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Η μειονότητα της Θράκης  
και τα σχέδια Ερντογάν

Σε μία εβδομάδα που κυριαρχούν οι εκλογές –αυτές που έγιναν, αυτές που θα επαναλη-
φθούν αύριο Κυριακή κι αυτές που θα γίνουν στις 7 Ιουλίου- πέρασε «στα ψηλά» μία πολύ 
σημαντική είδηση που ξεπερνά το αποτέλεσμα της κάλπης. 

Ο λόγος για τα ποσοστά του μειονοτικού κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο 
μπορεί πανελλαδικά να έφτασε το 0,73%, σε Ξάνθη όμως και Ροδόπη κυριάρχησε με ποσο-
στά 25,05% και 37,81% αντίστοιχα. Λίγες ώρες αργότερα, η επικεφαλής του ΚΙΕΦ, Τσιγδέμ 
Ασάφογλου, άναψε φωτιές με τις δηλώσεις της, υποστηρίζοντας ότι «είναι τουρκικό κόμμα, 
αλλά είναι ένα επίσημο κόμμα του ελληνικού κράτους, απλά έχει ιδρυθεί από Τούρκους».

Μάλιστα είπε ότι πατρίδα της είναι η Ελλάδα, αλλά «μητέρα πατρίδα της» είναι η Τουρ-
κία, καθώς και ότι ανήκει σε μια μειονότητα η οποία είναι και «εθνική» (τουρκική) και «θρη-
σκευτική». Ρητορική που... θυμίζει Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατά την επίσκεψη του 
στη χώρα μας είχε ρίξει τα πρώτα πυροτεχνήματα. 

Δεδομένου ότι το ΚΙΕΦ είναι στην πολιτική ζωή της Ελλάδας από το 1989 και οι υπο-
ψήφιοι λίγο πολύ παραμένουν οι ίδιοι, το ερώτημα που εύλογα γεννάται και πρέπει να απα-
ντηθεί πειστικά, είναι τι άλλαξε και τα ποσοστά του γιγαντώθηκαν, πάνω από ΝΔ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Γιατί, όπως μαθαίνουμε από πηγές στη Θράκη, αυτό που έχει αλλάξει είναι η τουρκική 
προπαγάνδα, που είναι ακόμα πιο έντονη και στόχο έχει να μετατρέψει σε Τούρκους τους 
Έλληνες μουσουλμάνους της περιοχής. 

Με κινήσεις που μπορεί να φαίνονται «αθώες», αλλά αποτελούν μέλλον του οργανω-
μένου σχεδίου αλυτρωτισμού του «Σουλτάνου», η τουρκική «εισβολή» στη Θράκη είναι 
ένα υπαρκτό γεγονός. Με απλά λόγια η χρηματοδότηση π.χ. ιδρυμάτων - κέντρων προση-
λυτισμού, φαίνεται να πετυχαίνει τον σκοπό της κάτω από τη μύτη των ελληνικών Αρχών.

 Στην εξίσωση πρέπει να προστεθεί και ο «σκοτεινός» ρόλος του τουρκικού Προξενείου 
της Κομοτηνής,  το οποίο προ πολλού έχει πάψει να είναι μία παραδοσιακή Αρχή σε ξένο 
κράτος. Ήδη από τη δεκαετία του 1930 διεκδικεί να είναι και ένας άτυπος εκπρόσωπος της 
μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα, κάτι που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια 
–όπως και τα ποσοστά του ΚΙΕΦ-.

Όσο κι αν σε κάποιους δεν αρέσει να γίνεται σοβαρή συζήτηση γύρω από τα εθνικά θέ-
ματα, η πραγματικότητα αναγκάζει την πολιτική ηγεσία του τόπου να σκύψει πάνω από τη 
Θράκη, για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. 

Η εμπειρία από ανάλογες καταστάσεις έχει δείξει ότι η Πολιτεία μπορεί να κερδίσει πό-
ντους με απλές κινήσεις –έστω και δύσκολες για μία χώρα που βγήκε από δεκαετές μνη-
μόνιο- όπως η μείωση της ανεργίας, η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και η δημι-
ουργία προοπτικής για καλύτερες οικονομικά ημέρες. 

Όσο πιο κοντά στην Ευρώπη φέρουμε τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης, τόσο 
πιο γρήγορα θα τους απομακρύνουν από τον Ερντογάν και τις αλυτρωτικές τάσεις του.
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Με κυρίαρχα «όπλα» και εφόδια κυρίως τη 
δημοσιότητα και όχι την πολιτική τους δράση 
και διαδρομή, οι λεγόμενοι «επώνυμοι» (καλ-
λιτέχνες, αθλητές, πρόσωπα της τηλεόρασης) 
διεκδικήσαν την ψήφο στις εκλογές για μία 
θέση στην Ευρωβουλή, στις περιφέρειες και 
στους δήμους.

Ο… εραστής των δυτικών προαστίων
Χαρακτηριστική περίπτωση ο ηθοποιός Αλέ-

ξης Γεωργουλης. Βρέθηκε στην πέμπτη θέση, 
στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 
πάνω από έμπειρους και δραστήριους πολιτι-
κούς.

Η εκλογή του γνωστού ηθοποιού δεν απο-
τέλεσε έκπληξη, με βάση τις τελευταίες δημο-
σκοπήσεις, όμως έχει ενδιαφέρον το πώς τα 
κατάφερε. Τα «βαριά» ονόματα που κέρδισε ο 
κ. Γεωργούλης είναι ο πρώην υπουργός και νυν 
βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής (8ος), ο 
βουλευτής Σπύρος Δανέλλης (9ος), οι πρώην 
υπουργοί Γιάννης Μουζάλας (7ος), Λυδία Κο-
νιόρδου (13η), Θεοδόσης Πελεγρίνης (24ος) 
και η Φωτεινή Σκοπούλη (38η). Ξεπέρασε επί-
σης σε σταυρούς τη νυν ευρωβουλευτή του 
κόμματος Κατερίνα Κούνεβα (10η), αλλά και 
τον Πέτρο Κόκκαλη!

Ο Χάρης Ρώμας και η Μαίρη Βιδάλη 
Με τον Γιώργο Πατούλη εκλέγονται ο γνω-

στός ηθοποιός και σεναριογράφος Χάρης Ρώ-
μας, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκά-
δα. Επίσης, με τον ίδιο συνδυασμό «Νέα Αρχή 
για την Αττική» εκλέγεται και η ηθοποιός Μαίρη 
Βιδάλη, η οποία βρίσκεται στη 2η θέση, στον 
Νότιο Τομέα Αθηνών.

Στον συνδυασμό «Δύναμη Ζωής» της Ρένας 
Δούρου βρίσκεται και ο Μάριος Αθανασίου, του 
οποίου η υποψηφιότητα είχε σχολιαστεί αρνη-
τικά από τους χρήστες των social media, με 
τον ηθοποιό να απαντά στις αρνητικές κριτικές 
μέσω Instagram. Ο Αθανασίου εκλέγεται στη 
δεύτερη θέση.

Ο Θάνος Καληώρας με τον Σγουρό 
Με τον συνδυασμό του Γιάννη Σγουρού 

εκλέγονται ο ηθοποιός Θάνος Καληώρας αλλά 
και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθη-
ναϊκού, Τότης Φυλακούρης. 

Με τον συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζι-
κώστα εκλέγεται η Βούλα Πατουλίδου, η οποία 
βρέθηκε στην πρώτη θέση, αλλά και ο Άγγελος 
Χαριστέας ο οποίος βρίσκεται στην 3η θέση.

Ο Απόστολος Γκλέτσος, αυτήν τη φορά είναι 
υποψήφιος περιφερειάρχης και διεκδικεί την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αν και ο συνδυ-
ασμός του βγήκε δεύτερος, με μεγάλη διαφορά 
από τον πρώτο, αύριο, Κυριακή, θα διεκδικήσει 

την Περιφέρεια με αντίπαλο τον Φάνη Σπανό.
Η Γκαγκάκη με Μπακογιάννη
Στον Δήμο Αθηναίων, με τον Κώστα Μπακο-

γιάννη, πολύ ψηλά και στην 4η θέση συναντάμε 
την Κατερίνα Γκαγκάκη –στέλεχος του ΑΝΤ1–, 
ενώ εκλέγεται και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης.

Η Μπέσσυ με τον Παπανικολάου 
Η γνωστή τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυρά-

κη εκλέγεται (από την 5η θέση) στη Γλυφάδα, 
με τον συνδυασμό του Γιώργου Παπανικολάου, 
όπως και η Μαίρη Μηλιαρέση.

Ο Νικοπολίδης με Μώραλη 
Στον Πειραιά, με τον συνδυασμό του Γιάν-

νη Μώραλη «Πειραιάς Νικητής», εκλέγονται 
η Νόνη Δούνια και ο πρώην τερματοφύλακας, 
Αντώνης Νικοπολίδης.

Ο Γιάννης Βαρδής δοκιμάστηκε σε αυτές τις 
δημοτικές εκλογές στον τόπο κατοικίας του. 
Ήταν υποψήφιος για τον Δήμο Παιανίας, όπου 
κι εκλέγεται.

Ο Νίκος Βουρλιώτης εξελέγη στον Δήμο Αγί-
ας Βαρβάρας με τον συνδυασμό του Λάμπρου 
Μίχου. Ο δημοσιογράφος Νικόλας Βαφειάδης, 
με 5.542 ψήφους, εξελέγη δημοτικός σύμβου-
λος στην Αθήνα με τον Κώστα Μπακογιάννη.

Η χαρά του Τσαλίκη 
Με τον συνδυασμό του Ανδρέα Παχατου-

ρίδη «Με την Κοινωνία Μπροστά-Ανεξάρτητη 
Παράταξη Πολιτών» για τον Δήμο Περιστερίου 
εκλέγεται ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος σημεί-
ωσε επίσης μεγάλη επιτυχία, με 4.552 ψήφους.

Με τον συνδυασμό του Ιωάννη Σταθόπου-
λου «Νίκη των Πολιτών Αγίας Παρασκευής 
Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση» για τον Δήμο 
της Αγίας Παρασκευής εκλέγεται ο Κώστας 
Αναγνωστόπουλος. Με τον συνδυασμό του 
Γιώργου Καραμέρου «Ενωμένο Μαρούσι» στον 
Δήμο Αμαρουσίου εκλέγεται η Σάρα Εσκενάζυ.

Ζαγοράκης: «Γκολ» στην παράταση 
Μία έδρα που άλλαξε τρία χέρια και δύο 

κόμματα! Και τελικά κατέληξε στον εμβληματι-
κό αρχηγό της Εθνικής μας, Θοδωρή Ζαγοράκη. 
Αρχικά η έδρα είχε δοθεί στο ΜέΡΑ25 του Γιάνη 
Βαρουφάκη και στη Σοφία Σακοράφα. Όσο όμως 
περνούσε η ώρα, το κόμμα Βαρουφάκη έχανε 
το όριο για να μπει στην Ευρωβουλή και τελι-
κά η έδρα πέρασε στη ΝΔ. Εκείνος που φαινό-
ταν να γίνεται ευρωβουλευτής ήταν ο Γιώργος 
Αμυράς. Όμως, όσο εξελισσόταν η καταμέτρη-
ση των ψήφων και ενσωματώνονταν οι σταυροί 
προτίμησης, ο Θοδωρής Ζαγοράκης μείωνε τη 
διαφορά και από τους χίλιους σταυρούς, που 
ήταν η απόσταση ανάμεσα στους δύο, τελικά 
ο Ζαγοράκης… έβαλε γκολ στην παράταση και 
πήρε την έδρα μέσα από τα χέρια του Γιώργου 
Αμυρά.

Οι «μαχητές» στη μάχη του σταυρού
Ο Σωκράτης Ελ Γκαμαλί από το «Power οf 

Love» δοκίμασε κι εκείνος της τύχη του στον 
Δήμο Ζωγράφου. Ο συνδυασμός με τον οποίο 
κατέβηκε εκλέγει μόλις δύο δημοτικούς συμ-
βούλους και ο παίκτης από το σπίτι της αγάπης 
δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς. Κατάφερε να απο-
σπάσει μόλις 78 σταυρούς. Καλύτερη μοιάζει η 
τύχη του Γιώργου Φασιλή απο το «Master Chef 
2», ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος στον Δήμο 
Ερμιονίδας στην Πελοπόννησο. Ο συνδυασμός 
με τον οποίο κατέβηκε ήρθε πρώτος στον α΄ 
γύρο και εκλέγει έτσι 11 δημοτικούς συμβού-
λους.

Ποιοι δεν εκλέγονται
ΣΥΡΙΖΑ: Ραλλία Χρηστίδου, μουσικός, τρα-

γουδίστρια. Ευγενία (Τζένη) Αρσένη, σκηνο-
θέτιδα-θεατρολόγος. Αλέξανδρος Νικολαΐδης, 
ολυμπιονίκης Tae Kwon Dο. Κυριακή Μάλαμα, 
σκηνοθέτιδα. Ρος Ντέιλι, μουσικός.

Νέα Δημοκρατία: Βίκυ Φλέσσα, δημοσιο-
γράφος. Πέγκυ Σταθακοπούλου, ηθοποιός. Μα-
νώλης Μαυρομμάτης, δημοσιογράφος. Άκης 
Τσελέντης, σεισμολόγος.

ΚΙΝΑΛ: Σάκης Αρναούτογλου, μετεωρολό-
γος.

ΚΚΕ: Σεμίνα Διγενή, δημοσιογράφος και 
παρουσιάστρια. Λίλα Καφαντάρη, ηθοποιός και 
πρώην βουλευτής.

ΜέΡΑ25: Κλέων Γρηγοριάδης, ηθοποιός.
Ένωση Κεντρώων
Κώστας Σόμμερ, ηθοποιός.

Από τον Αλέξη Γεωργούλη στον Χάρη Ρώμα και στον Γιώργο Τσαλίκη 

Με μέτρο οι σταυροί στους  
σελέμπριτις των ψηφοδελτίων



Με δεδομένο το εκλογικό αποτέλεσμα 
της Κυριακής, ήταν ορθή και επιβεβλημέ-
νη η απόφαση του πρωθυπουργού για την 
προκήρυξη εθνικών εκλογών. Η σαφής έκ-
φραση της βούλησης της πλειοψηφίας των 
πολιτών, ξεκαθάρισε το τοπίο και αύξησε 
σημαντικά την πολιτική «ορατότητα», για το 
επόμενο διάστημα.  Είναι, επομένως, θετι-
κό το γεγονός ότι η πρόωρη προσφυγή στις 
εθνικές κάλπες αποτρέπει το καταστροφικό 
για την οικονομία ενδεχόμενο μιας παρα-
τεταμένης προεκλογικής περιόδου και της 
διοικητικής «παράλυσης» που παραδοσιακά 
συνδέεται με την αναμονή πολιτικής αλλα-
γής. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό στην 
παρούσα φάση να διασφαλιστεί η πολιτική 
σταθερότητα και οι προοπτικές της χώρας. 
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο μι-
κροσκόπιο των αγορών, από τις οποίες εξαρ-
τάται η δυνατότητά της να δανείζεται και να 
χρηματοδοτεί τις ανάγκες της, με βιώσιμο 

κόστος. Θα πρέπει, επομένως, να διαφυλα-
χθεί η αξιοπιστία της χώρας, ως προς τη συ-
νετή διαχείριση των οικονομικών της, αλλά 
και να δοθεί με σαφήνεια, τόσο εντός όσο και 
εκτός συνόρων, το μήνυμα ότι η διαδικασία 
μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας 
θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη αποφα-
σιστικότητα, μετά τις εκλογές. 

Πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοι-
νότητας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 
εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου της οικονο-
μίας, με αποφασιστικά μέτρα και μεταρρυθ-
μίσεις, που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη, 
μέσα από την ενθάρρυνση νέων επενδύσε-
ων, μέσα από τη στήριξη της εξωστρέφειας 
και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων. 

Οι στόχοι αυτοί απαιτούν γενναίες μεταρ-
ρυθμίσεις και αποφάσεις. Η μείωση των φό-
ρων, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό 
των λειτουργικών δαπανών του κράτους, 
η διαμόρφωση ενός βιώσιμου και φιλικού 

προς την ανάπτυξη ασφαλιστικού συστή-
ματος, η αναβάθμιση της λειτουργίας της 
δημόσιας διοίκησης, της νομοθετικής δια-
δικασίας και της λειτουργίας των θεσμών, 
η αναβάθμιση της παιδείας, η σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτο-
μία, είναι μεταρρυθμίσεις που δεν μπορούν 
να περιμένουν άλλο. 

Περιμένουμε, λοιπόν, έναν ουσιαστικό 
προγραμματικό διάλογο μεταξύ των κομμά-
των, με συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις, 
για όλα αυτά τα θέματα. Περιμένουμε από 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις, την ωριμότητα 
και την υπευθυνότητα που απαιτούν οι περι-
στάσεις. Τώρα, η χώρα χρειάζεται να προχω-
ρήσει μπροστά, με ενότητα, συνεργασία και 
συνένωση δυνάμεων. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρό-
εδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικου 
Επιμελητηρίου Αθηνών

Ενόψει εκλογών

opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς 
στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. 
Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να 
στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση και να δείχνεις
µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις 
την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες
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Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: Από τη στιγ-
μή που πήρε άνω του 33%, που ήταν από μόνο 
του ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, θα πρέπει το 
κόμμα να προσελκύσει και άλλες ψήφους που 
διαχύθηκαν σε μικρότερα κόμμα

Η Κυριακή ήταν μια πολύ καλή βραδιά στα 
γραφεία της ΝΔ. Ίσως η πρώτη τόσο καλή εδώ 
και πολλά χρόνια για το κόμμα που είχε να πε-
τύχει τόσο σαφή νίκη, τόσο ως προς το εύρος 
όσο και ως προς το ποσοστό, από το 2007. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, δεν παρασύρθη-
κε. Κατέβηκε από το ασανσέρ στην ώρα του, 
έκανε δηλώσεις μετρημένες και μετριοπαθείς, 
απευθυνόμενος σε όλους τους Έλληνες, και 
ζήτησε εκλογές. Λίγο μετά, ο πρωθυπουργός 
ανέβηκε με τη σειρά του στο βήμα της Κου-
μουνδούρου και τις ανακοίνωσε. Τότε ήταν, που 
πολλοί επιτελείς του κ. Μητσοτάκη, οι οποίοι 
παρακολουθούσαν τις δηλώσεις του πρωθυ-
πουργού από τις τηλεοράσεις του τρίτου ορό-
φου της Πειραιώς, αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους. 
Η ώρα είχε έρθει.

Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: Από τη στιγ-
μή που η ΝΔ πήρε ένα ποσοστό άνω του 33% 
που, με δεδομένη και την πολυδιάσπαση ψή-
φου, θα ήταν από μόνο του ένα ποσοστό αυτο-
δυναμίας, θα πρέπει το κόμμα να προσελκύσει 
και άλλες ψήφους που διαχύθηκαν κυρίως σε 
μικρότερα κόμματα και να μεγαλώσει ακόμα 
περισσότερο τη βάση αναφοράς του στην κοι-
νωνία. Αυτό σημαίνει ότι η εντολή διακυβέρ-
νησης θα είναι ισχυρότερη και θα δίνει στον 
κ. Μητσοτάκη μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων, 
ώστε να εφαρμόσει τις προγραμματικές του δε-
σμεύσεις. Βεβαίως, ο πρόεδρος της ΝΔ έχει πει 
ότι και μετεκλογικά θα απευθυνθεί σε δυνάμεις 
της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ακόμα και 
αν έχει αυτοδυναμία, προκειμένου να αναζητη-
θούν τουλάχιστον συγκλίσεις σε κάποια πεδία 
πολιτικής. 

 Σε αυτήν τη φάση, πάντως, η στρατηγική 
επιδίωξη της ΝΔ είναι η επίτευξη της αυτοδυ-
ναμίας. Μαθηματικά, δεν είναι διόλου απίθανο: 
Όπως έχουμε ξαναγράψει, ο πήχης της αυτο-
δυναμίας είναι στο 40,4% και μειώνεται 0,4% 
για κάθε 1% κομμάτων που μένουν εκτός Βου-
λής. Με άλλα λόγια, με ένα ποσοστό κομμάτων 
εκτός Βουλής στο 10%, το όριο της αυτοδυνα-
μίας είναι περίπου 36,5%. Από εκεί και πέρα, 
η ΝΔ φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει τον αέρα 
της πρωτιάς και να προσελκύσει και άλλους 
ψηφοφόρους. Δεξαμενές, άλλωστε, υπάρχουν: 
Το Ποτάμι, που πήρε ένα ποσοστό στην περιοχή 
του 1,5%, δεν θα κατέβει στις εκλογές, η Ένωση 
Κεντρώων κυμάνθηκε με τη σειρά της σε αυτά 

τα ποσοστά, ενώ, με δεδομένα τα ισχυρά εθνικά 
διλήμματα, πολλοί πολίτες θα μπουν σε πει-
ρασμό να δώσουν ψήφο στήριξης του πρώτου 
κόμματος που έχει διαφανεί ποιο θα είναι. «Κά-
βες» ίσως υπάρχουν και προς τα δεξιά της ΝΔ, 
στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπου-
λου, αλλά, όπως και να έχει, το προσκλητήριο 
του κ. Μητσοτάκη είναι οριζόντιο. 

 
Δεν αλλάζει στρατηγική 
Όπως έχει καταστήσει σαφές, πάντως, ο 

κ. Μητσοτάκης δεν προτίθεται να αλλάξει τη 
στρατηγική του, γιατί εκτιμά ότι είναι αυτή που 
του έδωσε πόντους στα μάτια των Ελλήνων πο-
λιτών. Την ώρα που ο κ. Τσίπρας ασχολούνταν 
με την… τηλεθέαση των συνεντεύξεων του κ. 
Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της ΝΔ κατέβαινε στην 
κοινωνία και απαντούσε στα αιτήματα των πο-
λιτών με το τρίπτυχο «λιγότεροι φόροι, περισ-
σότερες δουλειές, περισσότερη ασφάλεια στις 
γειτονιές». Πρόκειται για μια πλατφόρμα που 
αφορά τους πάντες, γι’ αυτό, άλλωστε, και η ΝΔ 
έτυχε της στήριξης από όλες τις ηλικιακές και 
επαγγελματικές ομάδες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των συνταξιούχων και τη εξαιρέσει μόνο 
των ανέργων. Σε αυτό το μοτίβο θα συνεχίσει 
ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος την ίδια ώρα ζητά 
χαμηλούς τόνους από τα στελέχη του, προκει-
μένου να μην περάσει, έστω και από λάθος, το 
μήνυμα ότι η ΝΔ επιστρέφει με διάθεση ρεβαν-
σισμού στην εξουσία. 

 Ο ίδιος, δε, θα δώσει τον τόνο. Αυτές τις μέ-

ρες έστειλε το μήνυμα για ισχυρή στήριξη των 
υποψήφιων περιφερειαρχών που στηρίζει το 
κόμμα, συναντώντας τους κ.κ. Πατούλη, Κρά-
τσα, Σπανό και Φαρμάκη την Τετάρτη στην Πει-
ραιώς, ενώ αυτές τις μέρες θα έχει στο πλευρό 
του, στην περιοδεία του στην Πελοπόννησο, τον 
Παναγιώτη Νίκα. Ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται, 
παράλληλα, και για έναν νέο γύρο περιοδειών, 
ενώ στη ΝΔ κλείνουν και οι τελευταίες λεπτο-
μέρειες για τα ψηφοδέλτια του κόμματος, τα 
οποία, ούτως ή άλλως, ήταν έτοιμα ως επί το 
πλείστον εδώ και μήνες. Οι σχετικές ανακοινώ-
σεις μπορεί να γίνουν και αυτή την εβδομάδα, 
αν και οι εκλογές δεν θα προκηρυχθούν επι-
σήμως πριν από τις 10 Ιουνίου, προκειμένου η 
προκήρυξη να είναι σύμφωνη με τις προβλέ-
ψεις του Συντάγματος. 

 
Η απλή αναλογική 
Την ίδια ώρα, η ΝΔ έχει και ένα ακόμα πολύ 

ισχυρό επιχείρημα υπέρ της χρείας να βγει από 
την εθνική κάλπη όσο το δυνατόν πιο δυνατή 
γίνεται: την απλή αναλογική. Και αυτό γιατί, με 
βάση τον νέο εκλογικό νόμο, αν δεν προκύψει 
κυβέρνηση από τις επικείμενες εκλογές, τότε η 
χώρα θα πρέπει να πάει σε δεύτερες εκλογές, 
με απλή αναλογική, μέσα στο κατακαλόκαιρο. 
Υπό αυτό το πρίσμα, η απλή αναλογική μπορεί 
να λειτουργήσει κατά τρόπο τέτοιον, προκειμέ-
νου να περάσει το μήνυμα ότι η επόμενη κυβέρ-
νηση θα πρέπει να έχει ισχυρή εντολή από τους 
πολίτες.

Με τον αέρα της πρωτιάς

Στρατηγική αυτοδυναμίας της ΝΔ
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Μετά τις πέντε πρώτες νίκες, αλλά και το γε-
γονός ότι σε σχεδόν κανέναν δεύτερο γύρο δεν 
υπάρχει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ έχει βάλει 
στόχο το 12/13 στις περιφέρειες

 Η προηγούμενη Κυριακή ήταν μία από τις 
καλύτερες στην πρόσφατη ιστορία της ΝΔ, αν 
σκεφτεί κανείς ότι έχει να πετύχει τέτοιας έκτα-
σης πολιτική επικράτηση από το… 2007. 

Ήδη, πέντε περιφέρειες βάφτηκαν γαλάζιες 
από την πρώτη Κυριακή, όπως περίπου αναμε-
νόταν: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας θριάμβευσε 
στην Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό της τά-
ξης του 60%, εξαϋλώνοντας τον υποψήφιο του 
ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη. Ο επί σειρά ετών 
περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος Καχριμάνης, 
πέτυχε και πάλι μια άνετη εκλογή, χωρίς να 
απειληθεί από τον Γιώργο Ζάψα και τον Σπύρο 
Ριζόπουλο. Ο Κώστας Αγοραστός στη Θεσσαλία, 
παρά τη διπλή στήριξη ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ στον 
γιατρό Νίκο Τσιλιμίγκα, δεν είχε κανένα πρό-
βλημα να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, 
ενώ αντίστοιχη είναι και η περίπτωση του Γιώρ-
γου Χατζημάρκου στο Νότιο Αιγαίο, ο οποίος 
κέρδισε καθαρά τον Μανώλη Γλυνό που επίσης 
στηριζόταν τόσο από το ΚΙΝΑΛ όσο και από τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, στη Δυτική Μακεδονία, ο βου-
λευτής της ΝΔ Γιώργος Κασαπίδης ανάγκασε 
τον νυν περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη σε 
ταπεινωτική ήττα από τον πρώτο γύρο, κάτι 
που δεν έχει συμβεί ιστορικά από το 2010, όταν 
καθιερώθηκε η θέση των αιρετών περιφερειαρ-
χών. 

 Double score για Πατούλη 
Στην Περιφέρεια Αττικής, o Γιώργος Πατού-

λης πήρε ένα ποσοστό στις παρυφές του 38% 
ήδη από την πρώτη Κυριακή, ενώ η Ρένα Δού-
ρου περιορίστηκε σε ποσοστό κάτω του 20%. 
Με δεδομένο, δε, ότι τους χωρίζουν πάνω από 
280.000 ψήφοι σε απόλυτους αριθμούς, ενώ η 
κα Δούρου δεν έχει να περιμένει τίποτε από τον 
υποψήφιο περιφερειάρχη που στήριζε το ΚΙΝΑΛ, 
τον Γιάννη Σγουρό, είναι δεδομένο ότι ο δεύτε-
ρος γύρος έχει φαβορί τον κ. Πατούλη. 

 Φαβορί ο Σπανός 
Από εκεί και πέρα, ισχυρό φαβορί είναι ο Φά-

νης Σπανός στη Στερεά Ελλάδα, έχοντας «ρίξει» 
πάνω από 15 μονάδες στον Απόστολο Γκλέτσο. 
Το μεγάλο ποσοστό του κ. Σπανού είναι αυτό 
που τον καθιστά και φαβορί για τον δεύτερο 
γύρο. Στη νέα γενιά περιφερειαρχών που θέ-
λει να στηρίξει η ΝΔ ανήκει και ο Νεκτάριος 
Φαρμάκης στη Δυτική Ελλάδα, ο οποίος εκμε-
ταλλεύτηκε τη φθορά του νυν περιφερειάρχη 
Απόστολου Κατσιφάρα, την ταύτισή του με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και την «αντάρτικη» υποψηφιότητα, από 

τον χώρο του ΚΙΝΑΛ, του πρώην βουλευτή του 
ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σπηλιόπουλου, και πήρε την 
πρωτιά στον πρώτο γύρο με ένα ποσοστό κο-
ντά στο 37%. Τέλος, η Ρόδη Κράτσα στα Ιόνια 
Νησιά εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση του 
νυν περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ο 
οποίος στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ  –και μάλιστα 
σε μια περιοχή, όπου η ΝΔ δεν έχει ερείσματα– 
και πήρε την πρωτιά στον πρώτο γύρο περίπου 
με 30%.  

Τα «εσωκομματικά» ντέρμπι
Τώρα αρχίζουν τα ντέρμπι, πολλά εκ των 

οποίων είναι και «εσωκομματικά». Για παρά-
δειγμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
ο «γαλάζιος» Χρήστος Μέτιος προηγείται με 
βραχεία κεφαλή του επίσης προερχόμενου από 
τη ΝΔ, προέδρου του Επιμελητηρίου Έβρου, 
Χριστόδουλου Τοψίδη, με το ματς να είναι 
ανοιχτό. Στο Βόρειο Αιγαίου, η περιφερειάρχης 
Χριστιάννα Καλογήρου έχει σαφές προβάδισμα 
6 μονάδων έναντι του πρύτανη του πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, Κώστα Μουτζούρη, αν και 
ο δεύτερος γύρος μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. 
Τέλος, ντέρμπι για γερά νεύρα θα είναι ο δεύ-
τερος γύρος στην Πελοπόννησο, όπου ο νυν 
περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, χωρίς καμία 
κομματική στήριξη, προηγείται με… 1.200 ψή-
φους του «γαλάζιου» Παναγιώτη Νίκα, με τον 
δεύτερο γύρο να είναι ανοιχτός σε κάθε αποτέ-
λεσμα. 

Η μάχη των δήμων 
Βεβαίως, ανοιχτές εκκρεμότητες υπάρχουν 

και στους μεγάλους δήμους της χώρας. Γαλά-

ζια αναμένεται πως θα βαφτεί η Αθήνα, μετά 
τη μεγάλη νίκη του Κώστα Μπακογιάννη στην 
Αθήνα, ο οποίος υπερέβη το 42%. O Νάσος 
Ηλιόπουλος έκανε τη μίνι έκπληξη και πέρασε 
καθαρά στον δεύτερο γύρο, εκμεταλλευόμενος 
τόσο την ελαφρά τάση συσπείρωσης του ΣΥΡΙΖΑ 
όσο και τις πολύ συγγενείς δεξαμενές ψήφων 
του Παύλου Γερουλάνου με τον Κώστα Μπακο-
γιάννη. 

Κατά τα άλλα, στον Πειραιά το προβάδισμα 
του Γιάννη Μώραλη έναντι του Νίκου Βλαχάκου 
της ΝΔ είναι σαφές. 

Τέλος, σε άλλες μεγάλες πόλεις, ο Κώστας 
Πελετίδης, που προέρχεται από το ΚΚΕ, πάει για 
δεύτερη θητεία στον Δήμο Πατρέων, έχοντας 
τον πασοκογενή Γρηγόρη Αλεξόπουλο απέναντί 
του, μια και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Νίκος 
Παπαδημάτος, έμεινε τρίτος. Στη Λάρισα, ο νυν 
δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης προηγείται 
με περίπου 3 μονάδες της «γαλάζιας» Ρένας 
Καραλαριώτου, η οποία έχει καλές πιθανότη-
τες ανατροπής στον δεύτερο γύρο. Στα Γιάννε-
να, ο νυν δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας θα βρει 
στον δεύτερο γύρο τον προερχόμενο από την 
Κεντροαριστερά καθηγητή Μωυσή Ελισάφ και 
όχι τη «γαλάζια» Τατιάνα Καλογιάννη, ενώ στο 
Ηράκλειο της Κρήτης ο πρώην δήμαρχος Γιάν-
νης Κουράκης, που έχει τη «σιωπηρή» στήριξη 
της ΝΔ, προηγείται σαφώς του νυν δημάρχου 
Βασίλη Λαμπρινού, ο οποίος, καίτοι προέρχεται 
από τη ΝΔ, «αδειάστηκε» σαφώς από το κόμμα 
του. 

Μόνο η Κρήτη χάθηκε για την Πειραιώς

Σκηνικό επικράτησης και στην Αυτοδιοίκηση
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Τώρα που έχουν περάσει τα πρώτα εικοσι-
τετράωρα από το σοκ των αποτελεσμάτων που 
έβγαλε η ευρωκάλπη της περασμένης Κυρια-
κής, στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται 
ένας πιο ψύχραιμος απολογισμός για την ανα-
ζήτηση των αιτίων της ήττας με 9,34% διαφορά 
έναντι της Νέας Δημοκρατίας. 

Καταρχάς είναι πανθομολογούμενο ότι στο 
πρωθυπουργικό γραφείο δεν περίμεναν τόσο 
μεγάλη διαφορά, καθώς υπήρχε η εικόνα ότι η 
δημοσκοπική «ψαλίδα» κλείνει συνεχώς όσο 
πλησιάζουμε προς την 26η Μαΐου. 

Μάλιστα, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής 
Νίκος Παππάς προχώρησε ένα βήμα παραπέ-
ρα, αμφισβητώντας ευθέως τη μεθοδολογία με 
την οποία γίνονται αυτές οι μετρήσεις, σημειώ-
νοντας ότι «η διαφορά πιστεύουμε ότι θα είναι 
μικρότερη από αυτήν που δίνουν τα exit polls. 

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής επέμενε 
σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κου-
μουνδούρου ότι από τις δικές του μετρήσεις 
προκύπτει μια διαφορά κάτω από το 4%. Ακόμα 
και τώρα πάντως, εκτιμά ότι η συσπείρωση του 
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η 
κατάσταση μέχρι τις εθνικές εκλογές δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί μη αναστρέψιμη. 

Τα αίτια της συντριβής
Θέτοντας πλέον επί τάπητος τα αναλυτι-

κά εκλογικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών 
εκλογών και βαδίζοντας προς τις εθνικές, που 
αποτέλεσαν μονόδρομο για την κυβέρνηση Τσί-
πρα μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας, 
κρίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την πρώτη μεγάλη 
μάχη μετά τον Σεπτέμβριο του 2015 για τους 
εξής λόγους:

Καταρχάς υπέστη την αναμενόμενη και ανα-
πόφευκτη φθορά της εξουσίας. Κυβερνάει επί 
της ουσίας από τον Ιανουάριο του 2015, που 
διεξήχθησαν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές 
εκείνου του έτους, μέχρι και σήμερα. Κάποια 
στελέχη του στην πορεία απέκτησαν αλαζονική 
συμπεριφορά κάτι που δεν άρεσε προφανώς 
στους πολίτες. 

Η περίπτωση Πολάκη 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του 

αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη 
που κινήθηκε αρκετές φορές με τη λογική του 
«όλοι σας και μόνος μου, σας έχω», αλλά και 
των προσωπικών επιθέσεων κατά αντιπάλων 
του μέσω των social media. Όταν δε στράφηκε 
εναντίον του 34χρονου υποψήφιου ευρωβου-
λευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπου-
ρόπουλου, που αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά 
προβλήματα με αποτέλεσμα να βρίσκεται κα-

θηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, υπήρχαν 
εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό ώστε να 
αποπεμφθεί το μέλος του υπουργικού συμ-
βουλίου. Ο κ. Τσίπρας όμως όχι απλώς δεν το 
έπραξε, αλλά τον υπερασπίστηκε κιόλας εντός 
και εκτός Κοινοβουλίου. Αποτέλεσμα ήταν ο κ. 
Κυμπουρόπουλος να γίνει γνωστός ακόμη και 
σε όσους δεν τον ήξεραν και να εκλεγεί πρώτος 
σε σταυρούς ευρωβουλευτής.

Το Σκοπιανό 
Προφανώς το κυβερνών κόμμα πλήρωσε 

επίσης την ασκούμενη πολιτική στο Σκοπιανό, 
κάτι όμως που ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο, 
κυρίως στις εκλογικές περιφέρειες της Βόρει-
ας Ελλάδας. Όπως δηλώνουν κατόπιν εορτής 
υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, «το λάθος 
δεν ήταν αυτή καθ’ αυτή η Συμφωνία των Πρε-
σπών, αφού είναι κάτι με το οποίο συμφωνού-
σαμε εξαρχής και το επιθυμούσαν ακόμη και 
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, άσχετα εάν δεν 
το έλεγαν δημοσίως για πολιτικούς λόγους. Το 
λάθος είναι ότι λίγα εικοσιτετράωρα μετά την 
υπογραφή της Συμφωνίας βγήκε ο πρωθυ-
πουργός και χαρακτήρισε δύο φορές φασίστες 
όσους διαφωνούν με αυτήν. Θα μπορούσε να 
πει ότι «συμμερίζομαι και την αντίθεση άποψη» 
ή κάτι παραπλήσιο. Όχι όμως να χαρακτηρίζεις 
«φασίστες» μια διόλου ευκαταφρόνητη ομάδα 
πληθυσμού που απλά έχει αντίθετη άποψη, κι 
όταν μάλιστα γνωρίζεις πως εκ των πραγμάτων 
ότι δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί λάτρεις του 
φασισμού. 

Μάτι και Μάνδρα 
Στους λόγους της ήττας συγκαταλέγεται 

επίσης ο τρόπος διαχείρισης της τραγωδίας 
στην Μάνδρα και πολύ περισσότερο βέβαια 
της φονικής πυρκαγιά στο Μάτι, όταν, παρά το 
γεγονός ότι γνώριζαν από νωρίς πως υπήρχαν 
νεκροί στο σημείο, το επικοινωνιακό επιτελείο 
του Μαξίμου έκρινε σκόπιμο να μην το δημο-
σιοποιήσει, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο 
προστατεύεται ο πρωθυπουργός που εκείνη την 
ώρα βρισκόταν καθοδόν προς το Επιχειρησιακό 
Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ακόμη 
όμως και όταν έφθασε, λίγο πριν τα μεσάνυχτα 
της μοιραίας 23ης Ιουλίου 2018, κανείς, όπως 
λέγεται, δεν τον ενημέρωσε στη σύσκεψη που 
έγινε με… παρούσες τις κάμερες. Τα εκλογικά 
ποσοστά φανερώνουν το μέγεθος των πολιτι-
κών επιπτώσεων που είχαν οι δύο τραγωδίες. Η 
Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από τον πανελ-
λαδικό μέσο όρο στην Ανατολική Αττική, ενώ η 
κατάσταση αποτυπώνεται ακόμη πιο εμφατικά 
σε επίπεδο δήμων. Στον Δήμο Μαραθώνα η 
ΝΔ ανεβαίνει από το 23,43% που είχε το 2014 
στο 38,38%, την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει 
από το 29,7% στο 20,9%. Στον όμορο Δήμο 
Ραφήνας-Πικερμίου η ΝΔ σκαρφαλώνει από 
το 24,12% σχεδόν στο 40% (39,66% για την 
ακρίβεια), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από το 27,2% κατεβαί-
νει στο 20,7%. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο 
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, με τη ΝΔ να πηγαίνει 
από το 18,2% στο 32,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 
27,7% στο 22,03%.

Το Μαξίμου, άγνωστο πώς, είχε μια πλασματική εικόνα από τις εταιρείες που 
συνεργάζεται και από τον «εκλογολόγο» Χριστόφορο Βερναρδάκη 

Γιατί γύρισαν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ 
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Οι περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυ-
ριακή της 26ης  Μαΐου, επιφύλασσαν εκπλήξεις, σε ό,τι 
αφορά τα πρόσωπα που κλήθηκαν οι ψηφοφόροι να 
εκλέξουν. 

Πέρα από το πρόσωπο του Απ. Τζιτζικώστα που έλαβε 
την εμπιστοσύνη του 62% των δημοτών της Θεσσαλονί-
κης, ο κόσμος επέλεξε ανθρώπους που παλεύουν ενερ-
γά χρόνια τώρα για τον συνάνθρωπο και για ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, χωρίς να είναι στο προσκήνιο του 
πολιτικού στίβου, αλλά του καθημερινού. 

Σ’ αυτήν την κατηγορία κατατάσσεται ο Δημήτρης 
Ασλανίδης από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, φιλό-
λογος και ιδιοκτήτης των «Φροντιστηρίων Ασλανίδης»,  
μόλις τριανταπέντε ετών, πολύτεκνος και μεγάλος υπο-
στηρικτής του ΠΑΟΚ με ρίζες που κρατούν από τον Πόντο 
και από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήδη φαίνεται 
ότι εκλέγεται σε υψηλή θέση στο ψηφοδέλτιο «Αλλη-
λεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα. 

Ο κ. Ασλανίδης, το 2010 εξελέγη Δημοτικός Σύμβου-
λος στο Δήμο Παύλου Μελά, διετέλεσε Πρόεδρος της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Παύλου 
Μελά «Ίρις» και ίδρυσε κοινωνικές δομές για την τρίτη 
ηλικία και για παιδιά με ειδικές ικανότητες. Επίσης, είναι 

Πρόεδρος του φιλανθρωπικού οργανισμού «Άγιος Κο-
σμάς ο Αιτωλός» που αναπτύσσει πλούσια ανθρωπιστική 
δράση στις χώρες του τρίτου κόσμου και στη Θεσσαλο-
νίκη. 

Ο ίδιος δήλωσε πως έθεσε υποψηφιότητα ως περιφε-
ρειακός σύμβουλος στο πλευρό του κ.Τζιτζικώστα για να 
«εκπροσωπήσει τους απλούς και ξεχασμένους από την 
κεντρική εξουσία πολίτες της Θεσσαλονίκης,  να γίνει η 
φωνή της νέας γενιάς που παλεύει διαρκώς με το φάντα-
σμα της ανεργίας, για να νοιαστεί για τη βυθισμένη στα 
προβλήματα αγροτιά του νομού μας» και τέλος «για να 
αγκαλιάσει όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αυ-
τές που λόγω της αδράνειας των ιθυνόντων σηκώνουν 
τον δικό τους σταυρό».

Η επιθυμία του να εκπροσωπήσει επίσημα μέσω του 
περιφερειακού συμβουλίου τα ιδανικά και τις αξίες του, 
αγκαλιάστηκε από τον κόσμο  της Θεσσαλονίκης που τον 
κατέταξε στις πρώτες θέσεις των ψήφων.

Δημήτρης Ασλανίδης

Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας στην 
πρώτη πεντάδα με τον Απ.Τζιτζικώστα
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Αντιμέτωπη με τα δημοσιονομικά αδιέξο-
δα, τις «παγωμένες» μεταρρυθμίσεις αλλά 
και τους δανειστές θα έρθει από τις πρώτες 
μέρες του Ιουλίου η νέα κυβέρνηση, η οποία 
θα κληθεί να διαχειριστεί τις «μαύρες τρύ-
πες» και τις εκκρεμότητες που θα αφήσει η 
διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Ο νέος υπουργός Οικονομικών θα κληθεί 
εντός του Ιουλίου να αναλύσει στο Eurogroup 
το πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων 
του πρωθυπουργού και να εξειδικεύσει τα 
μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε 
να μην τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος για πρωτο-
γενές πλεόνασμα 3,5% επί του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 
να δώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 
για τις αποκρατικοποιήσεις αλλά και την εξυ-
γίανση των τραπεζών. 

Η αντίδραση των αγορών στο αποτέ-
λεσμα της περασμένης Κυριακής προεξο-
φλεί την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην 
εξουσία και κατ’ επέκταση την εντατικοποί-

ηση της προσπάθειας για ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμίσεων και πιστή εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων μεταξύ δανειστών και ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ. Όλοι οι διεθνείς οίκοι προεξοφλούν 
επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
άμεση εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που 
έχει αφήσει στη μέση η απερχόμενη κυβέρ-
νηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναμένεται 
νέα ραγδαία υποχώρηση των επιτοκίων (στα 
10ετή και 5ετή ομόλογα βρίσκονται σε ιστο-
ρικό χαμηλό), ενώ θα υπάρξει και κύμα ανα-
βαθμίσεων για το αξιόχρεο της ελληνικής οι-
κονομίας. Μέχρι όμως να συμβεί κάτι τέτοιο, 
η προσπάθεια που θα κληθεί να καταβάλει η 
επόμενη κυβέρνηση θα είναι τιτάνια και επώ-
δυνη. Αν, όμως, υπάρξει άμεση εφαρμογή και 
αποτελεσματικότητα στο θέμα των εκκρεμο-
τήτων, τότε θα τονωθούν οι προσδοκίες για 
την ανάπτυξη της οικονομίας και ίσως ανα-
βληθούν σημαντικά μέτρα, τα οποία θα πλή-
ξουν την ελληνική κοινωνία. 

Επιπλέον, μια κυβέρνηση της Νέας Δημο-

κρατίας ακόμη και σε σύμπραξη με το Κίνη-
μα Αλλαγής πρέπει να πείσει τους δανειστές 
σχετικά με τη βιωσιμότητα των υποσχέσεων 
που έχουν δοθεί στο εκλογικό σώμα. Άλλω-
στε είναι γνωστό ότι προ ημερών και με... δι-
πλωματικό τρόπο, λόγω timing, οι δανειστές 
έβγαλαν «κόκκινη κάρτα» στα μέτρα που 
ανακοίνωσε η σημερινή κυβέρνηση. Δανει-
στές και αγορές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει... 
άνετος δημοσιονομικός χώρος για υλοποίηση 
τέτοιων υποσχέσεων και ως εκ τούτου τα μέ-
τρα ελάφρυνσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ για την 
επόμενη χρονιά έχουν ήδη τεθεί υπό ισχυρή 
αμφισβήτηση. 

«Απολογία» για συντάξεις
και μείωση αφορολόγητου
Οι μεγαλύτερες «βόμβες» που έχει... απα-

σφαλίσει η σημερινή κυβέρνηση αφορούν 
τη μείωση των συντάξεων διά καταργήσεως 
της «προσωπικής διαφοράς», καθώς και του 
αφορολόγητου ορίου. 

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν τις εξελίξεις – Οι διαπραγματεύσεις  
με τους δανειστές και το στοίχημα των μεταρρυθμίσεων

«Βόμβες» και… καυτές πατάτες  
για την επόμενη κυβέρνηση 
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Η επίτευξη υπερ-πλεονάσματος το 2018 παρεί-
χε στη σημερινή κυβέρνηση την... πολυτέλεια να 
ζητήσει και να πάρει αναβολή για ένα έτος σχετικά 
με την κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς», η 
οποία αποτελεί απειλή για 1.400.000 συνταξιούχους. 
Αν εφαρμοστεί το μέτρο, είτε από την 1/1/2020 είτε 
αργότερα, τότε θα οδηγήσει σε σοβαρή μείωση των 
μηνιαίων αποδοχών από 30 έως 260 ευρώ. Το συ-
γκεκριμένο επώδυνο μέτρο αποτελεί... κληρονομιά 
της σημερινής κυβέρνησης, λόγω των εγκληματικών 
χειρισμών του 2015 που οδήγησαν στο τρίτο μνημό-
νιο, αναγκάζοντας τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
να υπογράψει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της 
«προσωπικής διαφοράς». Σημειώνεται ότι το περι-
βάλλον στασιμοχρεοκοπίας στο οποίο βρίσκεται η 
ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με τον στόχο για 
μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης στο 10% του 
ΑΕΠ (σήμερα είναι στο 16%), καθιστά εξαιρετικά δύ-
σκολους τους χειρισμούς της επόμενης κυβέρνησης, 
ιδίως αν αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν επιτυγχάνεται 
ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα. 

Η δεύτερη μεγάλη «βόμβα» που μπορεί να σκάσει 
στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης έχει να κάνει με 
το φορολογικό σοκ που θα υποστούν όλοι οι φορολο-
γούμενοι με αποδοχές τουλάχιστον 600 ευρώ, λόγω 
μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.685 ευρώ 
από την 1/1/2020. Οι δανειστές θεωρούν ως δομικής 
σημασίας το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς σε διαφο-
ρετική περίπτωση θα υπάρξει απόκλιση σε σχέση με 
τον στόχο για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος 3,5% την επόμενη χρονιά. Τα πράγματα γίνονται 
ακόμη πιο πολύπλοκα από τη στιγμή που έχει κατα-

τεθεί και σχέδιο νόμου από τη Νέα Δημοκρατία προ-
κειμένου να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο, ενώ 
στο κυβερνητικό της πρόγραμμα περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων και παρεμβάσεις για άμεση μείωση της 
φορολογίας των φυσικών προσώπων. 

Η τρίτη μεγάλη «βόμβα», με ευρύτερες προεκτά-
σεις κυρίως σε φτωχές περιοχές των αστικών κέντρων 
αλλά και ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, έχει 
να κάνει με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Ως 
γνωστόν, βάσει της συμφωνίας της σημερινής κυβέρ-
νησης με τους δανειστές, πρέπει να αυξηθούν από την 
1η Ιουλίου και επιπλέον από την 1/1/2020 οι τιμές 
ζώνης να προσαρμοστούν στα δεδομένα της αγοράς. 
Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αγγίξει τουλάχιστον 
4.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς αναμένονται 
μικρές έως και πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών, συ-
μπαρασύροντας όλους τους φόρους και τις λοιπές 
επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σήμερα στην ακίνη-
τη περιουσία. Επιπλέον, η υπόσχεση της Νέας Δημο-
κρατίας για οριζόντια μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 30% 
μπορεί να είναι άνευ ουσίας, από τη στιγμή που οι 
αντικειμενικές αξίες μπορεί να αυξηθούν ακόμη και 
κατά 100% στις περιοχές όπου σήμερα είναι σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα. 

Η τέταρτη μεγάλη «βόμβα» που θα παραλάβει η 
επόμενη κυβέρνηση αφορά την υλοποίηση του προ-
γράμματος εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, 
η οποία περνάει μέσα από την υλοποίηση 100.000 
πλειστηριασμών έως το τέλος του 2021. Αν δεν είχε 
συμβεί το «ατύχημα» του 2015 με την απώλεια 40 
δισ. ευρώ από την αξία των τραπεζών και την εκροή 
καταθέσεων 30 δισ. ευρώ, σήμερα οι τράπεζες δεν 

θα χρειαζόταν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς, 
πλην εκείνων που θα αφορούσαν την «ελίτ». Τώρα, 
λόγω των εγκληματικών λαθών της σημερινής κυ-
βέρνησης, αποτελεί μονόδρομο η υλοποίηση των 
πλειστηριασμών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση 
το τραπεζικό σύστημα της χώρας θα τεθεί σε μεγά-
λους κινδύνους. 

«Ξεπάγωμα» 
αποκρατικοποιήσεων
 Το «πάγωμα» των αποκρατικοποιιήσεων 

λόγω εκλογών σε εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος 
όπως στα Ελληνικά Πετρέλαια, τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ, την 
Εγνατία Οδό, αλλά και η εφαρμογή της συμφωνίας 
για την επένδυση στο Ελληνικό, αποτελούν «καυτές 
πατάτες» που καλείται να διαχειριστεί η επόμενη κυ-
βέρνηση. 

 Η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης στο 
Ελληνικό θα αποτελέσει ένα θετικό μήνυμα προς 
τις αγορές, ωστόσο υπάρχουν ακόμη προβλήματα. 
Η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ πήρε 
παράταση για μετά τις εκλογές, ενώ η νέα κυβέρνη-
ση πρέπει να αποφασίσει πώς θα κινηθεί στο εθνικό 
ζήτημα εξυγίανσης της επιχείρησης. Τέλος, υπάρχουν 
πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για άρση της 
γραφειοκρατίας και εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Δι-
οίκησης, οι οποίες φέρουν την υπογραφή της σημε-
ρινής κυβέρνησης, η οποία ωστόσο, για λόγους προ-
στασίας της εκλογικής της πελατείας, δεν προχώρησε 
ποτέ.
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«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας εμπιστεύ-
θηκαν όχι μόνο για τις βασικές μας δεσμεύσεις , 
αλλά γιατί αναμένουν από εμάς ένα άλλο ήθος 
και ύφος εξουσίας», δήλωσε σε συνέντευξη 
του στην εφημερίδα Karfitsa, o βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης, Κώ-
στας Γκιουλέκας. Τόνισε, ότι οι Έλληνες με την 
ψήφο τους στις ευρωεκλογές, γύρισαν την πλά-
τη στους πολιτικούς που τους  κορόιδεψαν και  
ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Καθολική  ήταν η 
επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις ευρω-
εκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές και σύ-
ντομα και στις εθνικές εκλογές για μια πολιτική 
αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. 

Πώς κρίνετε τη διαφορά άνω των εννέα μο-
νάδων μεταξύ Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο για τις 
εθνικές κάλπες; Μετά από 4,5 χρόνια ο ελληνι-
κός λαός πήγε ξανά στις κάλπες και έστειλε ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα. Γύρισε την πλάτη στη νοοτρο-
πία, την αλαζονεία και την τραγική πολιτική του 
ΣΥΡΙΖΑ. Γύρισε την πλάτη στους ανθρώπους που 
τους κορόιδεψαν, στους ανθρώπους που ξεπού-
λησαν τη Μακεδονία και έδωσε μία καθαρή νίκη 
στη Νέα Δημοκρατία. Μήνυμα για μια πολιτική 
αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος, για να 
αλλάξει η χώρα σελίδα. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας 
έθεσε τον πήχη, χαρακτηρίζοντας τις κάλπες της 
Κυριακής ως ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρ-
νησή του, ως ψήφο εμπιστοσύνης στα μέτρα που 
έλαβε. Και εισέπραξε την απάντηση από τον ελ-
ληνικό λαό. Οι κάλπες της 26ης Μαΐου  έβγαλαν 
νικητή τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις 
προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτάσεις 
για να ξεφύγουμε από αυτό το ύφος και το ήθος 
της εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ που μας γύρισε πολλά 
χρόνια πίσω.

Η Ν.Δ. αποτελεί, πλέον, την κυρίαρχη πολι-
τική δύναμη της χώρας. Οι πολίτες έδειξαν, ήδη, 
την πολιτική αλλαγή που επιθυμούν. Και η αλ-
λαγή αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα, μετά τον 
“εξαναγκασμό” του Αλέξη Τσίπρα να προκηρύξει 
εθνικές εκλογές.

Με ποια ατζέντα θα οδηγηθούμε στις εθνι-
κές εκλογές; Για εμάς, στη Νέα Δημοκρατία, 
δεν υπάρχουν κάποιοι που θα “τελειώσουν” 
κάποιους άλλους, δεν υπάρχουν “πολλοί και 
λίγοι”. Το ξεκαθάρισε και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης σε όλη την διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα, υπάρχουν 
όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Στόχος 
μας τώρα είναι να πείσουμε όσο το δυνατόν πε-

ρισσότερους Έλληνες ότι αξίζουμε την ευκαιρία 
να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο μέλ-
λον. Μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας. Δίνο-
ντας έμφαση στα πραγματικά προβλήματα των 
Ελλήνων. Παρουσιάζοντάς και εξηγώντας το 
σχέδιό μας για την επόμενη μέρα, για το οποίο 
θα ζητήσουμε την έγκριση του ελληνικού λαού. 
Ζητώντας την θετική ψήφο προς το πρόγραμμά 
μας και την εμπιστοσύνη ολοένα και περισσότε-
ρων συμπατριωτών μας. Το σίγουρο είναι ότι δεν 
θα μπούμε στον πειρασμό της παροχολογίας και 
του λαϊκισμού, δεν θα αλλάξουμε στρατηγική. 
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας εμπιστεύθη-
καν όχι μόνο για τις βασικές μας δεσμεύσεις -τις 
μειώσεις φόρων, τις νέες δουλειές που θα δημι-
ουργήσουμε, μέσα από τις επενδύσεις καθώς και 
την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας- αλλά 
και γιατί αναμένουν από εμάς ένα άλλο ήθος και 
ύφος εξουσίας. Σε αυτές τις κάλπες θα έχουμε να 
επιλέξουμε ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, 
την πρόοδο και την καθήλωση, την ελπίδα και 
την απογοήτευση.

 Η Συμφωνία των Πρεσπών θεωρείτε ότι 
επηρέασε τους ψηφοφόρους της Μακεδονίας 
στις ευρωεκλογές; Ο Αλέξης Τσίπρας αγνόησε 
τα μηνύματα του ελληνικού λαού, αγνόησε τις 
υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και υπέγραψε μία 
κατάπτυστη συμφωνία με την οποία ξεπούλησε 
την Μακεδονία, ξεπούλησε ένα εθνικό θέμα. 
Γι αυτό και στην Μακεδονία υπήρξαν περιοχές 
όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απώλειες της τάξεως έως 
και 40%. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ξεπούλησε την 

ταυτότητά μας ως Μακεδόνων στους Σκοπια-
νούς ήταν σίγουρο ότι αυτό θα επηρέαζε τους 
Έλληνες σε όλη την χώρα και, ιδιαίτερα, εδώ 
στην Μακεδονία.

 Τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών 
εκλογών στο β ‘γύρο στις περιφέρειες, αποτε-
λούν πρόκριμα επικράτησης; Δεν ήταν μόνον 
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που επιβε-
βαίωσε την καθολική πολιτική επικράτηση της 
ΝΔ σε όλη την επικράτεια. Η Κυβέρνηση υπέστη 
ίσως τη μεγαλύτερη ήττα της στις περιφέρειες. 
Από τα αποτελέσματα των καλπών της Κυρια-
κής στις 12 από τις 13 Περιφέρειες προηγούνται 
υποψήφιοι που υποστηρίχθηκαν από τη Ν.Δ και 
μάλιστα στις 5 από αυτές (Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία και Ήπειρο) 
οι Περιφερειάρχες της ΝΔ εξελέγησαν ήδη από 
τον πρώτο γύρο με ποσοστά άνω του 50%. Πρό-
κειται αναμφισβήτητα για μια καθολική υπεροχή 
της Ν.Δ. και ένα προμήνυμα για τις επικείμενες 
εθνικές εκλογές. 

 Πως βλέπετε τη μάχη για το Δήμο Θεσσαλο-
νίκης; Η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να ισχυ-
ρίζεται ότι επικράτησαν οι δυνάμεις που στήριξε 
στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως συνέβη και 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αν και οι συμπολίτες 
μας δεν ψηφίζουν μόνον με βάση τις πολιτικές 
προτιμήσεις, το γεγονός ότι οι υποψήφιοί μας 
συγκέντρωσαν μία ισχυρή πλειοψηφία σημαίνει 
ότι επιβραβεύθηκαν οι ιδέες μας. Η μάχη του β 
γύρου έφθασε  και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα 
είναι προς όφελος της πόλης.

Κώστας Γκιουλέκας:

Οι Eλληνες περιμένουν από εμάς  
άλλο ήθος και ύφος εξουσίας
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opinion
     Η σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ύστερα από 5 

χρόνια εκλογικής κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί προσωπική 
δικαίωση των προσπαθειών του προέδρου της Κυριάκου Μητσο-
τάκη αλλά και νίκη της «γαλάζιας» βάσης, που έμεινε πιστή στις 
αξίες της παράταξης.

     Ο κ. Μητσοτάκης τόλμησε να αλλάξει τα πάντα χωρίς όμως 
να «πειράξει» τις ιδρυτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Ανανέ-
ωσε το στελεχικό δυναμικό της παράταξης, έβαλε στην κεντρική 
πολιτική σκηνή νέα πρόσωπα, επεδίωξε τη σύνδεση του κόμμα-
τος με την κοινωνία με βάση πολιτικές προτάσεις και όχι κορόνες.

     Παράλληλα αντιμετώπισε με πρωτοφανή ψυχραιμία τις 
προσωπικές επιθέσεις που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια από τον 
πρωθυπουργό. Ενδεχομένως αυτό να ήταν και το κλειδί της επι-
τυχίας του κ. Μητσοτάκη.

     Ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε με αλαζονεία, που του θόλωνε 
την κρίση με αποτέλεσμα να υπερεκτιμά τις δυνάμεις του και να 
ακολουθεί λανθασμένη στρατηγική.

     Δηλώσεις του τύπου «δεν χάνω ούτε μία στο εκατομμύριο 
τις εκλογές» δεν έχουν θέση στο σύγχρονο πολιτικό λόγο, αντιθέ-
τως δίνουν το στίγμα ενός αυταρχικού συστήματος εξουσίας, που 
απωθεί τους πολίτες.

     Ο κ. Τσίπρας κατελήφθη από τη «μανία της καρέκλας» με 
συνέπεια να χάσει το μέτρο και κυρίως να μην μπορεί να σταθμίσει 
σωστά τα δεδομένα του πολιτικού σκηνικού. Η επιλογή του χρό-
νου των εκλογών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αδυναμίας να μετρήσει σωστά 
τις δυνάμεις του. 

     Όπως είχε αποκαλυφθεί από τον πρωθυπουργό των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ ο κ. Τσί-
πρας είχε προγραμματίσει να διενεργήσει εκλογές το καλοκαίρι του 2018 αλλά οι φωτιές 
στο Μάτι χάλασαν τα σχέδιά του.

     Από τότε τα μέλη του συστήματος εξουσίας που βρίσκονται δίπλα από τον πρωθυ-
πουργό έθεσαν σχεδόν ως μοναδική επιλογή να παραμείνουν μέχρι τέλους στις καρέκλες 

τους με αποτέλεσμα να χάσουν τα πάντα.
Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρουν να αφουγκράζονται 

τις δυνάμεις της κοινωνίας, όπως ο πρώην υπουργός Νίκος Φίλης, 
είχαν εισηγηθεί εγκαίρως στον πρωθυπουργό να διενεργηθούν οι 
εθνικές εκλογές μία εβδομάδα πριν από τις ευρωκάλπες. Είχαν 
αντιληφθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να διαθέτει ένα ισχυρό πολιτικό 
διακύβευμα, θα οδηγείτο σε βαριά ήττα και ήθελαν να προλάβουν 
τις εξελίξεις.

Ωστόσο ο κ. Τσίπρας θέλησε να εξαντλήσει κάθε μέρα εξουσί-
ας, υποεκτιμώντας τη δυναμική του Μητσοτάκη αλλά και τις συ-
νέπειες της οικονομικής του πολιτικής στους φορολογούμενους.

Πίστεψε ότι οι δημοσκόποι θα πέσουν και πάλι έξω, ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα υποστεί μία ελεγχόμενη 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 χθε-
σινές κάλπες δίνοντας 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 πε-
ρασμένη εβδομάδα άρχιζε να μοιράζει επιδόματα και να υπόσχε-

ται «πενηντάρικα» στους συνταξιούχους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μεγάλος νικητής των χθεσινών εκλογών 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
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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



Η μεγάλη ήττα τού ΣΥΡΙΖΑ για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, ανάγκασε τον Πρωθυ-
πουργό να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Εάν δεν οδηγούσε την χώρα σε εκλογές, 
θα σήμαινε ότι περιφρονεί την θέληση του 
λαού, όπως εκφράστηκε στην κάλπη, όμως 
ο ισχυρότερος λόγος ήταν η βέβαιη κατάρ-
ρευση του ΣΎΡΙΖΑ, αν έκανε τις εκλογές τον 
Οκτώβρη.

Μια πρώτη εκτίμηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων καταδεικνύει, ότι:

Η ΝΔ είναι ο νικητής των εκλογών και ο 
ΣΥΡΙΖΑ ο ηττημένος. 

Το Κίνημα Αλλαγής έφθασε στο 
άνω όριο των τελευταίων δημοσκοπή-
σεων, και αυτό μπορεί να αποτελέσει 
μια καλή αφετηρία για ένα θετικό αγώ-
να και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο την 
επόμενη ημέρα των εθνικών εκλογών. 

Υπήρξαν σημαντικές ανακατατάξεις 
στο χώρο της ακροδεξιάς και της Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς, προέκταση του 
νέου κύκλου της κρίσης.

Η μεγάλη ηττημένη είναι η Χρυσή 
Αυγή και αυτό είναι από τα ιδιαίτερα 
θετικά των εκλογών.

Τέλος, τα τρία μικρά κοινοβουλευ-
τικά κόμματα Ποτάμι, ΑΝΕΛ και Ένωση 
Κεντρώων, δημιουργήματα τής κρίσης, 
φαίνεται να κλείνουν τον κοινοβου-
λευτικό και ίσως και τον πολιτικό τους 
βίο.

Η μεγάλη διαφορά της ΝΔ από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, είναι αποτέλεσμα της κατα-
δίκης της κυβέρνησης για αυτά που 
είπε στις εκλογές του 2015 και αυτά 
που έκανε στην συνέχεια, γι’ αυτό δεν 
πρέπει η ΝΔ να κάνει το λάθος και να 
πιστέψει ότι η μεγάλη διαφορά είναι 
αποτέλεσμα του προγράμματός της.

Οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι δύ-
σκολες και πολύ περισσότερο η πορεία 
της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Όλα δείχνουν, ότι η προεκλογική 

περίοδος πού άνοιξε, θα είναι πολύ σκληρή, 
και ίσως ζήσουμε στιγμές από την τελευταία 
λασπομαχία στην Βουλή.

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, δεν φαίνεται να ενδιαφέ-
ρονται για τις αλήθειες και την προγραμμα-
τική συζήτηση, όπως έδειξε η προεκλογική 
πρακτική τους.

Το Κίνημα Αλλαγής θα πιεσθεί ακόμη πε-
ρισσότερο από την πόλωση και τις διχαστι-
κές πρακτικές τους. 

Η απάντηση μας πρέπει να είναι η απο-
κάλυψη της αλήθειας για τα αίτια της κρίσης 
και τα συνεχιζόμενα αδιέξοδα από την ακο-
λουθούμενη πολιτική και η θετική πολιτική 
και προγραμματική μας πρόταση, για τις νέες 
πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες. 

Μόνο έτσι θα αποκαλύψουμε, ότι το δίλ-
λημα Μητσοτάκης, ή Τσίπρας, είναι στενά 
κομματικό και όποια επιλογή και να γίνει δεν 
μπορεί να δώσει απαντήσεις στα πολύπλο-
κα προβλήματα που προκάλεσαν την κρίση, 
γιατί οι αποσπασματικές επιλογές τους, την 
συντηρούν.

Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις δεν θα έρ-
θουν με τις οριακές φορολογικές μειώσεις 
που προτείνουν και τα δύο κόμματα, ούτε 
η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή θα 
εξασφαλιστούν και θα έχουν διάρκεια με 
επαναλαμβανόμενες συμβάσεις εργασίας 
των φορέων του δημοσίου και επιδόματα 
πολιτικής ομηρίας.

Αντιθέτως θα έρθουν, αν εφαρμοστεί 
ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, 
για την απελευθέρωση της οικονομίας από 
οικονομικά καρτέλ και επαγγελματικές συ-
ντεχνίες, την ριζική αλλαγή του κράτους και 
των σχέσεών του με τους πολίτες και την οι-
κονομία, και μια δικαιοσύνη με ταχύτητα και 
αξιοπιστία.

Αυτά έχει ανάγκη η χώρα, η οικονομία 
και η καθημαγμένη κοινωνία, ιδιαίτερα οι 
νέοι και πιο αδύναμοι πολίτες. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
Υπουργός (Μακεδονίας – Θράκης) και 
Υφυπουργός Εξωτερικών και Υποδομών 
επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ

Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις εκλογές που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός
opinion

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η *

Οι πολιτικές 
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η πορεία της 

οικονομίας και 
της κοινωνίας
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Η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατί-
ας σηματοδοτεί την πολιτική αλλαγή στην 
χώρα και την προκήρυξη των εθνικών εκλο-
γών στις 7 Ιουλίου.

Ο Πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης με 
ψυχραιμία, συνέστησε σεμνότητα στα στελέ-
χη και είπε όχι σε άσκοπους πανηγυρισμούς, 
την ώρα που ο λαός ζητάει δουλειά και απο-
τελέσματα από εμάς , και δήλωσε πως θα 
οργώσει άλλη μια φορά την Ελλάδα, για να 
πει ξανά το αφήγημα ανάπτυξης και επεν-
δύσεων στην Ελλάδα , με νέες δουλειές και 
ευκαιρίες για τον τόπο μας.

Θεωρούμε πολύ μεγάλη επιτυχία το γε-
γονός ότι η ΝΔ προηγείται σε όλες τις ηλικι-
ακές ομάδες και κυρίως στην ομάδα 17-24 
ετών, κάτι που αποδεικνύει πως το κόμμα 
έχει μέλλον και πως δεν απευθύνεται μόνο 
στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπως ισχυρίζο-
νταν οι αντίπαλοί μας. Η ΝΔ έχει επικρατήσει 
και στο σύνολο των εργαζομένων, δημόσι-

ους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, νοικοκυ-
ρές, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες.

 Οι συνταξιούχοι απέδειξαν με την ψήφο 
τους ότι ουδόλως πείστηκαν από τις παρο-
χές της τελευταίας στιγμής που ο ΣΥΡΙΖΑ 
βάφτισε 13η σύνταξη. Το 40.2% των συντα-
ξιούχων επέλεξε τη ΝΔ ενώ μόλις το 26,7% 
ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
που θα προκύψει από τις επικείμενες εθνι-
κές εκλογές θα είναι μια κυβέρνηση όλων 
των Ελλήνων. Μία κυβέρνηση ισχυρή και 
αποτελεσματική. Ακόμα και αν η ΝΔ έχει 
αυτοδυναμία, θα επιδιώξουμε τις ευρύτερες 
δυνατές κοινοβουλευτικές και πολιτικές συ-
ναινέσεις. 

Θα εξηγήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το 
σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλά-
δα που αξίζουμε, προσδοκώντας στη θετική 
ψήφο των πολιτών δεν θα πλειοδοτήσουμε 
σε παροχές, δεν θα αλλάξουμε στρατηγική.

Οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν όχι μόνο 
για τις βασικές μας δεσμεύσεις -τις μειώσεις 
φόρων, τις πολλές και καλές δουλειές που 
θα δημιουργήσουμε καθώς και την εμπέ-
δωση του αισθήματος ασφάλειας- αλλά 
γιατί αναμένουν από εμάς ένα άλλο ήθος και 
ύφος εξουσίας. Οι πολίτες άλλωστε απέδει-
ξαν ότι δεν επιτρέπουν σε κανένα να νομί-
ζει ότι μπορεί να εξαγοράσει τη συνείδηση 
και την ψήφο μας. Και αυτό συνιστά, όπως 
έγκαιρα είχε επισημάνει ο Κ. Μητσοτάκης 
στρατηγική ήττα του λαϊκισμού. Τώρα έχου-
με να επιλέξουμε ανάμεσα στην αλήθεια και 
το ψέμα, την πρόοδο και την καθήλωση, την 
ελπίδα και την απογοήτευση.

*Ο Μάριος Δράμαλης είναι μηχανολό-
γος μηχανικός, επιχειρηματίας, στέλεχος 
της ΝΔ στον τομέα Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις εκλογές που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Οι πολίτες εμπιστεύτηκαν τη ΝΔ για ένα άλλο ήθος και ύφος
opinion

Τ Ο Υ  Μ Α Ρ Ι Ο Υ 
Δ Ρ Α Μ Α Λ Η * 



16 31.05.2019

Οκτώ διαφορετικούς τρόπους έχουν στη δι-
άθεσή τους οι φορολογούμενοι προκειμένου να 
αποφύγουν τα τεκμήρια και κατ’ επέκταση να 
γλυτώσουν την πληρωμή υπέρμετρων φόρων. 

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
βρίσκεται στην τελική ευθεία και ένα από τα 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε 
χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι 
έχει να κάνει με την κάλυψη των τεκμηρίων. 
Χιλιάδες άνεργοι που διαθέτουν ένα ακίνητο ή 
αυτοκίνητο μαζί με τις ελάχιστες δαπάνες δι-
αβίωσης πέφτουν κάθε χρόνο στο δόκανο της 
Εφορίας, με αποτέλεσμα να πληρώνουν φόρους 
για εισοδήματα που δεν έχουν. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις δε, δεν μπορούν να επικαλεστούν 
άλλες πηγές για να καλύψουν το τεκμαρτό ει-
σόδημα, καθώς μπορεί να έχουν εξαντλήσει κυ-
ρίως το απόθεμα προηγουμένων ετών ή να μη 
διαθέτουν περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. 

Το φετινό οικονομικό έτος χιλιάδες φορολο-
γούμενοι θα βρεθούν σε αντικειμενική αδυναμία 
πληρωμής των φόρων τους, είτε διαθέτουν τα 
ανάλογα εισοδήματα είτε δεν τα διαθέτουν, και 
πρέπει να καλύψουν τον φόρο βάσει τεκμαρτού 
εισοδήματος. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά 

είναι υπερχρεωμένα και εξαθλιωμένα, με απο-
τέλεσμα να αναζητούν εναγωνίως τρόπους για 
να καλύψουν τα τεκμαρτά εισοδήματα, τα οποία 
υπολείπονται των πραγματικών. 

Οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και οι 
δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 
των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος εμφανίζουν πολλούς φορολογου-
μένους να έχουν αποκτήσει εισοδήματα μεγαλύ-
τερα από τα εισοδηματικά όρια που έχουν καθο-
ριστεί από διάφορους νόμους για την είσπραξη 
κοινωνικών επιδομάτων και για την απαλλαγή 
από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ-
ΦΙΑ), με αποτέλεσμα αφενός να χάνουν τα επι-
δόματα, αφετέρου να χρεώνονται αδίκως και 
με τον ΕΝΦΙΑ. Σε αυτήν τη θέση εκτιμάται ότι θα 
βρεθούν και φέτος τουλάχιστον πολλές δεκάδες 
χιλιάδες φορολογούμενοι. 

Η ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων κάλυψης 
των τεκμηρίων αποτελεί σανίδα σωτηρίας για 
τους φορολογουμένους, οι οποίοι σε κάθε περί-
πτωση μπορούν να δικαιολογήσουν τη διαφορά 
ανάμεσα στα πραγματικά και στα... πλασματικά 
εισοδήματα βάσει Εφορίας. Οι φορολογούμενοι 
πρέπει να κάνουν χρήση των «όπλων» που τους 

παρέχει η φορολογική νομοθεσία, καθώς το κέρ-
δος είναι διπλό. Από τη μία δεν πληρώνουν φό-
ρους λόγω τεκμηρίων και από την άλλη πλευρά 
δεν χάνουν σειρά επιδομάτων και φορολογικών 
απαλλαγών. Τα εισοδήματα παρελθόντων ετών, 
η πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεές ή 
ακόμη και τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια μπο-
ρούν να αποτελέσουν σανίδα σωτηρίας για τον 
φορολογούμενο που αντιμετωπίζει πρόβλημα 
λόγω υψηλών τεκμηρίων. 

Δηλώστε... έξυπνα
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρά-

γραφος 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογί-
ας Εισοδήματος), ο φορολογούμενος μπορεί να 
καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολο-
γητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αναγρά-
φοντας στη φορολογική του δήλωση έως και 8 
διαφορετικές κατηγορίες ποσών. 

 Συγκεκριμένα, τα ποσά που πρέπει να 
δηλώσει ο φορολογούμενος για να καλύψει και 
να δικαιολογήσει την πρόσθετη διαφορά φορο-
λογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των 
τεκμηρίων προέρχονται από τις εξής πηγές:

Τα «όπλα» των φορολογουμένων για να μην πληρώσουν τσάμπα  
στην Εφορία και για να μη χάσουν απαλλαγές και επιδόματα

Τα 7 «κόλπα» για να αποφύγετε τα τεκμήρια 
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1 Εισοδήματα και έσοδα που 
αποκτήθηκαν τα έτη προ του 
2018, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι 
τις 31/12/2017 και αναλώ-

θηκαν εντός του 2018. Πρόκειται για 
τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω 
«ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων 
ετών». Με την «ανάλωση κεφαλαίου», 
ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει 
την όποια πρόσθετη διαφορά φορο-
λογητέου εισοδήματος έχει προκύψει 
λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, 
επικαλούμενος εισοδήματα και δηλω-
θέντα έσοδα ακόμη και πριν από 10, 
20, 30 ή και 40 χρόνια! 
Ο φορολογούμενος μπορεί ειδικότερα 
να ανατρέξει στις φορολογικές δη-
λώσεις προηγούμενων συνεχόμενων 
ετών (όσων ετών θέλει) και να προβεί 
στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Να αθροίσει τα ποσά των πάσης φύ-
σεως εισοδημάτων (από μισθούς, συ-
ντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους 
καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από 
πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά 
των εσόδων από πωλήσεις περιουσια-
κών στοιχείων, τα οποία έχει αναγράψει 
στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.
β) Από το άθροισμα εισοδημάτων και 
εσόδων προηγούμενων ετών, που θα 
προκύψει, να αφαιρέσει τα ποσά που 
ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολο-
γικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης 
(για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες, 
σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) 
καθώς και τα ποσά που δήλωσαν στις 
ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησαν για να 
αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία 
(ακίνητα, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά 
αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).
Το καθαρό ποσό που θα προκύψει από 
τις παραπάνω μαθηματικές πράξεις εί-
ναι το «κεφάλαιο» των προηγούμενων 
ετών που μπορεί ο φορολογούμενος 
να «σχηματίσει» και να εμφανίσει στην 
Εφορία ως προϊόν αποταμίευσης. Από 
κει και πέρα, σε κάθε περίπτωση, από 
το «κεφάλαιο» που θα σχηματιστεί με 
τον τρόπο αυτόν, ο φορολογούμενος 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος 
για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά 
εισοδήματος που του προσδιορίζουν 
τα τεκμήρια στη φετινή του δήλωση. 
Μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί ότι η πρό-
σθετη διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος 
της φορολογικής του δήλωσης καλύ-
φθηκε με «ανάλωση» ενός μέρους του 
«κεφαλαίου» το οποίο του περίσσεψε 
από τα προηγούμενα έτη.
Η αναλυτική καταγραφή όλων των πα-
ραπάνω ποσών (εισοδημάτων, δαπα-
νών, καθαρού κεφαλαίου) μπορεί να 
γίνει χειρόγραφα σε ένα απλό φύλλο 

χαρτιού ή ηλεκτρονικά σε πρόγραμμα 
Excell, με τη μορφή ενός πίνακα εσό-
δων, δαπανών και καθαρού «κεφαλαί-
ου». Τα ποσά που θα αναγραφούν στον 
πίνακα αυτό θα πρέπει να αποδεικνύ-
ονται από τα δεδομένα των φορολο-
γικών δηλώσεων των παρελθόντων 
ετών που θα επικαλεστεί ο φορολο-
γούμενος. Δηλώσεις παρελθόντων 
ετών ο φορολογούμενος μπορεί να 
βρει στον λογαριασμό του στο σύστημα 
Τaxisnet όπου είναι καταχωρημένα σε 
ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα Ε1 που 
έχουν υποβληθεί για τα εισοδήματα 
των ετών 2003-2017 (οικονομικά έτη 
2004-2018).
 Το ποσό του «κεφαλαίου» 
παρελθόντων ετών το οποίο αναλώ-
θηκε εντός του προηγούμενου έτους 
πρέπει να δηλωθεί στον πίνακα 6 του 
ηλεκτρονικού εντύπου Ε1 της φορο-
λογικής δήλωσης και συγκεκριμένα 
στον κωδικό 787 από τον υπόχρεο και 
στον κωδικό 788 από τη σύζυγό του, 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την 
κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισο-
δήματος λόγω τεκμηρίων.

2 Πραγματικά εισοδήματα τα 
οποία αποκτήθηκαν το 2018 
από τον ίδιο τον φορολο-
γούμενο, τη σύζυγό του και 

τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία 
απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορο-
λογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια 
εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση 
λόγω απόλυσης από την εργασία, τα 
επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη 
από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι 
τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια 
και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, 
οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, 
τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ.
Τα ποσά αυτά προσυμπληρώνονται 
από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων στους κωδικούς 
619-620, 617-618, και 335-336 του 
πίνακα 6 του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1 
της φορολογικής δήλωσης, εφόσον οι 
φορείς που τα κατέβαλαν έχουν απο-
στείλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα αρ-
χεία με τα σχετικά στοιχεία.
Εφόσον οι φορείς που κατέβαλαν τα 
ποσά αυτά στον φορολογούμενο δεν 
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά στην 
ΑΑΔΕ τα σχετικά αρχεία και οι παραπά-
νω κωδικοί δεν είναι προσυμπληρω-
μένοι, τότε ο ίδιος ο φορολογούμενος 
που εισέπραξε τα ποσά αυτά εντός του 
2016 πρέπει να τα αναγράψει στους 
κωδικούς 659-660, 657-658, και 305-
306 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της 
φορολογικής δήλωσης.

3 Χρηματικά ποσά που δεν θε-
ωρούνται εισόδημα κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις και απο-
κτήθηκαν εντός του 2018 

από τον φορολογούμενο. Τέτοια ποσά 
είναι για παράδειγμα το εφάπαξ που 
έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξι-
ούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε 
από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ. 
Τα ποσά αυτά δηλώνονται στον πίνακα 
6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δή-
λωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 
781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 
782 από τη σύζυγο του υπόχρεου.

4 Κάθε έσοδο ή τίμημα που 
εισέπραξε ο φορολογούμε-
νος εντός του 2018 από την 
πώληση περιουσιακών στοι-

χείων του. Ως έσοδα από την πώληση 
περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται 
υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φο-
ρολογούμενος από την πώληση ακι-
νήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμά-
των συνολικής αξίας άνω των 10.000 
ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων 
γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κε-
φαλαίων και άλλων κινητών αξιών. 
Από το τίμημα πώλησης που εισπρά-
χθηκε εντός του 2018 αφαιρείται το 
κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα 
που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγού-
μενο έτος για την αγορά του περιουσι-
ακού στοιχείου. Εάν το κόστος απόκτη-
σης του πωληθέντος εντός του 2018 
περιουσιακού στοιχείου θεωρείτο 
«τεκμήριο» τη χρονιά κατά την οποία 
αποκτήθηκε και ο φορολογούμενος 
επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του 
έτους εκείνου, τότε το τίμημα το οποίο 
καταβλήθηκε τη χρονιά εκείνη για την 
απόκτησή του δεν θα πρέπει να αφαι-
ρείται από το τίμημα στο οποίο πωλή-
θηκε εντός του 2018 και θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό 
του τιμήματος για την κάλυψη της πρό-
σθετης διαφοράς εισοδήματος.
 Για να αποδείξει ο φορολο-
γούμενος την είσπραξη ποσού από την 
πώληση περιουσιακού του στοιχείου, 
πρέπει να έχει στη διάθεσή του και 
να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, 
κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή 
προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβο-
λαιογράφου από τα οποία προκύπτουν 
τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για 
αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ 
ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 από τους δύο συ-
ναλλασσομένους. Τα ποσά αυτά δη-
λώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου 
Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συ-
γκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον 

υπόχρεο και στον κωδικό 782 από τη 
σύζυγο του υπόχρεου.

5 Χρηματικά ποσά που εισήγαγε 
στην Ελλάδα ο φορολογού-
μενος το 2017, είτε σε ευρώ 
είτε σε συνάλλαγμα εφόσον η 

απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιο-
λογείται. Για την απόδειξη των ποσών 
αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παρα-
στατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν 
εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το 
εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών 
περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαί-
ωση αγοράς συναλλάγματος.
Τα ποσά που προέρχονται από την εισα-
γωγή χρηματικών κεφαλαίων και συ-
ναλλάγματος δηλώνονται στον πίνακα 
6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δή-
λωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 
781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 
782 από τη σύζυγο του υπόχρεου.

6 Δάνεια που έλαβε ο φορο-
λογούμενος εντός του 2018 
από τράπεζες, συγγενείς ή 
τρίτους. Η σύναψη δανείου 

αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό 
ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοση-
μανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για 
τη συνομολόγηση του δανείου. Από την 
ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το 
δάνειο ελήφθη εντός του 2018 και πριν 
από την πραγματοποίηση της δαπάνης 
αγοράς περιουσιακού στοιχείου που 
πρόκειται να δικαιολογηθεί. Τα ποσά 
των ληφθέντων δανείων δηλώνονται 
στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φο-
ρολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα 
στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και 
στον κωδικό 782 από την σύζυγο του 
υπόχρεου.

7 Ποσά που εισέπραξε το 2018 
ο φορολογούμενος είτε από 
δωρεές είτε από γονικές πα-
ροχές. Για να αποδείξει ο φο-

ρολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 
2017 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει 
στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί 
να μπορεί να προσκομίσει στις φορο-
λογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητι-
κό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY 
από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά 
ή η γονική παροχή έγινε πριν από τις 
31/12/2018. Τα ποσά των δωρεών 
και των γονικών παροχών δηλώνονται 
κι αυτά στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 
της φορολογικής δήλωσης και συ-
γκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον 
υπόχρεο και στον κωδικό 782 από τη 
σύζυγο του υπόχρεου.
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Οι διάδρομοι του δευτέρου ορόφου του δικα-
στικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, στην «καρδιά» 
του Πρωτοδικείου, χθες λίγο πριν το μεσημέρι 
άδειασαν από τους δεκάδες δικαστές, υπαλλή-
λους και εκπροσώπους τεσσάρων συνδυασμών 
των δημοτικών εκλογών στους δήμους Θεσ-
σαλονίκης και Ωραιοκάστρου. Έμειναν τα άδεια 
μεγάλα τραπέζια και οι φάκελοι των αποτελε-
σμάτων στο πάτωμα και στις ντουλάπες, που 
τις φυλούσαν οι αστυνομικοί. Η διαδικασία της 
επανακαταμέτρησης για τα οριακά αποτελέσμα-
τα που οδηγούνται στον δεύτερο γύρο έχει τε-
λειώσει.

Δέκα συνεργεία του Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης εξέταζαν από το μεσημέρι της Τετάρ-
της μέχρι τη νύχτα της ίδιας ημέρας και από το 
πρωί της Πέμπτης μέχρι λίγο πριν το μεσημέρι 
της ίδιας ημέρας, τα περιεχόμενα των εκλογικών 
σάκων του δήμου Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία 
της επανακαταμέτρησης είναι από τις πλέον ψυ-
χοφθόρες στις εκλογικές διαδικασίες, καθώς 
αφορά συνήθως οριακά αποτελέσματα και σπά-
νια ανατρέπεται.

Για τον δήμο Θεσσαλονίκης μετά την ανακή-
ρυξη των αποτελεσμάτων που βρήκε διαφορά 
509 ψήφων μεταξύ των συνδυασμών του Κων-
σταντίνου Ζέρβα και του Γιώργου Ορφανού, η 
αίτηση επανακαταμέτρησης των εκπροσώπων 
του κ. Ορφανού έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με 
την ανακήρυξη του αποτελέσματος και αμέσως 
άρχισε η εργασία να εξεταστούν πάλι τα ψηφο-
δέλτια και με την παρουσία εκπροσώπων του 
συνδυασμού του κ. Ζέρβα, αφού και από εκείνη 
την πλευρά υποβλήθηκε αίτηση επανακαταμέ-
τρησης. Για τον δήμο Ωραιοκάστρου η διαφορά 
των 149 ψήφων, που αποτυπώθηκαν στην ανα-
κήρυξη, μεταξύ του δεύτερου Αστέριου Γαβότση 
και του τρίτου Παντελή Σκαρλάτου, οδήγησε 
και εκεί σε επανακαταμέτρηση κυρίως από την 
πλευρά του συνδυασμού του κ. Σκαρλάτου, με 
τη συμμετοχή όμως και του συνδυασμού του νυν 
δημάρχου Αστέριου Γαβότση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μεν τυπική, 
αλλά ουσιαστική μόνον για τους συνδυασμούς 
και όχι για το δικαστήριο. Ο συνδυασμός που 
μετά τη διαδικασία αυτή έχει την άποψη πως το 
αποτέλεσμα είναι αλλοιωμένο και ψηφοδέλτια 
καταμετρήθηκαν λανθασμένα, ανατρέποντας 
αυτό που έχει αποτυπωθεί στην απόφαση – 
ανακήρυξη του Πρωτοδικείου, έχει τη δυνατό-
τητα να προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
(Εκλογοδικείο). Η οποιαδήποτε προσφυγή δεν 

εμποδίζει τη διεξαγωγή του δευτέρου γύρου των 
εκλογών, εκτός εάν η απόφαση του Εκλογοδι-
κείου εκδοθεί τόσο γρήγορα, πράγμα σπάνιο, 
καθώς σε δύο ημέρες είναι σχεδόν αδύνατο να 
γίνει από την αρχή η διαδικασία μέτρησης όλων 
των ψηφοδελτίων, ειδικά σε μεγάλους δήμους 
με πολλά τμήματα.

Ο συνδυασμός του Γιώργου Ορφανού το με-
σημέρι της Πέμπτης αποφάσισε ότι δεν θα γίνει 
προσφυγή στο Εκλογοδικείο, καθώς έκριναν 
πως κατά την εξέταση των ψηφοδελτίων στη 
διαδικασία της επανακαταμέτρησης δεν προέ-
κυψαν διαφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε 
ανατροπή του αποτελέσματος του πρώτου γύ-
ρου και να αλλάξουν οι θέσεις των διεκδικητών.

Οι σάκοι της… οργής
Η φετινή διαδικασία συγκέντρωσης των 

εκλογικών σάκων μετά το κλείσιμο της κάλπης 
ήταν πρωτόγνωρη για όλους. Εκτός της μεγά-
λης καθυστέρησης στην παράδοση των σάκων, 
καθώς μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης έλειπαν 
κάποιοι και αναζητούνταν οι δικαστικοί αντι-
πρόσωποι, μεγάλα είναι και τα προβλήματα στο 
εσωτερικό τους. Αρκετοί δικαστικοί υπάλληλοι 
που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο και τον 
διαχωρισμό τους βρήκαν μαζί με τα έγκυρα ψη-
φοδέλτια και τα αχρησιμοποίητα, ενώ πολλές 
σελίδες των εκλογικών βιβλίων δεν συμπληρώ-
θηκαν καθόλου. Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα 
στα δικαστήρια, όπου δικαστικοί υπάλληλοι έδι-
δαν συμβουλές σε δικαστικούς αντιπροσώπους 
πώς να συμπληρώσουν τα εκλογικά βιβλία, 
εργασία που έπρεπε να γίνει μετά τη λήξη της 
καταμέτρησης. Αυτή η κατάσταση προκάλεσε 
προβλήματα και ιδιαίτερα καθυστερήσεις στην 
τελική καταμέτρηση από το Πρωτοδικείο.

Είναι γεγονός πως παρά τα προβλήματα η 
διαδικασία των τετραπλών εκλογών ήταν πρω-
τόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και γι’ αυτό 
ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, που 
συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση στον τομέα 
του διορισμού και εκπαίδευσης δικαστικών αντι-
προσώπων. «Η επιτυχής έκβαση της εκλογικής 
διαδικασίας της 26ης Μαΐου 2019 δεν θα είχε 
επιτευχθεί στο βαθμό που υλοποιήθηκε αν δεν 
είχε ανταποκριθεί το δικηγορικό σώμα με την 
υπερένταση της προσπάθειας, της  πολυήμερης 
προετοιμασίας και του επαγγελματισμού  που 
επέδειξε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι 
και την ολοκλήρωση αυτής με την παράδοση 
των αποτελεσμάτων. Όλοι και ιδίως εκατοντάδες 
ασκούμενοι και νέοι συνάδελφοι υπερέβησαν 
εαυτόν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους ως Δικαστικοί  Αντιπρόσωποι τιμώντας το 
ρόλο που τους αναθέτει η πολιτεία», τονίζεται σε 
ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Για πρώτη φορά συμμετείχαν τόσοι πολ-
λοί δικαστικοί αντιπρόσωποι, είναι λογικό να 
υπάρχουν και αστοχίες, αφού προβλήματα τέ-
τοια υπάρχουν σε κάθε εκλογική διαδικασία, 
σκεφτείτε φέτος που οι δικαστικοί αντιπρόσω-
ποι ήταν διπλάσιοι», σημείωσε μιλώντας στην 
Karfitsa ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου 
Στάθης Κουτσοχήνας. Το πρόβλημα εστιάζεται 
και στην πολυσύνθετη διαδικασία καταγραφής 
του αποτελέσματος. «το υπουργείο θέλει τέσ-
σερα αντίγραφα για κάθε κάλπη, εγώ ήμουν σε 
τμήμα με τέσσερις κάλπες, έπρεπε να γράψω 16 
αντίγραφα», σημείωσε ο πρόεδρος. «Η διαδι-
κασία αυτή πρέπει να αλλάξει, να απλοποιηθεί, 
γι’ αυτό γίνονται τόσα λάθη», συμπλήρωσε ο 
ταμίας του δικηγορικού συλλόγου Αναστάσιος 
Ντούγκας.

Το Πρωτοδικείο γέμισε συνεργεία που έκαναν έλεγχο στα ψηφοδέλτια

Η ψυχοφθόρα επανακαταμέτρηση 
και οι σάκοι της... οργής
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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!

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

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

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ

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

ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Πάρκο ΧΑΝΘ (έναντι Λευκού Πύργου), Θεσσαλονίκη  // 2310.221.691 //  Facebook: Ξαρχάκος Coffee & Drinks
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Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπού-
λου, επικεφαλής της παράταξης 
«Ενωμένη Κασσάνδρα»

Για ποιό λόγο να ψηφίσουν εσάς στο δεύτε-
ρο γύρο των δημοτικών εκλογών;

Είμαι  ένας νέος άνθρωπος στα αυτοδιοικητι-
κά δρώμενα και δεν με ακολουθούν τα λάθη, οι 
παραλείψεις, οι  δυσλειτουργίες και οι σκιές που 
βαρύνουν προηγούμενες δημοτικές αρχές.  Αυτά 
τα λάθη, αυτές  τις δυσλειτουργίες που δημιούρ-
γησαν  τα προβλήματα που ταλανίζουν τον δήμο 
σήμερα και έφεραν την Κασσάνδρα στην παρού-
σα κατάσταση, είμαι αποφασισμένη να τα κοιτάξω 
κατά πρόσωπο και να τα αντιμετωπίσω αποφασι-
στικά. Έχω ικανούς συνεργάτες, θέληση, γνώση, 
όραμα και πρόγραμμα για το αύριο του δήμου 
και της Κασσάνδρας. Αυτό το πρόγραμμα, αυτούς 
τους συνεργάτες, αυτήν την πορεία μου έως σή-
μερα την επιδοκίμασαν οι δημότες της Κασσάν-
δρας την προηγούμενη Κυριακή δίνοντας μας 
την πρώτη θέση και τη νίκη στις εκλογές. Και δεν 
είναι η πρώτη επιτυχία μου στην ενασχόληση με 
τα κοινά. Εκλέχθηκα προ έτους στην πρώτη θέση 
στις εκλογές του επιμελητηρίου Χαλκιδικής του 
οποίου είμαι μέλος και συγκεκριμένα οικονομική 
επόπτρια! Είμαι επιτυχημένη επαγγελματίας, έχω 
έντονη κοινωνική δραστηριότητα, δεν κατηγορή-
θηκα ποτέ και για τίποτα, μιλάω καθαρά και ειλι-
κρινά στους συνανθρώπους μου, γιατί εγώ μπορώ 
να τους κοιτώ στα μάτια και δεν κινούμαι κατά την 
ενασχόληση μου με τα κοινά με σκοπιμότητες και 
ιδιοτέλειες. Για όλους αυτούς τους λόγους και με 
δεδομένη τη νίκη μας την Κυριακή, είμαι αισιό-
δοξη και καλώ τους συμπολίτες μου να με ψηφί-
σουν εκλέγοντας με δήμαρχο για την πρόοδο της 
Κασσάνδρας, αποτρέποντας την επιστροφή στο 
νοσηρό παρελθόν που έζησε και αποδοκιμάζει η 
πλειοψηφία των δημοτών.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξε-
τε αν εκλεγείτε δήμαρχος; Το πρώτο πράγμα που 
θα αλλάξω και δεσμεύτηκα προγραμματικά στους 
συμπολίτες μου ότι θα το κάνω, είναι ο τρόπος 
λειτουργίας του δημάρχου, των αντιδημάρχων, 
του δημοτικού  συμβουλίου και των άλλων επι-
τροπών, καθώς επίσης και των υπηρεσιών του 
δήμου γενικότερα. Όλα θα γίνονται με διαφάνεια, 
νομιμότητα και τεκμηρίωση και θα παρακολουθώ  
καθημερινά όλα αυτά και όσους εμπλέκονται θε-
σμικά. Συγκεκριμένα, ως δήμαρχος θα βρίσκομαι 
στις υπηρεσίες του δήμου συνέχεια, η πόρτα του 

γραφείου μου θα είναι ανοιχτή σε όλους τους πο-
λίτες, θα επισκέπτομαι τακτικά τα χωριά και τους 
οικισμούς του δήμου μας. Η άμεσοι συνεργάτες 
μου θα είναι καθαροί, γνώστες του αντικειμένου, 
εργατικοί και θα τους εμπιστεύονται  συμπατριώ-
τες μου. Το δημοτικό συμβούλιο και οι επιτροπές 
του δήμου θα συνεδριάζουν συχνά, δημόσια, με 
μελετημένα και καλά προετοιμασμένα τα θέματα, 
οι δε αποφάσεις θα είναι σύννομες , τεκμηριω-
μένες και ελεύθερες από συναλλαγές και σκοπι-
μότητες. Τέλος, οι υπάλληλοι του δήμου θα ανα-
βαθμιστούν  για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
υπηρεσιών του δήμου και για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πολιτών. Για αυτό θα βρούμε άμεσα 
τρόπους για την βελτίωση του εξοπλισμού και με 
προτεραιότητα το πληροφορικό σύστημα. Θα ανα-
ζητήσουμε, επίσης, τρόπους θέσπισης πλαισίου 

για την καλύτερη επίτευξη στόχων, καθώς επίσης 
κίνητρα παραγωγικότητας και επιβράβευσης των 
προσπαθειών των υπαλλήλων.

Πως ιεραρχείτε τα προβλήματα στην Κασ-
σάνδρα και πως θα τα λύσετε; Ο δήμος Κασσάν-
δρας έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση 
με άλλους δήμους. Χαρακτηριστικά θα ανέφερα, 
ότι ο πληθυσμός του καλοκαιριού είναι πολλα-
πλάσιος του χειμώνα. Άρα, είναι διαφορετικές οι 
ανάγκες και οι λειτουργίες το καλοκαίρι από το 
χειμώνα. Άρα, η ιεράρχηση των προβλημάτων 
και η επίλυση τους πρέπει να λαμβάνει υπόψιν 
όλες τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα αλλά και 
τις δυνατότητες της περιοχής μας.Το πρώτο στην 
ιεράρχηση το ανέπτυξα στην προηγούμενη ερώ-
τηση σας. Για τα άλλα θα επικεντρωθώ ώστε να 
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Debate μεταξύ της Αν. Χαλκιά – 
Δημητροπούλου και του Κ. Παπαγιάννη

Οι δυο υποψήφιοι για το δήμο Κασσάνδρας  
ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Karfitsa
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λύσουμε τα προβλήματα με δουλειά, ιεράρχηση, συνέπεια, 
ανιδιοτέλεια, διαφάνεια και υλοποίηση του προγράμματος 
μας. Βασικοί πυλώνες της επόμενης μέρας θα είναι:

• Μόνιμη λύση για το πρόβλημα της ύδρευσης.
• Λύση για την αποκομιδή απορριμμάτων.
• Προγραμματισμός στα χωριά που δεν έχουν βιολογι-

κούς.
• Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών, αλλά και εισα-

γωγή νέων τεχνολογιών για πάταξη της γραφειοκρατίας, 
ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό δήμο νοικοκυρεμένο.

• Διαφάνεια και αξιοποίηση όλων των δημοτικών 
πόρων.

• Ενίσχυση κοινωνικών δομών και βοήθεια στις ευαί-
σθητες κοινωνικές ομάδες.

• Ανακύκλωση τρόπος ζωής για τους δημότες.
• Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Σύγχρονες λύσεις για κυκλοφοριακό – θέσεις στάθ-

μευσης.
• Δήμος Κασσάνδρας «έξυπνος» δήμος, πρότυπο και-

νοτομίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
• Δήμος παραγωγικός, αγροτικός και επιχειρηματικός.
• Δήμος – πρότυπο δημοκρατικής λειτουργίας, με ενερ-

γή συμμετοχή πολιτών.
• Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων σε όλα τα χωριά, 

δημιουργία παιδικών χαρών.
• Δημιουργία χώρου στέγασης φιλαρμονικής και ωδεί-

ου.
• Το Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας να είναι πλήρως επαν-

δρωμένο με γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες ΕΚΑΒ, και 
όλα τα υλικά για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, επικεφαλής 
της παράταξης «Ισχυρή Κασσάνδρα»

Για ποιο λόγο να ψηφίσουν εσάς στο δεύτερο γύρο 
των δημοτικών εκλογών; Με το νέο εκλογικό νόμο, η 
κατανομή των εδρών ολοκληρώθηκε. Είναι φανερό, πως 
κανένας συνδυασμός, δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειο-
ψηφία. Τώρα πλέον ψηφίζουν δύο πρόσωπα. Την ικανότητα 
και την εμπειρία από τη μία πλευρά, την οπισθοδρόμηση 
και την επικινδυνότητα από την άλλη. Εγγύηση για τα πα-
ραπάνω, αποτελεί το πάνω από 300 εκ. ευρώ έργο που 
εκτελέστηκε από τη δική μας δημοτική αρχή, τότε, και από 
την άλλη αντιπαρατίθεται το τίποτα, αφού ουδέποτε υπήρξε 
ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τα κοινά 
γενικότερα. Επίσης, είναι φανερό πως η παρέα που διεκ-
δίκησε την εκλογή της πρώτης Κυριακής, δεν δίστασε να 
προχωρήσει σε συνδιαλλαγή ψήφων, όχι με βάση το ευρύ-
τερο κοινό συμφέρον και της αναλογικής εκπροσώπησης 
των περισσοτέρων κοινοτήτων, αλλά με βάση τη συγγένεια 
και τη διαχείριση σε προσωπικό επίπεδο της εξουσίας. Έτσι 
παρατηρείται το φαινόμενο στα οκτώ χωριά της εκλογικής 
περιφέρειας Κασσάνδρας να εκλέγονται τρεις από την Άθυ-
το, ένας από τη Ν. Φωκαία και δυο από την πρωτεύουσα, 
την Κασσανδρεία. Δηλαδή, τρία χωριά εκπροσωπούνται 
στο δημοτικό συμβούλιο από τα οχτώ, όχι με γνώμονα τα 
πληθυσμιακά κριτήρια και τις ανάγκες της διαχείρισης της 
εξουσίας ή την εμπειρία, αλλά με γνώμονα τις ανάγκες της 
παρέας. Και φυσικά, όλοι τους άπειροι, αφού κανένας τους 
ποτέ δεν ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση και φυ-
σικά και η υποψήφια. Όσον αφορά δε την εκλογική περι-

φέρεια Παλλήνης, μόνο ένας εκλεγμένος εμφανίζεται να 
διαθέτει εμπειρία, και αυτός να έχει παραιτηθεί σε λίγους 
μήνες από την αντιδημαρχία που είχε αναλάβει. Ποιος θα 
διοικήσει αυτόν τον μεγάλο δήμο; Ενώ στη δική μας πλευ-
ρά συνδυάζεται η εμπειρία και το νέο. Αυτός είναι ο λόγος 
που η Κασσάνδρα θα ψηφίσει τον Κώστα Παπαγιάννη δή-
μαρχο!

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξετε αν 
εκλεγείτε δήμαρχος; Θα αξιοποιήσουμε κάθε θετικό που 
χτίστηκε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και πάνω 
σ’ αυτό θα οικοδομήσουμε την ισχυρή Κασσάνδρα. Δημι-
ουργούμε δομές:

• Ψηφιοποίηση του δήμου.
• Διαχείριση των στερεών και ογκωδών αποβλήτων, με 

βάση τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλύτε-
ρο περιβάλλον.

• Υποδομές για την επάρκεια νερού και τον εμπλουτι-
σμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

• Προνοιακή πολιτική στο δήμο με: κοινωνικό φαρμα-
κείο, κοινωνικό ιατρείο, φροντίδα για ευαίσθητες κοινωνι-
κές ομάδες, γραφείο εύρεσης εργασίας, στήριξη φοιτητών, 
αδύναμων οικογενειών.

• Εκπαίδευση: κτιριακές εγκαταστάσεις και νέες σύγ-
χρονες τεχνολογίες.

• Αναβάθμιση του τουριστικού περιβάλλοντος.
• Παιδικές χαρές.
• Καλύτεροι δρόμοι, καλύτερα πάρκα.

• Αστυνόμευση και επιβολή κανόνων διαχείρισης των 
κοινόχρηστων χώρων.

• Αθλητικό κέντρο.
• Θεματικό πάρκο.
• Αξιοποίηση ακινήτων του δήμου.
• Αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισμοί παντού.
• ΧΥΤΑ.
Όλα αυτά θα ξεκινήσουν παράλληλα και άμεσα!

Πώς ιεραρχείτε τα προβλήματα στην Κασσάνδρα και 
πώς θα τα λύσετε; Όλα τα παραπάνω, είναι και τα προβλή-
ματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Διεκδικούμε ένα 
καλύτερο αύριο για την Κασσάνδρα. Αφήνουμε τη μιζέρια 
του παρελθόντος πίσω, κλείνουμε οριστικά και αμετάκλη-
τα την πόρτα στην αμάθεια, βάζουμε τέλος στα παραμύθια 
που κάποιοι υπόσχονται. Δημιουργούμε συνθήκες για ένα 
καλύτερο αύριο για τους νέους μας. Στηρίζουμε τον εθε-
λοντισμό. Στηρίζουμε την πατρίδα μας, στηρίζουμε τη Μα-
κεδονία μας, στηρίζουμε την ορθοδοξία. Δεν στηρίζουμε τα 
πρόσωπα εκείνα, που κρυμμένα πίσω από τον εθελοντισμό 
και την εκκλησία εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς, κατα-
πατώντας αγαθά που ανήκουν σε όλους τους πολίτες και 
ως εκπρόσωποι ενός παλαιοκομματικού συστήματος, κα-
ταχρώνται την ανάγκη του άρρωστου, του ανήμπορου, του 
φτωχού, και του κατατρεγμένου, που λόγω θέσης έγιναν 
κοινωνοί. Αυτά υποστηρίζει η παράταξη «Ισχυρή Κασσάν-
δρα»!
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Με την Τερέζα Μέι να πετά λευκή πετσέτα 
στην Ντάουνιγκ Στριτ και τον λαϊκιστή Νάιτζελ 
Φάρατζ, υπέρμαχο της ρήξης με τις Βρυξέλλες, 
να έρχεται πρώτος στις ευρωεκλογές που… 
αναγκάστηκαν να κάνουν στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, έρχεται πιο κοντά το σενάριο μιας εξόδου 
χωρίς συμφωνία.

Οι Βρετανοί τιμώρησαν σκληρά το Συντηρη-
τικό Κόμμα της πρωθυπουργού, το οποίο κατέ-
ληξε στην πέμπτη θέση και πληρώνει την ανι-
κανότητά του να θέσει σε εφαρμογή το Brexit. 
Λαβωμένο βγήκε από την κάλπη και το αντιπο-
λιτευόμενο Εργατικό Κόμμα, πληρώνοντας από 
την πλευρά του την αμφίσημη στάση του.

Μόνη παρηγοριά για τους φιλοευρωπαί-
ους είναι το γεγονός ότι η ψηφοφορία έδωσε 
μεν νέα πνοή στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό 
Κόμμα, ωστόσο δεν έχει την κοινοβουλευτική 
δύναμη να επηρεάσει αποφάσεις σε εθνικό επί-
πεδο.

Η ουσία είναι πως, έχοντας μόλις τέσσερις 
μήνες ζωής, το Κόμμα του Brexit κεφαλαιοποί-
ησε τον θυμό των Βρετανών για το ατελείωτο 
σίριαλ.

Οι Τόρις είναι πλέον βυθισμένοι σε μια άγρια 
μάχη για τη διαδοχή της Τερέζα Μέι, με ήδη 
οκτώ υποψήφιους διαδόχους στις τάξεις τους. 
Το φαβορί, μάλιστα, ο πρώην υπουργός Εξωτε-
ρικών Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είχε διαδραμα-

τίσει ρόλο-κλειδί στη διάρκεια της εκστρατείας 
του δημοψηφίσματος για το Brexit, βρίσκεται 
στην ίδια γραμμή με τον Νάιτζελ Φάρατζ και 
δηλώνει έτοιμος να εγκαταλείψει την Ευρώπη 
χωρίς συμφωνία.

Τρία σενάρια
Το όνομα του διαδόχου της Τερέζα Μέι δεν 

θα γίνει γνωστό προτού περάσουν αρκετές 
εβδομάδες. Όποιος και αν είναι, θα χρειαστεί 
προφανώς να επαναδιαπραγματευθεί με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τους όρους του «διαζυγί-
ου», με τις Βρυξέλλες να έχουν τονίσει ότι η μο-
ναδική πιθανή συμφωνία είναι αυτή στην οποία 
κατέληξαν με τη Μέι, η οποία ποτέ δεν πήρε τη 
βούλα του βρετανικού Κοινοβουλίου.

Προκειμένου να επαναδιαπραγματευθεί, το 
Λονδίνο ίσως ζητήσει νέα αναβολή, πέρα από 
την ισχύουσα διορία της 31ης Οκτώβριου, κα-
θώς ούτε οι Βρετανοί βουλευτές ούτε και οι 
Ευρωπαίοι, ακόμη και αν δεν το παραδέχονται, 
επιθυμούν μια άτακτη αποχώρηση. 

Το «no deal»
Το σενάριο του «no deal», το οποίο φοβού-

νται οι οικονομικοί παράγοντες, θα σημάνει μια 
έξοδο από την Ευρώπη χωρίς περίοδο μετάβα-
σης και οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα 
καθορίζονται από τους κανόνες του Παγκόσμι-

ου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς το Λονδίνο 
θα έχει εγκαταλείψει την ενιαία αγορά και την 
τελωνειακή ένωση.

Ο διάδοχος της Μέι ίσως ταχθεί υπέρ της 
σκληρής γραμμής που θα επιτρέψει στη Βρετα-
νία να συνάψει δικές της εμπορικές συμφωνίες, 
όπως ισχυρίζονται οι υπέρμαχοι του άτακτου 
Brexit. Η ΕΕ και η Βρετανία έχουν εντείνει τους 
τελευταίους μήνες τις προετοιμασίες τους για 
να αντιμετωπίσουν αυτό το ενδεχόμενο, κάτι 
που θα είναι πιο πιθανό αν τελικά τη Μέι διαδε-
χθεί ο Μπόρις Τζόνσον.

Το σενάριο να μπει το Brexit στο συρτάρι 
ενδέχεται να γίνει πραγματικότητα μόνο σε πε-
ρίπτωση νέου δημοψηφίσματος, το οποίο θα 
ανατρέπει το αποτέλεσμα του πρώτου. Η Μέι 
είχε περιλάβει το ενδεχόμενο δεύτερης ετυ-
μηγορίας στην τελευταία εκδοχή της πρότασής 
της για το Brexit, προκειμένου να ικανοποιήσει 
τους φιλοευρωπαίους. Όμως με αυτόν τον τρό-
πο προκάλεσε και την οργή των ευρωσκεπτικι-
στών του κόμματός της και επίσπευσε την πτώ-
ση της. Εξάλλου το ενδεχόμενο αυτό έχουν ήδη 
απορρίψει οι Βρετανοί βουλευτές σε σειρά ψη-
φοφοριών στο Κοινοβούλιο στα μέσα Μαρτίου, 
κάτι που το καθιστά μάλλον απίθανο, ακόμη και 
αν το ρολόι μετρά αντίστροφα και απειλητικά.

Κεφαλαιοποιήθηκε ο θυμός για το σίριαλ

Τι ξημερώνει για τους Βρετανούς
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Λίγο πριν κόψει το νήμα της εκλογής του για 
ακόμη μια φορά στο δήμο Νέας Προποντίδας, 
αναγκάστηκε να… φρενάρει απότομα. Ο λόγος 
για τον εν ενεργεία δήμαρχο Μανώλη Καρρά, 
ο οποίος για ελάχιστη απόσταση (για ποσοστό 
που δεν υπερβαίνει το 0,22%) από το τέρμα, θα 
χρειαστεί να ξανατρέξει τον ίδιο μαραθώνιο την 
Κυριακή 2 Ιουνίου επιχειρώντας αυτή τη φορά 
να φτάσει στο τέρμα.

Οι πιθανότητες είναι συντριπτικά υπέρ του, 
καθώς ξεκινάει την κούρσα με… ενισχυμένη 
την φυσική του κατάσταση και πολύ μεγάλο 
προβάδισμα σε σχέση με τον ανθυποψήφιο του.

Με καταμετρημένες τις ψήφους στο σύνολο 
των εκλογικών κέντρων του δήμου, ο εν ενερ-
γεία δήμαρχος Ε. Καρράς έλαβε 10.342 ψήφους 
και ποσοστό 49,78%, ενώ ο αντίπαλός του Δ. 
Τσούφης 9.107 ψήφους και ποσοστό 43,84% 
επί 22.005 ψηφισάντων και 20.774 εγκύρων.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
που οριακά για λίγους μόνο ψήφους δεν του 
έδωσαν την αυτοδυναμία από τη πρώτη Κυ-
ριακή, ο νυν δήμαρχος Νέας Προποντίδας και 
επικεφαλής της παράταξης «Νέα Προποντίδα – 
Σύγχρονος Δήμος Μανώλης Καρράς»,  εξέδωσε 
ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τους ψηφοφό-
ρους του και κάλεσε τους δημότες να ανανεώ-
σουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του.

«Ήταν πραγματικά συγκινητικό το γεγονός 
της ευρείας νίκης που δώσατε στον Συνδυασμό 
μας ‘’Νέα Προποντίδα – Σύγχρονος Δήμος Μα-
νώλης Καρράς’’», τόνισε στην ανακοίνωσή του 
ο υποψήφιος δήμαρχος και συμπλήρωσε: «Εί-
μαι πεπεισμένος ότι όλοι σας λάβατε το μήνυμά 
μας και επιβραβεύσατε το έργο μας, την προ-
σπάθεια που έγινε σε όλους τους τομείς τα τε-
λευταία πέντε χρόνια, καθώς επίσης εκτιμήσατε 
και τα πρόσωπα των υποψηφίων συμβουλών 
του συνδυασμού μας», τόνισε μεταξύ άλλων 
ο κ. Καρράς και απηύθυνε κάλεσμα στους δη-
μότες των δημοτικών ενοτήτων Καλλικράτειας, 
Μουδανιών και Τρίγλιας. «Σας καλώ όλες και 
όλους να στηρίξετε εκ νέου την παράταξή μας, 
προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα για 
ένα σύγχρονο δήμο! Όλοι μαζί λοιπόν εσείς και 
εμείς συνεχίζουμε με εντιμότητα, με ήθος και 
πολιτικό πολιτισμό για τη νίκη», κατέληξε στην 
ανακοίνωση του ο δήμαρχος Προποντίδας.

Μια θητεία γεμάτη έργα
Ο Μανώλης Καρράς  αποφάσισε να διεκδι-

κήσει τη θέση του δημάρχου Προποντίδας στις 
φετινές εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης 
έχοντας πίσω του μια θητεία γεμάτη έργα υπο-
δομής και αναπλάσεις σε κάθε γωνιά του δή-
μου.  Άλλωστε, ο δήμος Νέας Προποντίδας βρί-
σκεται τρίτος σε απορρόφηση κονδυλίων στην 
κατάταξη των μικρών δήμων στην Ελλάδα και 
πρώτος στην αξιοποίηση  του προγράμματος  
«Φιλόδημος».  Στη Νέα Καλλικράτεια και στα 
Νέα Μουδανιά έγιναν σειρά έργων ανάπλασης, 
οδοποιίας και υποδομών που ήταν ικανά να 
φέρουν εκατοντάδες τουρίστες στην περιοχή 
και να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας. Επίσης, ενισχύθηκαν οι κοινωνι-
κές δομές, οι σχολικές μονάδες, αξιοποιήθη-
καν κοινοτικά κονδύλια, προγραμματίσθηκαν 
έργα αντιπλημμυρικά και φράγματα, στάδια 
για αθλοπαιδιές και τέθηκαν οι βάσεις για τη 
νέα περίοδο διοίκησης του δήμου, στην οποία, 

όπως δεσμεύεται η δημοτική αρχή, θα ολοκλη-
ρωθούν όσες  πολιτικές βρίσκονται σε εξέλιξη 
(όπως άρδευση και ύδρευση) και θα εγκαινι-
ασθούν και οι επόμενες για την διαχείριση του 
περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων, τις νέες 
τεχνολογίες την εισαγωγή της τηλεματικής.

Ο Μανώλης Καρράς, άλλωστε, διαθέτει 
πολυετή εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, η οποία 
αρχίζει στα τέλη του 1999 όταν εξελέγη  δημο-
τικός σύμβουλος και το 2014, εξελέγη  δήμαρ-
χος στη Νέα Προποντίδα.

Στις φετινές εκλογές διεκδίκησε τη θέση 
του δημάρχου με ένα ανανεωμένο και πολυ-
συλλεκτικό ψηφοδέλτιο, αποτελούμενο από 
ικανά πρόσωπα απ’ όλους τους κοινωνικούς, 
επαγγελματικούς και επιστημονικούς χώρους 
φιλοδοξώντας να αναγάγει το δήμο Νέας Προ-
ποντίδας, όπως έχει επισημάνει, σε «πρώτο 
και καλύτερο δήμο στη Χαλκιδική κι από τους 
πρώτους της χώρας μας».

Βέβαιη θεωρείται η επικράτησή του στο δήμο Νέας Προποντίδας

Οι δημότες της Προποντίδας 
ψηφίζουν Μανώλη Καρρά
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Με μεγάλη διαφορά  να προηγείται στον 
δεύτερο γύρο των Δημοτικών Εκλογών 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης τον Κώστα Ζέρβα 
δείχνει η έρευνα της γνωστής Εταιρείας Δη-
μοσκοπήσεων OPINION POLL που πραγμα-
τοποιήθηκε γα λογαριασμό της Free Press  
Κarfitsa. Στην πρόθεση ψήφου ο Κώστας 
Ζέρβας κάνει ένα άλμα και φτάνει το 42%, 
έναντι του Νίκου Ταχιάου που φτάνει το 30,7 
% , με το 6.7% να δηλώνει αποχή και ένα 7 
% να δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακό-
μα. Για να γίνει αντιληπτό, ακόμα και αν ο Ν. 
Ταχιάος πάρει όλους τους αναποφάσιστους, 
υπολείπεται κατά πολύ της εκλογικής επίδο-
σης που καταγράφει η δημοσκόπηση.

Έτσι, η ήδη μεγάλη έκπληξη του πρώτου 
γύρου φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά 
στην νίκη. Σημειώνουμε δε, ότι τα αποτελέ-
σματα των ερευνών της OPINION POLL για 
την Karfitsa επαληθεύτηκαν πλήρως από τα 
αποτελέσματα του πρώτου  γύρου. Αντίθε-
τα έρευνες όλο αυτό το διάστημα έδειχναν 
πολύ μεγαλύτερα ποσοστά του Ν.Ταχιάου, 
τον Ν.Ταχιάο και την Κ.Νοτοπούλου να είναι 

οι «μονομάχοι» στον δεύτερο γύρο και τον 
Κ. Ζέρβα να βρίσκεται στο 5%-6% που στο 
σύνολό τους αποδείχτηκαν εντελώς λαθε-
μένες. Αυτό προσδίδει ιδιαίτερη αξιοπιστία 
και σ΄αυτή την έρευνα της OPINION POLL. 

Το άλμα του Κώστα Ζέρβα προς την νίκη 
φαίνεται πολύ φυσιολογικό, αν κάποιος δει 
τα ποιοτικά στοιχεία που δημοσιεύουμε. Ο 
Ν. Ταχιάος φαίνεται ως μια  στενά κομματική 
υποψηφιότητα  με μοναδικό ισχυρό σημείο 
του την συσπείρωση του 62.4% των ψη-
φοφόρων της Ν.Δ στις Ευρωεκλογές και με 
αδυναμία όμως να συσπειρώσει ευρύτερες 
δυνάμεις. Αντίθετα, ο Κ. Ζέρβας υπερτερεί 
σ΄όλες τις ηλικιακές κατηγορίες με εξαίρεση 
της άνω των 65, έχει μικρότερο ή μεγαλύτε-
ρο προβάδισμα σ΄όλες τις Δημοτικές Ενότη-
τες και εισπράττει το μεγαλύτερο τμήμα των 
ψηφοφόρων όλων των παρατάξεων στον 
πρώτο γύρο, πλην των παρατάξεων των κ. 
Κουριαννίδη, Μωυσίδη και Νασιούλα. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι τον επιλέγει το 55,2% 
των ψηφοφόρων του Γ. Ορφανού, το 54.5% 
των ψηφοφόρων της Κ. Νοτοπούλου, το 

57.8% των ψηφοφόρων του Σ. Βούγια κ.λ.π. 
Η πολυσυλλεκτικότητά του φαίνεται και από 
το γεγονός ότι τον προτιμά και δηλώνει ότι 
θα τον ψηφίσει το 61.3% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ και το 26.6% των ψηφοφόρων 
της Ν.Δ, το 64. 3% του ΚΙΝΑΛ, το 42.1% του 
Κ.Κ.Ε, το 78.6% της ΜΕΡΑ 25 κλ.π

Μ΄αυτά τα στοιχεία, φαίνεται πως ο Κ. 
Ζέρβας  είναι αυτή την στιγμή το φαβορί για 
την μάχη της Θεσσαλονίκης , κάνοντας μια 
μεγάλη έκπληξη, αποτέλεσμα μιας δυναμι-
κής πορείας.

Ο τελικός λόγος βέβαια ανήκει στους 
πολίτες που θα ψηφίσουν αυτή την Κυρια-
κή. Κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει το 
πραγματικό μέγεθος της αποχής και πως θα 
επιδράσει, την αντίδραση του Ν.Ταχιάου κ.ά. 
Το σίγουρο πάντως είναι ότι το αουτσάιντερ 
πριν κάποιους μήνες έχει καταστεί πια φα-
βορί. Για να δούμε... Η Κυριακή είναι κοντά 
πλέον. 

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός 
αναλυτής

Σαφής υπεροχή Ζέρβα στο Β’ γύρο

 Τ Ο Υ  Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α 
Ζ Ο Υ Π Η * 
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Σαφής υπεροχή Ζέρβα στο Β’ γύρο
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Θεοδοσης Μπακογλιδης, επικεφα-
λής της παράταξης «Συνεργασία 
για την Καλαμαριά»

Πώς είδατε το αποτέλεσμα των εκλογών 
της πρώτης Κυριακής; Στις 26 Μαΐου οι πολίτες 
της Καλαμαριάς με την ψήφο τους ανέδειξαν την 
παράταξη «Συνεργασία για την Καλαμαριά» την 
οποία και εκπροσωπώ, πρώτη δύναμη, με μια 
σαφή διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων από τη 
δεύτερη παράταξη. Το ποσοστό αυτό σηματοδοτεί 
για εμάς εμπιστοσύνη και θετική αξιολόγηση του 
έργου και των δράσεων που πραγματοποιήσαμε 
στην τελευταία θητεία μας. Στεκόμαστε αυτο-
κριτικά και στους πολίτες που δεν μας επέλεξαν, 
αφουγκραζόμαστε την κριτική τους και τους υπο-
σχόμαστε ότι θα διορθώσουμε τυχόν αστοχίες και 
ολιγωρίες των πράξεών μας. Είμαστε η υπεύθυνη 
δημοκρατική παράταξη, η οποία με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον των πολιτών της Καλαμαριάς 
ολοκληρώνουμε έργα που ξεκινήσαμε και προτεί-
νουμε ένα ρεαλιστικό και στοχευμένο πρόγραμμα 
με την εμπειρία και την εντιμότητα που διαθέτου-
με για την ερχόμενη τετραετία.

Ποιος είναι ο στόχος σας ενόψει του Β  ́γύ-
ρου; Να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους 
τους πολίτες της Καλαμαριάς, ότι μακριά από κομ-
ματικές αγκυλώσεις υπηρετούμε την ανεξάρτητη 
αυτοδιοίκηση με επιμονή, υπομονή και σταθερά 
βήματα που οδηγούν την πόλη μας στην κατάκτη-
ση των προκλήσεων του μέλλοντος. Για μας πρω-
ταρχικό ζήτημα αποτελεί ο πολιτικός πολιτισμός, ο 
διάλογος και η ιεράρχηση του συλλογικού καλού 
έναντι των προσωπικών φιλοδοξιών της καθεμίας 
και του καθενός από εμάς, που θα βρεθούμε σε 
θέσεις ευθύνης. Μένουμε και επιμένουμε ότι γνω-
ρίζουμε τις δυσκολίες επίλυσης των μεγάλων και 
καθημερινών ζητημάτων της Καλαμαριάς. Έχουμε 
ήδη δρομολογήσει τη λύση τους και σε αυτό τον 
δρόμο με συναίνεση και ενότητα θα αγωνιστούμε, 
αγκαλιάζοντας όλες τις δημοκρατικές παρατάξεις 
και με τον πολίτη σύμμαχό μας, για  να πετύχουμε 
η πόλη μας να παραμείνει εξωστρεφής, καινοτόμα 
και ανθρωποκεντρική.

Τι χρειάζεται η Καλαμαριά για την επόμενη 
τετραετία; Σε μία αστική πόλη των 100.000 κα-
τοίκων, όπως είναι η Καλαμαριά, η προτεραιότητα 
δίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Σε αυτή 
συμπεριλαμβάνονται οι υποδομές, οι αστικές ανα-
πλάσεις, η καθαριότητα, η βιώσιμη κινητικότητα, 
η φροντίδα για το περιβάλλον και προ πάντων η 
κοινωνική πολιτική που προασπίζει την συνοχή 

του κοινωνικού ιστού. Για  εμάς η ισόρροπη ανά-
πτυξη σε όλες τις γειτονιές της Καλαμαριάς γίνεται 
πράξη με τις ώριμες μελέτες που αποτυπώνουν 
τις παρεμβάσεις μας. Όλα τα έργα και οι δράσεις 
προχωρούν παράλληλα, γιατί η ζωή καθώς κυλά, 
γεννά κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα, φρο-
ντίζουμε να δώσουμε ένταση στη γνώση και τον 
πολιτισμό, καθώς επίσης και να ενισχύσουμε το 
αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες.

Ποιά είναι η προτεραιότητά σας σε περί-
πτωση εκλογής; Προτεραιότητά μας παραμένει 
η διατήρηση της Καλαμαριάς ως προνομιακός 
τόπος κατοικίας.  Αυτό σημαίνει δημιουργία πε-
ριβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών, κοινωνι-
κή πρόνοια και δράσεις στον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό. Στον τομέα της ανάπτυξης ξεκίνησαν 
οι διαδικασίες για την ενοποιημένη ανάπλαση της 

παραλιακής ζώνης, του οδικού άξονα Σοφούλη – 
Πλαστήρα και για τη μετατροπή του πρώην στρα-
τοπέδου Κόδρα σε αστικό μητροπολιτικό πάρκο. 
Σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον, θα συνεχίσουμε με 
στοχευμένα έργα υποδομής, όπως είναι  η εξα-
σφάλιση και ανάπλαση των ελεύθερων χώρων, η 
ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος όμ-
βριων υδάτων, τα έργα οδοποιίας και κατασκευής 
πεζοδρομίων, η δημιουργία πάρκων και παιδικών 
χαρών, η κατασκευή νέων σχολικών μονάδων και  
νέων αθλητικών χώρων, ο εκσυγχρονισμός του 
ηλεκτροφωτισμού σε ολόκληρο το δήμο, η ανα-
σύσταση της δημοτικής συγκοινωνίας. Επιπλέον, 
μια αναπτυξιακή πνοή θα δώσει η εκμετάλλευση 
της ολοκλήρωσης και της λειτουργίας του Μετρό 
στην πόλη μας. Μέλημά μας η καθαρή πόλη.

Debate μεταξύ του Θ. Μπακογλίδη  
και του Γ. Δαρδαμανέλη

Οι δυο υποψήφιοι για το δήμο Καλαμαριάς  
ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Karfitsa
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Γιάννης Δαρδαμανέλης, επικεφαλής της 
παράταξης «Γενιά δημιουργίας»

Πώς είδατε το αποτέλεσμα των εκλογών της πρώτης 
Κυριακής; Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των δημοτι-
κών εκλογών σηματοδοτεί την πορεία προς την ανανέωση 
και την επανεκκίνηση της Καλαμαριάς. Οι συνδημότες μας 
δήλωσαν ξεκάθαρα με την ψήφο τους ότι επιθυμούν την 
αλλαγή στη διοίκηση του δήμου, η οποία κρατάει το τιμόνι 
περίπου σαράντα χρόνια. Η παράταξη του κ. Μπακογλίδη 
υπέστη σημαντικότατες απώλειες σε σχέση με το ποσοστό 
που είχε λάβει στον πρώτο γύρο των προηγούμενων εκλο-
γών, πέφτοντας δώδεκα μονάδες περίπου και περιοριζόμε-
νη στο 35%. Η δική μας παράταξη έλαβε ποσοστό 24%. 
Ένα ποσοστό που προμηνύει πιθανή ανατροπή στον δεύτε-
ρο γύρο. Με βάση την εικόνα των προηγούμενων εκλογών 
(όταν ο τότε φιναλίστ Μανόλης Λαμτζίδης είχε αυξήσει το 
ποσοστό του στον δεύτερο γύρο περισσότερο από 15%), 
φαίνεται ότι οι συσχετισμοί που θα δημιουργηθούν, μπο-
ρούν να οδηγήσουν στην επικράτηση της παράταξής μας 
και στην αλλαγή σελίδας στη διοίκηση του δήμου Καλα-
μαριάς.

Ποιος είναι ο στόχος σας ενόψει του Β’ γύρου; Στόχος 
μας είναι να προσεγγίσουμε όλους τους πολίτες της Καλα-
μαριάς, ακόμη και αυτούς που δεν μας ψήφισαν στον πρώ-
το γύρο. Ήδη έχουμε κάνει επαφές απευθύνοντας αιτήματα 
συμπόρευσης με άλλες δημοτικές παρατάξεις. Πρώτιστο 

μέλημα όλων μας είναι να απαλλαγεί η Καλαμαριά από την 
κουρασμένη και αναποτελεσματική διοίκηση Μπακογλίδη. 
Με τη φιλοσοφία μας αυτή συμπορεύονται και άλλες δη-
μοτικές παρατάξεις οι οποίες συμφωνούν σε πολλά σημεία 
μαζί μας. Ζητώντας, λοιπόν, την ψήφο των συνδημοτών 
μας, τους υπόσχομαι ότι θα είμαι δήμαρχος όλων των Κα-
λαμαριωτών και όχι των ημετέρων.  Με την ψήφο τους θα 
καταφέρουμε την μεγάλη ανατροπή και νίκη στον δεύτερο 
γύρο των εκλογών, ώστε να πραγματώσουμε την επανεκ-
κίνηση της πόλης μας.

Τι χρειάζεται η Καλαμαριά για την επόμενη τετραετία; 
Η εποχή έχει αλλάξει. Η επανεκκίνηση στο δήμο μας είναι 
μια υπόθεση που θα πρέπει να συγκεντρώνει χαρακτηρι-
στικά που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στα τοπικά δρώμενα. 
Έχουν περάσει οι καιροί που η κεντρική διοίκηση χρηματο-
δοτούσε σε μεγάλο βαθμό την τοπική αυτοδιοίκηση. Πλέον 
η κεντρική χρηματοδότηση είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα 
μία σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση σε έναν δήμο 
να πρέπει να αναζητεί άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
προκειμένου να καταφέρει να προσφέρει στους δημότες 
της. Η απερχόμενη διοίκηση στην Καλαμαριά έχει χάσει 
το τρένο της νέας εποχής και το μόνο που έχει καταφέρει 
τα τελευταία χρόνια είναι να μεμψιμοιρεί για την απουσία 
χρηματοδότησης μη εκμεταλλευόμενη εναλλακτικά χρη-
ματοδοτικά εργαλεία. Εγώ προσωπικά και η παράταξή μου 
εγγυόμαστε τη διεκδίκηση κονδυλίων από την εκμετάλ-
λευση και απορρόφηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε 
κάθε περίπτωση κρίσιμο είναι το ζήτημα αξιοποίησης των 

κοινοτικών πόρων για την ανάπτυξη της περιοχής μας και 
τη βελτίωση της ζωής των συνδημοτών μας. Θέλουμε να 
μην επαναληφθούν περιπτώσεις όπου χάθηκαν κονδύλια 
ή δεν αξιοποιήθηκαν κατάλληλα. Είναι ανεπίτρεπτο να σου 
δίνουν χρήματα προς αξιοποίηση και αντί να τα επενδύεις, 
ως δήμος, σωστά και προς όφελος των δημοτών σου, να τα 
χάνεις ή να τα μετατρέπεις σε μικροκομματικές εξυπηρε-
τήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη πε-
ρίπτωση του προγράμματος OpenMall, το οποίο αποτελεί 
μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την αγορά του Φοίνικα.

Ποιά θα είναι η προτεραιότητά σας σε περίπτωση 
εκλογής; Τα θέματα προς επίλυση είναι πολλά και έχουν 
δημιουργηθεί λόγω της κακής διοίκησης των τελευταίων 
ετών. Με τη σύγχρονη διοίκηση που εμείς προτείνουμε 
σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι 
βέβαιο ότι θα αντιμετωπίζουμε πλέον τα προβλήματα σε 
λιγότερο χρόνο και με ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Αν θα 
έπρεπε να προτάξουμε κάποια θέματα θα ήταν αυτά της 
καθημερινότητας όπως η καθαριότητα, οι παιδικοί σταθμοί 
και η προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους. Οι συνερ-
γάτες μου και εγώ προσωπικά, διαθέτοντας τεχνοκρατική 
αντίληψη και πολιτική βούληση για τομές, ρήξεις και συν-
θέσεις, έχοντας πάθος και διάθεση για νέα μονοπάτια, θα 
διοικήσουμε πραγματικά το δήμο με σύγχρονες και αξιο-
κρατικές μεθόδους οι οποίες θα φέρουν ορατά αποτελέ-
σματα στα λιμνάζοντα προβλήματα όπως η καθαριότητα, οι 
παιδικοί σταθμοί, η εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων και ο 
εκσυγχρονισμός των δημοτικών υπηρεσιών.
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Ευθύμιος Φωτόπουλος, επικεφα-
λής της παράταξης «Μπροστά ο 
άνθρωπος – Δήμος Δέλτα»

Είστε αισιόδοξος ενόψει του Β’ γύρου των 
εκλογών;

Είμαι σαφώς αισιόδοξος. Σε όλες τις κοινότη-
τες του δήμου μας υπάρχει ένας ενθουσιασμός, 
αυτό που λέμε «αέρας νίκης». Ο κόσμος εκτιμά το 
έργο μας και την Κυριακή θα μας δώσει ξανά την 
εντολή να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια για 
να κρατήσουμε ψηλά το δήμο Δέλτα!

Γιατί οι δημότες να επιλέξουν να δώσουν 
ψήφο εμπιστοσύνης σ’ εσάς την ερχόμενη Κυ-
ριακή για μία νέα τετραετία;

Γιατί ανταποκριθήκαμε απόλυτα στην εμπι-
στοσύνη που μας έδειξαν το 2014. Με εντιμότη-
τα, εργατικότητα, αποτελεσματικότητα λύσαμε 
προβλήματα δεκαετιών, ολοκληρώσαμε έργα 
που παρέμεναν στάσιμα για πολλά, πολλά χρό-
νια. Ενδεικτικά θα αναφέρω το Γυμνάσιο Εχεδώ-
ρου στη Νέα Μαγνησία που ήταν σταματημένο, το 
οποίο επανεκκινήσαμε, το ολοκληρώσαμε και το 
λειτουργήσαμε. Υα αναφέρω επίσης και το Παλαιό 
Σχολείο Σίνδου που το σώζουμε και το κάνουμε 
δημαρχείο του δήμου Δέλτα, εντάσσοντάς το σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα και ξεκινώντας τις 
εργασίες τις επόμενες εβδομάδες. Ο δήμος Δέλ-
τα δεν είναι πια τελευταίος, έχει θέση, έχει λόγο, 
συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις που αφορούν 
την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης: προαστιακός, 
θαλάσσια συγκοινωνία, ενιαίο παραλιακό μέτω-
πο, Λιμάνι κ.ά.

Τι χρειάζεται ο δήμος Δέλτα για να πάει 
μπροστά τα επόμενα χρόνια;

Παρακολουθούμε, δυστυχώς, τον ανθυποψή-
φιό μας να μιλά συνεχώς για θέματα του δήμου 
σα να μην τα γνωρίζει, όπως είναι το ενιαίο πα-
ραλιακό μέτωπο που φτάνει ως το Καλοχώρι ή η 
τουριστική ανάπτυξη, τομέα στον οποίο εμείς ήδη 
έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Ούτε ο μηδενι-
σμός, ούτε το ψέμα, ούτε η άγνοια βασικών θεμά-
των είναι προσόν όταν διεκδικείς τη διοίκηση ενός 
δήμου. Ο δήμος Δέλτα χρειάζεται βαθιά γνώση 
των θεμάτων και εμπειρία στον τρόπο που λύνο-
νται τα προβλήματα. Δεν αρκούν οι καλές προθέ-
σεις ούτε οι ιδέες χωρίς δυνατότητα εφαρμογής. 
Ο δήμος Δέλτα πρέπει να συνεχίσει το δρόμο που 
ανοίξαμε στην πρώτη μας θητεία. Ούτε σημειωτόν 
ούτε πισωγύρισμα.

Ποιο είναι το προσωπικό στοίχημα που βάζε-
τε σε περίπτωση επανεκλογής;

Να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια να κά-
νουμε τη ΔΕΥΑΔΔ κανονική επιχείρηση. Να βάλου-
με σε οριστικό χρονοδιάγραμμα την επίλυση του 
προβλήματος της έλλειψης πόσιμου νερού στον 
Αξιό. Να πετύχουμε την ολοκλήρωση των μεγά-
λων ημιτελών οδικών αξόνων και της θεσμοθέ-
τησης του βιομηχανικού Πάρκου Καλοχωρίου. Να 
προχωρήσει τάχιστα το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, 

ο προαστιακός για το Καλοχώρι, η συνεργασία με 
το ΤΕΙ και τη ΒΙΠΕ. Να ολοκληρώσουμε τα έργα 
που έχουμε σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή τους 
θα αλλάξει την εικόνα του δήμου. Προσωπικά, να 
είμαι χρήσιμος σε όλους τους συνδημότες όπως 
μέχρι τώρα, να λύνουμε προβλήματα για να βελ-
τιώνουμε διαρκώς την καθημερινότητα.

Debate μεταξύ του Ε. Φωτόπουλου  
και του Ι. Ιωαννίδη

Οι δυο υποψήφιοι για το δήμο Δέλτα  
ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Karfitsa
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Ιωάννης Ιωαννίδης, επικεφαλής της 
παράταξης «Επανεκκίνηση – Ανοίγουμε 
το δήμο Δέλτα στο μέλλον»

Είστε αισιόδοξος ενόψει του Β’ γύρου των εκλογών;
Στις 26 Μαΐου το 75% των πολιτών αποδοκίμασαν με 

την ψήφο τους την πολιτική του σημερινού δημάρχου. 
Το μήνυμα ήταν πολύ δυνατό και  καθαρό: Είναι μήνυμα 
συνεργασίας παρατάξεων, ενότητας πολιτών και αλλαγής 
της σημερινής διοίκησης που οδήγησε τον τόπο στην πα-
ρακμή. Στις 2 Ιουνίου ολοκληρώνουμε το πρώτο βήμα. Με 
τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας πολιτών όλων των 
αποχρώσεων, κάνουμε πράξη την επανεκκίνηση του δήμου 
Δέλτα. Ενώνουμε δυνάμεις, γνώσεις, γενιές και ελπίδες και 
προχωράμε με σχέδιο και φιλοδοξίες για ένα καλύτερο αύ-
ριο  όλων των περιοχών του δήμου μας.

Γιατί οι δημότες να επιλέξουν να δώσουν ψήφο εμπι-
στοσύνης σ’ εσάς την ερχόμενη Κυριακή για μία νέα τε-
τραετία;

Όπως προανέφερα, η αποδοκιμασία της παρούσας δι-
οίκησης είναι προφανής και καθολική. Εμείς διαθέτουμε 
γνώση, εμπειρία και ικανότητα, να ανταπεξέλθουμε στα 
προβλήματα που συσσώρευσαν τα χρόνια ανικανότητας 

της απερχόμενης διοίκησης. Θα διοικήσουμε το δήμο μας 
με αποτελεσματικότητα που θα δει ο πολίτης σε όλες πλευ-
ρές της καθημερινής ζωής και στην συνολική προοπτική 
του δήμου μας. Υπηρέτησα θεσμούς και πολίτες για 16 
χρόνια. Εκλέχτηκα δημοτικός και στην συνέχεια νομαρχι-
ακός σύμβουλος και αντινομάρχης Θεσσαλονίκης και δεν 
σταμάτησα ποτέ την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και 
το επιχειρείν με πολλαπλές επιτυχίες σ’ όλους τους τομείς.

Τι χρειάζεται ο δήμος Δέλτα για να πάει μπροστά τα 
επόμενα χρόνια;

Να πορευτούμε με οργανωμένο τρόπο, πάνω σε ένα 
ενιαίο πλάνο ολοκληρωμένης κοινωνικής – οικονομικής – 
πολιτιστικής – περιβαλλοντικής ανάπτυξης, τμήματα ενός 
ρεαλιστικού προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, όχι μόνο 
του δήμου μας, αλλά και της δυτικής πλευράς του νομού, 
που θα συνδυάζει τη δυναμική και τις δυνατότητες τους.

Ποιό είναι το προσωπικό στοίχημα που βάζετε σε περί-
πτωση εκλογής σας;

Να επανεκκινήσουμε το δήμο Δέλτα σε όλα τα επίπεδα. 
Να πάψουν τα αυτονόητα για τους άλλους δήμους να είναι 
ζητούμε για το δικό μας, όπως:

• Δρόμοι χωρίς λακκούβες, επαρκής φωτισμός και  κα-
θαριότητα, ποιοτικό περιβάλλον, ασφάλεια δημότη, επιμέ-
λεια και προστασία δημοσίων χώρων.

• Μηχανισμός αντιμετώπισης άμεσων κοινωνικών ανα-
γκών.

• Άμεση συζήτηση με την ΕΥΑΘ για διευθέτηση του χρέ-
ους 11 εκατομμυρίων, παράλληλα με το μείζον πρόβλη-
μα έλλειψης νερού που αντιμετωπίζει η δημοτική ενότητα 
Αξιού.

• Σύνταξη μελετών για έργα που μπορούν να ενταχθούν 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

• Ανασυγκρότηση υπηρεσιών του δήμου που έχουν 
αποδιοργανωθεί. 

• Να αποτελέσει συντονιστικό κέντρο ευρύτερων συ-
νεργασιών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των όμορων 
δήμων.

• Αξιοποιώντας  όλα τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα και δυναμικά στοιχεία της ταυτότητας του δήμου μας 
όπως το παραλιακό μέτωπο, Δέλτα Αξιού, βιομηχανική πε-
ριοχή Σίνδου, ΤΕΙ και δυναμικές καλλιέργειες όπως το ρύζι, 
οι οστρακοκαλλιέργειες κ.α. και να προωθήσουμε με σχέ-
διο την αναπτυξιακή υστέρηση χρόνων.

Τέλος θα ασκήσουμε αξιόπιστη, διαφανή και αποτε-
λεσματική διοίκηση και όλα θα βρίσκονται υπό το διαρκή 
θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία στην τοπική κοινωνία. Ο 
πολίτης και ο δημότης θα είναι γνώστης και κριτής των πε-
πραγμένων μας.
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Αστέριος Γαβότσης, επικεφαλής 
της παράταξης «Πρωταγωνιστές 
ξανά»

Ποιός είναι ο στόχος σας ενόψει του Β’ γύ-
ρου των εκλογών; Ο στόχος μου είναι να κερδίσω 
με την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Να διαμορ-
φώσω νέες δημιουργικές συνεργασίες, καθώς και 
να ενώσω ιδέες, σχέδια και ανθρώπους με διαφο-
ρετικές οπτικές. Να ηττηθούν οι τυφλοί τοπικισμοί 
που ακυρώνουν την ενότητά μας.

Γιατί να σας εμπιστευτούν με την ψήφο τους 
οι δημότες; Γιατί το μοναδικό μου κίνητρο στην 
ενασχόληση με τα κοινά, είναι η ανιδιοτελής προ-
σφορά στον τόπο μου. Γιατί έχω τόσο την απαιτού-
μενη εμπειρία στη διοίκηση του δήμου όσο και το 
κύρος να ηγηθώ της νέας εποχής  Γιατί δουλεύω 
για το καλό όλων των οικισμών και το έχω απο-
δείξει. Γιατί την ξέρω τη δουλειά, δεν είμαι μαθη-
τευόμενος μάγος.

Τι υπόσχεστε σε περίπτωση εκλογής σας στη 
δημαρχία του Ωραιοκάστρου; Υπόσχομαι ότι θα 
δουλέψω ακόμη πιο σκληρά, ότι θα αξιοποιήσω 
αποτελεσματικά κάθε ευρώ από τα 50 εκατ. που 
έχω εξασφαλίσει μέσω ΕΣΠΑ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, ότι 
θα βρω νέες χρηματοδοτήσεις. Υπόσχομαι ότι θα 
μειώσω τα δημοτικά τέλη, ότι θα προχωρήσει το 
κλειστό στέγαστρο του Δημοτικού Κολυμβητηρί-
ου, ότι θα αυξήσω κατά 30% την ανακύκλωση στο 
δήμο και ότι θα δημιουργήσω τουλάχιστον τρία 
«πράσινα σημεία». Επίσης, υπόσχομαι ότι θα δη-
μιουργήσω ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τους 
αδύναμους πολίτες και ότι θα πάρω μέτρα που θα 
τονώσουν την τοπική αγορά και την απασχόληση.

Με ποιους από τους ανθυποψηφίους σας 
μπορείτε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με 
βάση τα αποτελέσματα; Μπορώ να συνεργαστώ 
με όλους, γιατί τα προβλήματα και οι λύσεις δεν 
έχουν χρώμα. Αγαπούν και αυτοί, όπως και εγώ 
τον τόπο μας. Δεν έχω κομματικές παρωπίδες. 
Κανένας εξωγενής παράγοντας δεν με έχει δέσμιό 
του. Θέλω να δημιουργήσω ένα δημοτικό συμ-
βούλιο με κοινό βηματισμό στη λήψη αποφάσεων, 
οι οποίες θα αναδείξουν το Ωραιόκαστρο σ΄ ένα 
δήμο – πρότυπο.  Δεσμεύομαι, και το έχω πει σε 
όλους τους τόνους, ότι θα αξιοποιήσω σε ηγετι-
κές θέσεις τους ικανούς από όποια παράταξη κι αν 
προέρχονται.

Debate μεταξύ του Α. Γαβότση  
και του Π. Τσακίρη

Οι δυο υποψήφιοι για το δήμο Ωραιοκάστρου  
ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Karfitsa
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Παντελής Τσακίρης, επικεφαλής συνδυα-
σμού «Πρωταγωνιστές Ξανά»

Ποιός είναι ο στόχος σας ενόψει του Β’ γύρου των 
εκλογών; Στόχος είναι η μαζική συστράτευση όλων των 
ανθρώπων του τόπου, ασχέτως τι επέλεξαν στον πρώτο 
γύρο, για να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την 
προηγούμενη Κυριακή: μια νικηφόρα πορεία, με σκοπό τη 
μεγάλη πολιτική αλλαγή στο δήμο Ωραιοκάστρου. Θέλω 
από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μου 
που την προηγούμενη Κυριακή άφησαν την άνεση του σπι-
τιού τους και πήγαν στην κάλπη για να συμβάλουν στο ξε-
κίνημα μιας νέας πορείας για την Καλλιθέα, τη Μυγδονία 
και το Ωραιόκαστρο. Τους καλώ, συγχρόνως, και στις 2 Ιου-
νίου να πάνε και πάλι στην κάλπη, για να ολοκληρώσουμε 
όλοι μαζί αυτό που με δύναμη ψυχής ξεκινήσαμε στις 26 
Μαΐου για χάρη του τόπου που αγαπάμε.

Γιατί να σας εμπιστευτούν με την ψήφο τους οι δη-
μότες; Γιατί διαθέτω τη γνώση, τη διοικητική εμπειρία και 
μια εντελώς νέα νοοτροπία, που είναι απαραίτητη για έναν 
δήμο του 21ου αιώνα. Διαθέτω, επίσης, γύρω μου ανθρώ-
πους καταρτισμένους με πλούσια βιογραφικά, που είναι σε 
θέση να συμβάλουν στο αυριανό μου έργο. Είμαστε, εξάλ-
λου, εκείνη η παράταξη που παρουσίασε στους πολίτες ένα 
απλό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για τη βελτίωση 
της ζωής όλων. Και όλα τα παραπάνω, βέβαια, τα ενέκρι-
ναν οι ίδιοι οι πολίτες του δήμου μας.

Τι υπόσχεστε σε περίπτωση εκλογής σας στη δημαρ-
χία του Ωραιοκάστρου; Προσωπικά, δεν είμαι άνθρωπος 
των υποσχέσεων. Είμαι άνθρωπος των πράξεων. Θα εφαρ-
μόσω στο ακέραιο, λοιπόν, τον προγραμματικό λόγο που 
αρθρώσαμε, σε συνεργασία και διαβούλευση με τους ίδιους 
τους πολίτες. Από την πρώτη ημέρα που έθεσα την υποψη-
φιότητά μου στην κρίση των συμπολιτών μου, ανέλαβα μία 
πολύ συγκεκριμένη δέσμευση. Πρόκειται να μειώσουμε τα 
δημοτικά τέλη για όλους, ενώ ιδιαίτερα για κάθε νέο επι-
χειρηματία που θα θελήσει να επενδύσει στην αγορά του 
Ωραιοκάστρου θα προχωρήσουμε σε πλήρη απαλλαγή για 
τα πρώτα τρία χρόνια.

Με ποιους από τους ανθυποψηφίους σας μπορείτε 
να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με βάση τα αποτε-
λέσματα; Αυτή είναι μια συζήτηση με πολιτικό ή και πα-
ραπολιτικό ενδιαφέρον για τους αναγνώστες σας. Θα μου 
επιτρέψετε, ωστόσο, να εξετάσω κάθε τέτοια δυνατότητα 
και επιλογή μετά τις εκλογές του 2ου γύρου. Ένα μόνο να 
σας πω: Θα συνεργαστώ με όλες τις υγιείς δυνάμεις που 
θέλουν αυθεντικά να προσφέρουν στον δήμο, με εκείνα τα 
πρόσωπα που θα βάζουν το καλό του τόπου πάνω από τα 
δικά τους συμφέροντα και πάνω από τις δικές τους επιδι-
ώξεις.
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Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας με 
μια κυβέρνηση της ΝΔ προτάσσει για την 
περίοδο μετά τις εθνικές εκλογές του Ιου-
λίου ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χα-
τζηδάκης, μιλώντας στο «Π», λίγες μέρες 
μετά την καθαρή «γαλάζια» επικράτηση 
στις ευρωεκλογές. 

«Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε όσο 
το δυνατόν περισσότερους πολίτες με σο-
βαρότητα, σεμνότητα και ενωτικό λόγο», 
επισημαίνει. Ακόμα, τονίζει ότι δεν έχασε 
απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κέρδισε και η ΝΔ. 
Όσο για την άνοδο της Ελληνικής Λύσης 
του κ. Βελόπουλου, σημειώνει ότι οι πολί-
τες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι λύ-
σεις «δεν μπορούν να βρεθούν με ακρότη-
τες και πολιτικές σαπουνόφουσκες». 

 Η νίκη της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στις 
ευρωεκλογές ήταν μεγάλη και καθαρή. 
Είναι μια νίκη που δημιουργεί όρους αυ-
τοδυναμίας, κατά την άποψή σας; Ασφα-
λώς τα πράγματα είναι αισιόδοξα για τη Νέα 
Δημοκρατία, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε το 
εκλογικό αποτέλεσμα με αυταρέσκεια και 
αλαζονεία. Χρειάζεται από την πλευρά μας 
σεμνότητα και σοβαρότητα και να πείσουμε 
όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες 
μας. 

 Σε αυτό σύμμαχοί μας θα είναι οι αρ-
χές και οι θέσεις μας. Το μήνυμα ότι θα 
πρέπει να περάσουμε στην Ελλάδα της 
παραγωγής, στην Ελλάδα των ευκαιριών, 
στην Ελλάδα της Ευρώπης. Σύμμαχός μας 
θα είναι το πρόγραμμά μας, το οποίο έχου-
με παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό και θα 
το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο στην 
προεκλογική καμπάνια. Σύμμαχός μας, επί-
σης, θα είναι η ανανέωση με ποιότητα στα 
ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. 

 Από εκεί και πέρα, πρέπει να μιλήσου-
με και για την ανάγκη να υπάρχει πολιτική 
σταθερότητα στη χώρα. Που δεν είναι ανά-
γκη μόνο για την επόμενη κυβέρνηση. Είναι 
ανάγκη για τους πολίτες και για την πατρί-
δα μας, που πρέπει να φύγει από το 10ετές 
τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε εξαιτίας της 
κρίσης. 

 Γιατί εκτιμάτε ότι ήταν τόσο μεγάλη 
η διαφορά; Ήταν τόσο μεγάλη η απογο-
ήτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ; Ή έπεισε μεγάλα 
κοινά και ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Συνέβησαν και 
τα δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε κατά περί-
που 12 μονάδες, το 1/3 της δύναμής του, 
διότι απογοήτευσε με τα ψέματα που είπε, 
την οπισθοδρόμηση στην οικονομία, την 
αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία σε 
όλους τους τομείς διακυβέρνησης, το ύφος 
της εξουσίας του και την καθεστωτική αντί-
ληψη που ανέπτυξε πολύ γρήγορα. Ταυτό-
χρονα όμως κέρδισε και η Νέα Δημοκρατία 
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πήρε σε ευρω-
εκλογές –που υπάρχει χαλαρή ψήφος– 5 
μονάδες παραπάνω σε σχέση με τις βου-
λευτικές εκλογές του ’15. Και είχε εισροές 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι, το ΚΙΝΑΛ κ.λπ. 
Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία απέκτησε προ-
βάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν σε όλες 
τις κοινωνικές ομάδες.  

Θεωρείτε ότι στις επικείμενες εθνικές 
εκλογές υπάρχει περιθώριο να ανοίξει και 
άλλο η διαφορά; Και ισχύει το προσκλη-
τήριο προς άλλα κόμματα για συγκλίσεις 
μετά τις εκλογές; 

Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερους πολίτες με σοβα-
ρότητα, σεμνότητα και ενωτικό λόγο. Προ-
βάλλοντας το πρόγραμμά μας και τις αρχές 
που το υποστηρίζουν. Και βέβαια, την επό-
μενη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως 
έχει δεσμευτεί, θα απευθύνει πρόσκληση σε 
όλες τις φιλοευρωπαϊκές μεταρρυθμιστικές 
δυνάμεις του τόπου για να συμμετάσχουν 
στην προσπάθειά μας. Αυτό που εξελίσσε-
ται μπροστά μας είναι η μάχη της γενιάς μας 
και πρέπει να σταθούμε στο ύψος των πε-
ριστάσεων. Αντιλαμβανόμαστε το ιστορικό 
φορτίο που έχουμε να σηκώσουμε και θα 
κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. 

 Ποια θα είναι η στρατηγική σας ενό-
ψει των εθνικών εκλογών πλέον; Θα δι-
αφοροποιηθεί σε κάτι ως προς τα κεντρι-
κά μηνύματα των ευρωεκλογών; Έχουμε 
μιλήσει ήδη για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τα ψέματα, 
για την οπισθοδρόμηση της οικονομίας, για 
την καθεστωτική αντίληψη σε σχέση με την 
εξουσία, για τον κυνισμό, για τον διχαστικό 
λόγο. 

Προφανώς στον πολιτικό διάλογο όλα 
αυτά θα τίθενται. Αλλά η έμφαση για εμάς 
θα είναι στις θέσεις μας, στις αξίες και τις 
αρχές της ΝΔ και στο πρόγραμμά μας. Και 

είναι υποχρέωση να το προβάλλουμε ακό-
μα περισσότερο τώρα, γιατί, καθώς η ΝΔ 
είναι πρώτο κόμμα, οι πολίτες κοιτάνε προς 
την πλευρά μας. Ιδιαίτερα οι νέοι. Και θέ-
λουν να ενημερωθούν για τις θέσεις μας. 

Ξέρετε, η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δεν κοροϊδεύουν τους πολίτες. Δεν 
έχουμε δημαγωγική πολιτική. Έχουμε μια 
σύγχρονη μετρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
για να κάνουμε όλοι μαζί ένα καινούργιο 
ξεκίνημα. Θέλουμε να εκπλήξουμε ευχάρι-
στα την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Σας προβληματίζει η μετακίνηση δε-
ξιόστροφων ψηφοφόρων προς το κόμμα 
του Κυριάκου Βελόπουλου; Και πώς θα 
μπορέσει η ΝΔ να εκφράσει και τέτοια 
κοινά; Είναι αλήθεια ότι η κρίση αυτά τα 
10 χρόνια τροφοδότησε τις ακραίες και 
λαϊκιστικές φωνές. Σ’ αυτές τις εκλογές 
υποχώρησαν αρκετά από αυτά τα κόμματα, 
συμπεριλαμβανομένης και της Χρυσής Αυ-
γής, αλλά εμφανίστηκε το κόμμα στο οποίο 
αναφέρεστε. Μετά από τα παθήματα της 
κρίσης, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μάθημα 
σε όλους ότι οι λύσεις στα ζητήματα εξω-
τερικής πολιτικής όσο και στα ζητήματα της 
οικονομίας, δεν μπορούν να βρεθούν με 
ακρότητες και πολιτικές σαπουνόφουσκες, 
αλλά με υπευθυνότητα και αληθινό πατρι-
ωτισμό.  

Τι μέλλει γενέσθαι στην Ευρώπη; Το 
ΕΛΚ είχε πτώση και απαιτούνται ευρύτε-
ρες συγκλίσεις για τις θέσεις ευθύνης. Θα 
είναι, εν τέλει, ο κ. Βέμπερ ο νέος πρόε-
δρος της Κομισιόν; Αυτές οι ευρωεκλογές 
έγιναν σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για 
την Ευρώπη. Είναι ωστόσο πολύ ενθαρ-
ρυντικό ότι αυξήθηκε η συμμετοχή των 
πολιτών σ’ αυτές τις εκλογές και τελικά οι 
φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις διατηρούν μια 
μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβού-
λιο. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 
παραμένει η μεγαλύτερη πολιτική δύνα-
μη. Άρα η υποψηφιότητα του κ. Βέμπερ 
εξακολουθεί να είναι η ισχυρότερη για την 
προεδρία της Κομισιόν. Βεβαίως, τώρα εί-
ναι η ώρα της διαβούλευσης μεταξύ των 
κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών κομ-
μάτων και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει 
το αποτέλεσμα του συμβιβασμού που θα 
επιτευχθεί.

Κωστής Χατζηδάκης 
Αντιπρόεδρος της ΝΔ, βουλευτής Β  ́Αθηνών

«Θα πείσουμε με σοβαρότητα 
και ενωτικό λόγο»
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Κωστής  
Χατζηδάκης

Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, όπως 
έχει δεσμευτεί, 
θα απευθύνει 
πρόσκληση σε όλες 
τις φιλοευρωπαϊκές 
μεταρρυθμιστικές 
δυνάμεις του 
τόπου για να 
συμμετάσχουν στην 
προσπάθειά μας.
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Μπορεί η Ακροδεξιά και ο λαϊκισμός να έκο-
ψαν το νήμα σε Γαλλία, Ιταλία αλλά και Βρε-
τανία, ωστόσο φαίνεται πως η Ευρώπη άντεξε 
στην πίεση των άκρων, κυρίως χάρη στη μεγάλη 
προσέλευση στις κάλπες, και τώρα αναζητά τα 
επόμενά της βήματα σε ένα νέο «ανάμεικτο» ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η επιλογή των προσώπων που θα αναλά-
βουν τα καίρια πόστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
με την κρίσιμη αποστολή να οδηγήσουν τη Γη-
ραιά Ήπειρο στο μέλλον, αποφεύγοντας τις τρι-
κλοποδιές της Ακροδεξιάς και του λαϊκισμού, 
δεν θα είναι διόλου εύκολη υπόθεση, αφού από 
τις ευρωεκλογές προέκυψε μια κατακερματι-
σμένη Ευρωβουλή. 

«Λαβωμένοι» οι μεγάλοι 
Οι παραδοσιακοί κεντρώοι χώροι εξασθένη-

σαν σημαντικά.
Οι μέχρι χθες κυρίαρχες δύο μεγάλες παρα-

τάξεις, το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 
και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες, χά-
νουν την πλειοψηφία ασφαλείας που διέθεταν 

μέχρι τώρα και υποχρεώνονται να αναζητήσουν 
συμμαχίες με Πράσινους και Φιλελευθέρους, 
που βγήκαν σαφώς ενισχυμένοι από την πα-
νευρωπαϊκή εκλογική μάχη. Οι Πράσινοι στη 
Γερμανία σχεδόν διπλασίασαν τις έδρες τους και 
τερμάτισαν δεύτεροι μπροστά από τους Σοσιαλ-
δημοκράτες, ενώ πολλά από τα κέρδη προήλ-
θαν από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. 

Πολλοί αναλυτές μιλούν για ένα νέο μεσαίο 
έδαφος.

Το κόμμα En Marche του προέδρου Μακρόν 
στη Γαλλία περιλαμβάνεται σε αυτή την ομάδα, 
ενώ και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στη Βρε-
τανία συνέβαλαν με την επίδοσή τους στην ενί-
σχυσή της.

Θα τα βρουν; 
Το κατά πόσον τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα 

του Κέντρου θα καταφέρουν να δώσουν τα χέρια 
στο πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ στην προεδρία της Κομισιόν παραμένει 
ανοιχτό. Θα είναι ο συντηρητικός Μάνφρεντ Βέ-
μπερ, ο σοσιαλιστής Φρανς Τίμερμανς ή μήπως 

η φιλελεύθερη Μαργκρέτε Βεστάγκερ, που θα 
πάρει το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
που παραμένει πρώτη δύναμη, με 179 έδρες, 
έναντι όμως 216 που είχε κερδίσει στις προηγού-
μενες ευρωεκλογές, διεκδικούν την προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Spitzenkandidat, 
δηλαδή κορυφαίο υποψήφιο, τον 46χρονο Βαυ-
αρό Μάνφρεντ Βέμπερ, που θα μπορούσε να 
προσελκύσει ψήφους και από άλλους χώρους, 
αλλά του λείπουν η κυβερνητική εμπειρία και η 
αναγνωρισιμότητα. 

Οι Σοσιαλδημοκράτες, δεύτερη εξίσου λαβω-
μένη πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, αφού έχει 150 έδρες, έναντι 185 στην 
προηγούμενη σύνθεση, απέρριψαν την υποψη-
φιότητα και αντιπροτείνουν τον Ολλανδό Φρανς 
Τίμερμανς, σηματοδοτώντας την αφετηρία ενός 
γύρου διαπραγματεύσεων με αβέβαιο μέλλον. 

Συμμαχία των άκρων
Ο «αέρας» της πρωτιάς, έστω και με κάτι 

λιγότερο από μία μονάδα, έδωσε την ευκαιρία 

Νέες δυνάμεις και συσχετισμοί σε ένα κατακερματισμένο Κοινοβούλιο 

Πόσο άλλαξε ο χάρτης της Ευρώπης
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Γιατί δεν «χαλάστηκε» από την ήττα ο Μακρόν

Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει κανέναν λόγο να πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα των ευρωεκλο-
γών, αφού δεν κατάφερε, έστω και οριακά, να αποτρέψει το να δει την… πλάτη της Μαρίν Λεπέν, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι πρέπει και να πανικοβληθεί.

Η μικρή έστω ήττα συνιστά μια αποτυχία για τον Γάλλο πρόεδρο, που είχε μετατρέψει την αναμέτρηση σε 
δημοψήφισμα για το ευρωπαϊκό όραμά του. Αν αναλογιστεί, όμως, κανείς, όπως σημειώνουν διεθνείς αναλυ-
τές, τη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησής του και του ίδιου προσωπικά, του «προέδρου της μπουρζουαζίας», 
όπως τον αποκαλούν πολλοί από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των «Κίτρι-
νων Γιλέκων», τις οποίες προσπάθησαν να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά οι παραδοσιακοί του αντίπαλοι, απέ-
τυχαν παταγωδώς, καθώς η επίδοση του κόμματός του δεν ήταν απογοητευτική. Το 22,4% που συγκέντρωσε 
η Δημοκρατία Εμπρός δεν απείχε και τόσο από το ποσοστό που είχε λάβει ο Μακρόν στον προ διετίας πρώτο 
γύρο των προεδρικών εκλογών, κάτι που σημαίνει ότι, παρά τη φθορά της εξουσίας, κατάφερε να αποτρέψει 
τις μεγάλες απώλειες. Το κόμμα της Λεπέν, από την άλλη, πήρε την πρωτιά γοήτρου, αλλά είδε τα ποσοστά 
του να μειώνονται κατά περίπου μιάμιση μονάδα σε σχέση με το 25% που είχε πετύχει στις προηγούμενες 
ευρωεκλογές, άρα δεν κατάφερε να διευρύνει την εκλογική του βάση.

Την ίδια ώρα, Δεξιά και Σοσιαλιστές –οι δύο παρατάξεις του παραδοσιακού δίπολου εξουσίας στη Γαλλία– 
υπέστησαν συντριπτικές ήττες. 

Στο δεύτερο ήμισυ της θητείας του 
Έχοντας μπροστά του αρκετό χρόνο στο δεύτερο ήμισυ της θητείας του για την υιοθέτηση φιλολαϊκών 

μέτρων, ο Μακρόν έχει και αρκετούς λόγους να είναι αισιόδοξος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όπως 
μάλιστα συμφωνούν πολλοί αναλυτές, τον συμφέρει, έστω κι αν τα ποσοστά της δημοτικότητάς του κινού-
νται κάτω από το 30%, να έχει και πάλι απέναντί του τη Μαρίν Λεπέν, κι αυτό γιατί, μολονότι εκείνη επιχείρησε 
ένα ρετουσάρισμα με αποστασιοποίηση από τον πατέρα της και αλλαγή του ονόματος της παράταξής της, 
ώστε να σβήσει από τη μνήμη των ψηφοφόρων αρνητικούς συνειρμούς του παρελθόντος, η πλειοψηφία των 
Γάλλων εξακολουθεί να έχει αρνητική γνώμη για την ακροδεξιά πολιτικό. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η επανάληψη του σκηνικού του δεύτερου γύρου των προεδρικών, όταν ο Μα-
κρόν συσπείρωσε την ψήφο κατά της ξενοφοβικής Ακροδεξιάς, που ζητούσε έξοδο της χώρας από το ευρώ, 
και κατατρόπωσε την αντίπαλό του με το συντριπτικό 66%, όχι μόνον δεν αποκλείεται, αλλά φαντάζει και ως 
το επικρατέστερο σενάριο.

στον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν να ζητήσει τη 
συγκρότηση μίας «ισχυρής ομάδας» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
με τη συμμετοχή των ευρωσκεπτικιστικών σχηματισμών, ετερό-
κλητων πολιτικών δυνάμεων που στο παρελθόν δεν κατάφεραν 
να συνεργαστούν. Η Λεπέν ελπίζει μαζί με την ιταλική Λέγκα του 
Ματέο Σαλβίνι, που εξασφάλισε το 30% των ψήφων, όπως ανα-
μενόταν, στον σχηματισμό μίας ευρείας συμμαχίας εθνικιστικών, 
ευρωσκεπτικιστικών και λαϊκιστικών κομμάτων. Άλλωστε δεν εί-
ναι τυχαίο ότι στην πρώτη του τοποθέτηση ο Σαλβίνι μετέφρασε το 
αποτέλεσμα της κάλπης ως εντολή για αλλαγή των δημοσιονομι-
κών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αν και η ομάδα «Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» 
εξασφαλίζει 58 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έναντι 37 που 
κατείχε, φαίνεται δύσκολη μία προσέγγιση με τη λαϊκιστική «Ευ-
ρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας», όπου συμμε-
τέχει το ιταλικό «Κίνημα των 5 Αστέρων» και όπου θα ενταχθεί το 
νέο ευρωφοβικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, το Κόμμα του Brexit, 
που εξασφαλίζει 24 έδρες στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού 
οι διαφωνίες τους είναι μεγάλες.

Ακόμη και αν προστεθούν στις δύο αυτές ομάδες οι 58 έδρες 
του ECR, όπου συμμετέχουν οι Βρετανοί Συντηρητικοί, και οι Πο-
λωνοί του PiS, η άκρα Δεξιά, οι ευρωσκεπτικιστές και οι ευρωφο-
βικοί παραμένουν, με 172 έδρες, πολύ μακριά από την πλειοψηφία 
των 376 εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν αποκλείονται 
πάντως ανακατατάξεις στον χώρο των ακροδεξιών και εθνικιστών, 
καθώς θεωρείται πολύ πιθανό το Fidesz του θριαμβευτή στη χώρα 
του, εθνολαϊκιστή Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτωρ Όρμπαν, μετά 
τη «μετωπική» με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να συμμαχήσει με 
τη νέα δεξιά συμμαχία του επικεφαλής της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι.

Έκλεισαν τα αυτιά 
Η άνοδος των ευρωσκεπτικιστών και των ακροδεξιών άφησε 

αλώβητες πολλές από τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, όπου απο-
δείχθηκε μικρότερη της αναμενόμενης.

Στην Ισπανία, η οποία στέλνει στο Στρασβούργο την πέμπτη 
μεγαλύτερη ομάδα ευρωβουλευτών, επικράτησαν οι Σοσιαλιστές 
και οι ψηφοφόροι δεν διχάστηκαν όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, αφού ακόμη και το ακροδεξιό Vox δεν έθεσε τον 
ευρωσκεπτικισμό στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας 
του, βλέποντας πως η ρητορική αυτή δεν έχει απήχηση στη χώρα.

Ανάλογο το σκηνικό και στην Πορτογαλία, όπου επικράτησαν 
οι Σοσιαλιστές υπό τον πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα, ενώ η επίδο-
ση της λαϊκιστικής Δεξιάς ήταν αμελητέα.

Αλλά και στην Ολλανδία οι ψηφοφόροι φάνηκαν να δείχνουν 
την προσήλωσή τους στην Ευρώπη, καθώς στις ευρωεκλογές 
πρώτο κόμμα αναδείχθηκαν οι Εργατικοί του Φρανς Τίμερμανς 
και όχι οι λαϊκιστές του Τιερί Μποντέ, όπως προειδοποιούσαν οι 
δημοσκοπήσεις. 

Παράλληλα στη Δανία, το ευρωσκεπτικιστικό, αντιμετανα-
στευτικό Κόμμα του Λαού καταποντίστηκε, χάνοντας σχεδόν τη 
μισή δύναμή του στις ευρωεκλογές.

Στις χώρες της Βαλτικής, άλλοτε σοβιετικές σοσιαλιστικές δη-
μοκρατίες που εντάχθηκαν το 2004 στην ΕΕ, συνώνυμη για αυτές 
με την ευημερία και την ασφάλεια έναντι της γειτονικής Ρωσίας, 
δεν υπήρχε κάποια αξιοσημείωτη ευρωσκεπτικιστική πολιτική δύ-
ναμη που να συμμετείχε στις ευρωεκλογές. 

Ευχάριστη έκπληξη, που λειτούργησε ως ανάχωμα στις ακραί-
ες φωνές, ήταν η συμμετοχή, που με το 51% δεν θα μπορούσε 
παρά να σκορπίσει χαμόγελα στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, 
αφού ήταν η πρώτη φορά από την πρεμιέρα των ευρωκλογών το 
1979 που κατέγραψε αύξηση.
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Ο ανακριτής του Στρατοδικείου Θεσσαλονί-
κης πήρε πριν λίγες ημέρες στα χέρια του την 
υπόθεση δολοφονίας του 25χρονου μπάτλερ 
από τη Σρι Λάνκα, για την οποία κατηγορούμενος 
είναι 34χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής 
οικογένειας της Θεσσαλονίκης. Ο στρατιωτικός 
εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίω-
ξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως έγινε 
και από τον (πολιτικό) εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης.

Το έγκλημα με θύμα το νεαρό από τη Σρι 
Λάνκα διαπράχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2013, 
ενώ το πτώμα του βρέθηκε την επομένη στον 
χώρο της πισίνας του σπιτιού της επιχειρηματι-
κής οικογένειας, όπου εργαζόταν. Το μισό σώμα 
και τα χέρια ήταν μέσα στο νερό και το άλλο μισό 
απ’ έξω. Στο λαιμό του είχε σημάδια, σύμφωνα 
με την ιατροδικαστική έκθεση, που οδήγησαν 
στο συμπέρασμα ότι στραγγαλίστηκε, ενώ ση-
μάδια κακοποίησης (αμυχές) είχε σε σημεία του 
πρωκτού του, όπως αναφέρεται και στο παραπε-
μπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειο-
δικών με το οποίο η υπόθεση παραπέμφθηκε αρ-
χικά να δικαστεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Θεσσαλονίκης. Το συμβούλιο μάλιστα  κατέληξε 
ότι τα κίνητρα του εγκλήματος ήταν σεξουαλικά.

Η ανατροπή έγινε ενώπιον του Κακουργιοδι-
κείου, που έκρινε ότι η υπόθεση πρέπει να πα-
ραπεμφθεί στη στρατιωτική δικαιοσύνη, καθώς 
εκείνη την περίοδο ο κατηγορούμενος, 28 χρό-
νων τότε, υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία 
σε μονάδα της Βέροιας, επομένως εφόσον ο βα-
σικός κατηγορούμενος ήταν στρατεύσιμος την 
περίοδο που έγινε το περιστατικό πρέπει να το 
κρίνει η στρατιωτική δικαιοσύνη. Έτσι η σκοτεινή 
υπόθεση της δολοφονίας του άτυχου μπάτλερ, 
ερευνάται δικαστικά από την αρχή. Ο στρατιω-
τικός εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη, πα-
ραπέμποντας την υπόθεση στον ανακριτή του 
Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης και εκείνος με τη 
σειρά του πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει 
καλέσει να καταθέσει τη μητέρα του 25χρονου.

Η επιμονή της μάνας
Η γυναίκα από τη Σρι Λάνκα εργαζόταν χρό-

νια ως οικιακή βοηθός στο συγκεκριμένο σπίτι 
και το τελευταίο διάστημα είχε πάρει μαζί της 
και τον γιο της, που επίσης απασχολήθηκε ως 
οικιακός βοηθός για περίπου δύο μήνες, ενώ 
προηγουμένως εργαζόταν σε οικογένεια από 
την Αθήνα. Η στάση των εργοδοτών της μετά τη 

δολοφονία του γιου της, την περίοδο που η ίδια 
έλειπε από το σπίτι στην Αθήνα, ήταν αυτή που 
την οδήγησε να ερευνήσει την υπόθεση. Με τον 
συνήγορό της Νίκο Χατζηνικολάου, διερεύνησαν 
κάθε κενό που παρουσίαζε η υπόθεση, την ώρα 
που οδηγούταν στο «αρχείο αγνώστων δρα-
στών» και με μήνυση επανέφεραν την έρευνα.

Βασικό στοιχείο που παραθέτει η γυναίκα και 
θεωρείται από τα πλέον ισχυρά για την πολιτική 
αγωγή, είναι οι καταθέσεις των στρατιωτών της 
μονάδας στην οποία εκείνη την περίοδο υπη-
ρετούσε ο 34χρονος κατηγορούμενος. Συγκε-
κριμένα, η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως ο 
κατηγορούμενος μετά το έγκλημα εμφανίστηκε 
στο στρατόπεδο και ήταν σε άσχημη κατάσταση, 
παρ’ ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης υπο-
στήριξε πως το θάνατο του οικιακού βοηθού τον 
πληροφορήθηκε ώρες αργότερα από τη μητέρα 
του. Επίσης στην υποβλητική αναφορά της αστυ-
νομικής έρευνας υπογραμμίζεται πως ο νεαρός 
ήταν σε αυτή την άσχημη κατάσταση λόγω του 
θανάτου του μπάτλερ, τον οποίο ο ίδιος γνω-
στοποίησε στους άλλους στρατιώτες! Αντιθέτως, 
στις καταθέσεις που είχαν ληφθεί οι στρατιώτες 
έλεγαν ότι δεν έμαθαν για τον θάνατο του οικι-
ακού βοηθού, παρά μόνον παρατήρησαν ότι ο 

συνάδελφός τους, γιος του επιχειρηματία, ήταν 
νωθρός και αμίλητος, σε αντίθεση με άλλες ημέ-
ρες.

Αυτά επισημαίνονται και στο βούλευμα του 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης 
με το οποίο ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε. 
Ειδικότερα στην εισαγγελική πρόταση, που υιο-
θετήθηκε από το δικαστικό συμβούλιο, τονίζεται 
πως δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του κατηγορού-
μενου πως κάποιος άλλος ήταν αυτός που σκό-
τωσε στον μπάτλερ, καθώς δεν προκύπτει από 
κανένα στοιχείο η επαφή με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο πριν του ιδίου.

Ακόμη πέραν των ελλείψεων που υπάρχουν 
στη συλλογή του υλικού για τον έλεγχο των 
στοιχείων, αυτό που προξενεί εντύπωση και πα-
ρατηρείται στο βούλευμα του δικαστικού συμ-
βουλίου είναι πως όλοι οι εργαζόμενοι της οικο-
γένειας μετά τη δολοφονία αποχώρησαν από τις 
εργασίες τους, μέχρι και σε άλλες χώρες, πλην 
της μητέρας του 25χρονου που απολύθηκε. Και 
το Συμβούλιο έχει καταλήξει πως το κίνητρο του 
εγκλήματος ήταν σεξουαλικό. Άποψη που πλέον 
θα ερευνηθεί και από τη στρατιωτική δικαιοσύ-
νη.

Ασκήθηκε πάλι δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση  
σε βάρος γιου γνωστού επιχειρηματία

Στον στρατιωτικό ανακριτή  
ο φάκελος δολοφονίας του μπάτλερ
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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για τη μοναδική επιτυχία που 
ολοκληρώνεται στη Θεσσαλονίκη, την «αριστοφανική» χροιά που του αποδίδουν στην 

ηθοποιία του αλλά και την πολιτική προσέγγιση των συναδέλφων του

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΣΑΙΞΠΗΡ
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΘΕΑΜΑΤΑ
Παρασκευή 7 Ιουνίου 

έρχονται οι αγαπημένοι 
JAMES για μία και μοναδική 
εμφάνιση στο FIX Factory 

of Sound.

Άρχισε η θερινή περίοδος 
για τις καλοκαιρινές 

«ΜΟΥΣΕΣ εν χορώ» με 
πρωταγωνιστή τον Γιώργο 

Γιασεμή.

Συνεχίζεται στο VER-
GINA THEATRO το 

μεγάλο αφιέρωμα στον 
αξεπέραστο Στράτο 

Διονυσίου

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα σε 
μία μοναδική παράσταση 
στο Θέατρο Δάσους την 
Παρασκευή 7 Ιουνίου

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 
η μοναδική Άλκηστις 

Πρωτοψάλτη «Σε απευθείας 
σύνδεση» με το κοινό της 
θα χαρίσει και πάλι μαγικές 

στιγμές με ιδιαίτερες 
εκπλήξεις στο Θέατρο Δάσους
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Μια εξαιρετικά πετυχημένη σε-
ζόν για τον Βασίλη Χαραλαμπό-
πουλο και το έργο «Ερωτευμένος 
Σαίξπηρ» ήταν η φετινή.  Ήδη από 
το Νοέμβριο η παράσταση που απέ-
σπασε διθυραμβικές κριτικές αγκα-
λιάστηκε όσο λίγες από το αθηναϊκό 
κοινό και από 4 Μαΐου φιλοξενείται 
στη σκηνή του θεάτρου της Μονής 
Λαζαριστών στην πόλη μας.  

Πώς ανταποκρίθηκε το κοινό 
της Θεσσαλονίκης στον «Ερωτευ-
μένο Σαίξπηρ»; Το κοινό της Θεσσα-
λονίκης αγκάλιασε  με μια απίστευτη 
θέρμη την παράστασή μας. Το χει-
ροκρότημα και οι επευφημίες στην 
υπόκλιση αλλά και οι αντιδράσεις 
κατά τη διάρκεια της παράστασης 
ήταν η καλύτερη επιβράβευση της 
προσπάθειάς μας  να δείξουμε μια 
δουλειά αξιώσεων που είχε πραγμα-
τικά λόγο να ανέβει στη θεσσαλονί-
κη !!

Δεν είναι αυτή η πρώτη σας συ-
νεργασία με τον Γιάννη Κακλέα… 
Με τον Γιάννη Κακλέα συνεργαζό-
μαστε περίπου δεκαοκτώ χρόνια ! 
Τα πρώτα χρόνια ήταν στις υπέροχες 
παραστάσεις της Ελένης Ράντου στο 
θέατρο Διάνα που λόγω της μεγά-
λης επιτυχίας τους πήγαιναν δύο 
και τρεις χρονιές και από το 2010 με 
αφορμή τη Λυσιστράτη  τη μεγάλη 
επιτυχία του Εθνικού θεάτρου στην 
Επίδαυρο συνεργαζόμαστε σχεδόν 
σταθερά, κάτι που μας χάρισε αξέ-
χαστες θεατρικές στιγμές μέχρι και 
σήμερα. Είναι σημαντικό να συνα-
ντιέσαι στη ζωή σου με τόσο ικανούς 
και ταλαντούχους σκηνοθέτες όπως 
ο Γιάννης..

Πολλοί ηθοποιοί ονειρεύονται 
να ερμηνεύσουν έναν σαιξπηρικό 
ρόλο, πώς είναι, όμως να υποδύε-
στε τον ίδιο τον Σαίξπηρ; Για να είμαι 
ειλικρινής άγγιξα το ρόλο με ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον και καθόλου δέος 
γιατί διαφορετικά θα με απέτρεπε να 
γνωρίσω ή και να παρουσιάσω μια 
πιο ανθρώπινη υπόσταση ενός συγ-
γραφέα που μαγεύει για χρόνια το 
παγκόσμιο θεατρικό γίγνεσθαι. Ήταν 
πολύ βοηθητικό το ότι τον βρίσκου-
με σε μια χρονική στιγμή της ζωής 

του και της καριέρας του που δεν 
ήταν ακόμα διάσημος παρά έγραφε 
για να βγάλει τα προς το ζειν...

Ήταν μια ταινία που είχα αγαπή-
σει όταν είχε βγει, είναι αριστοτεχνι-
κά φτιαγμένη στην μυθοπλασία της. 
Όλοι οι χαρακτήρες του έργου υπήρ-
χαν πραγματικά, η ιστορία φτιάχτηκε 
βάσει πραγματικών γεγονότων σα-
φώς πειραγμένα. Αλλά δείχνει εκεί-
νη την εποχή, τη θεατρική πραγματι-
κότητα. Μου αρέσει τόσο πολύ που 
φοράμε Ελισαβετιανά κοστούμια, η 
Ηλένια Δουλαδίρη έχει κάνει μαγικά, 
τα σκηνικά του Μανόλη Παντελιδά-
κη είναι επίσης πολύ όμορφα. Τώρα 
το να υποδύομαι τον Σαίξπηρ δεν 
μου δημιουργεί κάποιο άγχος, δεν 
νιώθω καθόλου το βάρος, η στιγμή 
που τον βρίσκουμε άλλωστε στο 
έργο είναι πριν γίνει διάσημος, οπότε 
είναι ένας νέος συγγραφέας που δεν 
του έδιναν και πολύ σημασία. Τότε 
είχαν σημασία οι πρωταγωνιστές του 
θεάτρου και οι θεατρώνηδες. Αυτό 
μου λύνει τα χέρια γιατί δεν χρειά-
ζεται να το παίξω σπουδαίος, Νιώθω 
ότι είμαι ένας καλλιτέχνης του σή-
μερα που προσπαθεί να εμπνευστεί 
μέσα από το ταξίδι στο χθες.

Πόσο δύσκολο ήταν να ανταγω-
νιστείτε τις εντυπώσεις της κινημα-
τογραφικής εκδοχής και μάλιστα 
οσκαρικού επιπέδου; Ευτυχώς δεν 
υπήρχε ούτε στιγμή που πέρασε 
από το μυαλό μου ότι θα έπρεπε να 
λάβω υπόψιν μου την ταινία παρα-
πάνω απ’όσο χρειαζόταν... 

Ο ερωτευμένος Σαίξπηρ θα συ-
νεχίσει το ταξίδι του μέσα στο κα-
λοκαίρι; Πολύ θα το ήθελα κι εγώ 
αλλά και όλοι οι συνεργάτες αλλά 
μια τέτοια υπερπαραγωγή λόγω κό-
στους είναι αδύνατον να ταξιδέψει.  
Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τελειώνει 
αυτό το υπέροχο ταξίδι την 1η Ιου-
νίου.

Γενικά έχετε καθιερωθεί στη 
συνείδηση του κόσμου ως κωμικός 
ηθοποιός.  Κάποιοι μάλιστα σας χα-
ρακτηρίζουν «Αριστοφανικό».  Οι 
ταμπέλες είναι περιοριστικές στις 
επιλογές σας; Θα ήταν περιοριστι-
κές αν είχα μόνο την αγωνία να είμαι 

συνέχεια αρεστός στο κοινό κάνο-
ντας και επαναλαμβάνοντας ρόλους 
παρόμοιους. Κάτι τέτοιο δε συμβαί-
νει γιατί ενώ το να θεωρείσαι κωμι-
κός ηθοποιός είναι μεγάλη τιμή, στο 
μυαλό μου πάντα ισχύει το ηθοποιός 
που έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται 
και να δοκιμάζει ότι τον ταρακουνάει 
ψυχικά, είτε κωμικό είτε δραματικό.

Φαίνεται πως η ελληνική μυθο-
πλασία επιστρέφει στην τηλεόρα-
ση.  Πώς σας φάνηκαν οι φετινές 
παραγωγές;  Υπήρξε κάποια που 
σας κίνησε το επαγγελματικό σας 
ενδιαφέρον; Έχω δει ελάχιστη τηλε-
όραση για να μπορώ να εκφέρω μια 
ουσιαστική γνώμη.

Πώς σχολιάζετε το φαινόμενο 
της ανάμιξης των συναδέλφων 
σας με την πολιτική;  Θα σας εν-
διέφερε εσάς κάτι τέτοιο; Ο καθέ-
νας έχει το δικαίωμα να αναμιχθεί 
με την πολιτική  από τη στιγμή που 
νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει για 
το κοινό καλό.  Αν θα με ενδιέφε-
ρε θα είχα εκδηλώσει ενδιαφέρον, 
αλλά κι αν το έκανα θα έπρεπε να 
αφιερωθώ ψυχή τε και σώματι.. κάτι 
που θα σήμαινε την απομάκρυνσή 
μου από την τέχνη που υπηρετώ και 
λατρεύω. Ως καλλιτέχνης και ως 
άνθρωπος είμαι πολιτικοποιημένος 
έτσι κι αλλιώς, με την έννοια ότι εί-
μαι ένας πολίτης που νοιάζομαι για 
τα κοινά. Αυτό που κάνω ως τώρα εί-
ναι να ψηφίζω, αλλά κατά τη γνώμη 
μου ένας εν ενεργεία καλλιτέχνης 
δεν θα έπρεπε να ασχολείται με την 
πολιτική. Μπερδεύεις τον κόσμο. Ο 
καλλιτέχνης δεν πρέπει να ανήκει σε 
μια ομάδα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να 
ανήκει στο κοινό που είναι ένα, είναι 
όλοι. Το να προσπαθείς να πείσεις 
για κάτι, είναι έξω από μένα.

Υπάρχει μια άποψη τα τελευταία 
χρόνια ότι στην Ελλάδα παράγου-
με πολύ περισσότερο πολιτισμό 
απ’όσο μπορούμε να καταναλώ-
σουμε… Τη συμμερίζεστε; Πρώτη 
φορά ακούω μια τέτοια άποψη  αλλά 
κι αν συμβαίνει αυτό θα σήμαινε ότι 
έχουμε πλεόνασμα πολιτισμού... τι 
υπέροχο που ακούγεται για να είναι 
αληθινό!! 

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Είναι μεγάλη τιμή να θεωρείσαι 
κωμικός ηθοποιός

Συ
νέ

ντ
ευ

ξη
Σ

Τ
Ο

Ν
 Π

Ο
Λ

Υ
 Μ

Α
Υ

Ρ
Ο

Π
Ο

Υ
Λ

Ο



Βασίλης  
Χαραλαμπόπουλος

Στο μυαλό μου 
πάντα ισχύει 
το ηθοποιός 
που έχει το 

δικαίωμα να 
ονειρεύεται και 

να δοκιμάζει ότι 
τον ταρακουνάει 

ψυχικά, είτε 
κωμικό είτε 
δραματικό.
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7 Ιουλίου θα 
έχει τελειώσει και 

το σερβάιβορ και θα 
ψηφίσουν κ αυτοί.  Παιδιά, 

αλλάζει το πολιτικό 
σκηνικό.

Social 
Media ▶ Παρασκευή 7 Ιουνίου έρ-

χονται οι αγαπημένοι JAMES 
στην Θεσσαλονίκη.Για μία και 
μοναδική εμφάνιση στο FIX 
Factory of Sound.
#Κάθε Κυριακή στο BEDROOM 
club η σειρά των party ‘Στην 
εντατική’ με dj’s τους Pano 
Haritidi και Dee Jay Bazel ενώ 
στο Live Lyra Performance o 
Giannis Sofilas.
▶ Ξεκίνησαν και οι καλο-
καιρινές ΜΟΥΣΕΣ εν χορώ 
στον γνωστό χώρο τους στην 
περιοχή Αεροδρομίου με 
πρωταγωνιστή τον αγαπημέ-
νο Γιώργο Γιασεμή.
▶ Η θεατρική επιτυχία της 
χρονιάς MASTER CLASS,μετά 
από 125 sold out παραστά-
σεις στην Αθήνα τώρα στο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ  και για λίγες 
μόνον παραστάσεις. 
▶ Ο μοναδικός Βασίλης Καρ-
ράς για δύο ακόμη Σάββατα 
στο STAGE live.Μαζί του 
είναι ο Ηλίας Βρεττός,η 
Ειρήνη Παπαδοπούλου και 

οι Άνω Κάτω.
▶ Τελευταίες παραστάσεις 
αυτό το Σαββατοκύριακο για 
τον ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟ ΣΑΙΞΠΗΡ 
με πρωταγωνιστήτον Βασίλη 
Χαραλαμπόπουλο και άλλους 
αξιόλογους ηθοποιούς.

▶ Ένα μεγάλο αφιέρωμα 
στον αξεπέραστο Στρά-
το Διονυσίου από τους 
Άγγελο,Στέλιο και Διαμαντή 
Διονυσίου στο VERGINA 

THEATRO του Regency 
Casino κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο.
▶ Τετάρτη 5 Ιουνίου η μονα-
δική Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
‘Σε απευθείας σύνδεση’ με 
το κοινό της θα χαρίσει και 
πάλι μαγικές στιγμές με 
ιδιαίτερες εκπλήξεις.Ώρα 
έναρξης 21:00.
▶ Παρασκευή 7 Ιουνίου η 

Φωτεινή Βελεσιώτου στη 
σκηνή του φεστιβάλ της 
Μονής Λαζαριστών στις 9 το 
βράδυ.
▶ Η Ευανθία Ρεμπούτσικα σε 
μία μοναδική παράσταση.’Μία 
βραδιά στην πόλη’ στο Θέα-
τρο Δάσους την Παρασκευή 
7 Ιουνίου και ώρα έναρξης 
21:30.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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15 ΧΡΟΝΙΑ THEROS

Μ’ ένα εντυπωσιακό party δίπλα στη θάλασ-
σα και με θέα την Θεσσαλονίκη γιορτάστηκαν 
τα 15 χρόνια λειτουργίας του THEROS στην 
Περαία.  Ένας προσεγμένος χώρος που έγινε 
επιλογή όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής 
αλλά και των Θεσσαλονικέων για χαλαρές 
στιγμές όλη μέρα και δυναμική διασκέδαση 
κάθε βράδυ.  Φιλόξενο περιβάλλον, άψογη και 
χαμογελαστή εξυπηρέτηση από το προσωπι-
κό είναι τα ατού του χώρου.  Και η απέραντη 
θέα της Θεσσαλονίκης απέναντι, τα μοναδικά 
ηλιοβασιλέματα και η δυνατότητα να τα απο-
λαύσει κανείς όλα αυτά μπροστά στη θάλασσα 
τις καλοκαιρινές μέρες είναι λόγοι για να γίνει 
το THEROS η νούμερο ένα επιλογή ποιοτικών αποδράσεων.  Γι’ αυτό και η διάρκειά του 
στο χρόνο.  Το party γενεθλίων για τα 15 χρόνια είχε απ’ όλα…. Μέχρι και μια μοναδική 
επίδειξη μόδας που έκλεψε τις εντυπώσεις.  Η παρουσία του Κωνσταντίνου Βασάλου 
του Survivor κέντρισε το ενδιαφέρον, ενώ καλεσμένος ήταν και ο Αλέξανδρος Νατσά-
κος που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο Power of Love.  Με την παρουσία και 
πολλών άλλων επωνύμων φίλων του χώρου αλλά και των τακτικών θαμώνων του 
σβήστηκαν τα κεράκια στην γενέθλια τούρτα και δόθηκαν οι ευχές στον Σάκη Χρυσάφη 
που είναι η ψυχή του THEROS όλα αυτά τα χρόνια.  Χρόνια πολλά THEROS.

#ekloges2019
#7_Ιουλιου

#AGENDA_MOU

7 Ιουλίου, λέει, 
εκλογές.  Πώς θα 

χωρέσει, ρε συ, στο 
παραβάν το φουσκωτό το 

φλαμίνγκο;

Ή από γέλιο θα πάμε μέχρι 
τις 7 Ιουλίου ή από το αίμα 

στο κεφάλι.

7 Ιουλίου πάμε 
πρώτα εκλογές, μετά 
θάλασσα, μετά κλάμα 

στη ντουζιέρα.

-Που θα είσαι 7 Ιουλίου; 
-Κουφονήσια...... εσύ; 

-Καλπονήσια.

Ο ιδιοκτήτης Σάκης Χρυσάφης με τον 
αγαπημένο τραγουδιστή Χρήστο Ανδρουλάκη.

Σάκης Χρυσάφης και Στέλιος Α’ι’βάζογλου με τον Κωνσταντίνο Καραγέλη και τον Πόλυ Μαυρόπουλο.

Σάκης Χρυσάφης και Στέλιος Α’ι’βάζογλου με τον τραγουδιστή Νίκο Χαλβαζτή και τον Πόλυ Μαυρόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης Σάκης Χρυσάφης και ο υπεύθυνος Στέλιος Α’ι’βάζογλου με τους Κωνσταντίνο Βασάλο και 
Αλέξανδρο Νατσάκο.
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Pinning 
The Media
▶ NO HOPE
Όσο υπάρχει κοινό που κλείνεται 
πρωινιάτικα σ’ένα studio για να 
χτυπάει παλαμάκια στην Τατιάνα 
που χορεύει λίγο πριν παρουσιάσει 
δολοφονίες, αυτοκτονίες και τα 
εφτά κακά της μοίρας μας, δεν 
υπάρχει ελπίδα γι’αυτή τη χώρα.  
Φημολογείται ότι υπάρχει «ενοι-
κιαζόμενο κοινό».  Εάν ισχύει τότε 
έχουμε την εξαίρεση στον κανόνα 
«καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή».

▶ ΔΥΟ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ
Αυτό που η Βίκυ Καγιά στο Shopping Star τη μια μέρα βρίσκει 
ένα παπούτσι τέλειο και την άλλη θεωρεί ένα παρόμοιο πα-
πούτσι απαράδεκτο, λίγο εμπαιγμός μου κάνει για να γεμίζου-
με τηλεοπτικό χρόνο.

▶ EUROVISION ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ
Μην είστε τόσο αυστηροί με την εμφάνιση της Madonna στην 
Eurovision.  Ήταν ένα απαράδεκτο live, συμφωνώ.  Όχι όμως 
αρκετό για να ακυρώσει τόσα χρόνια επιτυχημένης καριέρας.  
Εγώ fan της Madonna δεν υπήρξα ποτέ, αλλά θαυμάζω τους 
ανθρώπους που κτίζουν καριέρες με σκληρή δουλειά, έστω 
και χωρίς τα απαραίτητα προσόντα.  

▶ ΚΑΝΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΚΟΝΤΙΝΟ
Ώρες –ώρες έχω την εντύπωση ότι και η ίδια η Ελεονόρα 
Μελέτη βαριέται τις ιστορίες των καλεσμένων της.  Την έχω 
πετύχει στο zapping σε στιγμές «Λέγε τώρα εσύ τα δικά σου 
κι άσε με μένα να πάρω καμιά πόζα που με κολακεύει να δει 
το κοινό πόσο όμορφη είμαι.  Ειδικά τώρα που της τελείωσαν 
οι πιο επώνυμοι και βολεύεται με δευτερότριτους ίσα –ίσα να 
βγει η χρονιά.

▶ ΠΕΡΝΑ –ΠΕΡΝΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ
Σε παρόμοια φάση και ο Αρναούτογλου που μόνο επειδή 
δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι με τις πόζες (για ευνόητους 
λόγους) ξετινάζει τους καλεσμένους με παιχνίδια που παίζουν 
και τ’ ανίψια μου στους παιδότοπους.

Ένας νέος,εκπληκτικός χώρος πλημμυρισμένος από γυναικεία μόδα με υπέροχα ρούχα και αξεσουάρ,πραγματοποίησε τα εγκαίνιά του.
Πρόκειται για την SET UP LUXURY FASHION στην Μεγ. Αλεξάνδρου στην Περαία και στο επίσημο opening είδαμε πολύ κόσμο να τιμά 
τους ιδιοκτήτες που τους άφησαν απόλυτα ικανοποιημένους τόσο με υπέροχα κομμάτια από την τελευταία λέξη της μόδας όσο και από 
όλο το event που είχε μουσική,κοκτέιλ  αλλά και έναν εξαιρετικό μπουφέ.Καλές δουλειές!
Στην φωτο οι ιδιοκτήτες Στέλιος και Ελένη Σαραφίδου,Μαρινέλα και Πάνος Ψάλτης.

Εγκαίνια της SET UP LUXURY FASHION

Το απόλυτο respect σε δύο τεράστιους τραγουδιστές από τους οποίους υπάρχει και απόλυτος αλληλοσεβασμός.
Ήταν Σεπτέμβριος του 1994 που ο Γιάννης Πάριος επισκέφθηκε τον Σταμάτη Γονίδη που πρωταγωνιστούσε τότε στο 
CEASARS –οι παλαιότεροι θα το θυμούνται- στον οποίο είχε και μεγάλη αδυναμία να σας πληροφορήσω.Μοναδικές 

στιγμές με τον Σταμάτη να του δίνει το μικρόφωνο και αυτό που ακολουθούσε απλά να μην περιγράφεται!Δίπλα και η 
τότε σύζυγός του Σοφία Αλιμπέρτη.

Βγ
αίν

ωέ
ξω

Ο φούρνος ΤΙΤΑΝΙΑ βρίσκεται στις οδούς Τσιμισκή 139 και Καρόλου Ντηλ 22, στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης.

Ο φούρνος μας διαθέτει τις πιο τραγανές πίτες που θα μπορούσε ποτέ να γευθεί ο ουρανίσκος σας, τα πιο λαχταρι-
στά κρύα σάντουιτς που θα απογειώσουν τα πρωινά σας και την καλύτερη ποικιλία καφέ που θα συνοδεύουν την 
κάθε σας λιχουδιά. Ταυτόχρονα, καλύπτει και τις μικρές ατασθαλίες σας στις γλυκές επιλογές. Λαχταριστές τάρτες 
και γλυκίσματα έρχονται για να σας ξετρελάνουν συνοδευόμενα πάντα από την φιλική μας διάθεση και το χαμόγε-
λο μας που σας το προσφέρουμε απλόχερα! Ώρες λειτουργίας delivery:08,00-14.00.Τηλ. 2310 220985.
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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!Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗ BASKET LEAGUE ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΕΞΑ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ 

 ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Οργάνωση, πλάνο και χημεία  
τα κλειδιά για νέες επιτυχίες»

Ήρθε μεσούσης της σεζόν και τα άλλαξε όλα. Με 
τον Κώστα Μέξα στον πάγκο του ο Ηρακλής βρήκε 
τη «χαμένη του ταυτότητα», έκανε ένα εντυπωσι-
ακό σερί νικών και κατάφερε να εξασφαλίσει δια 
περιπάτου στα πλέι οφς την άνοδό του στη Basket 
League, έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας. 

Ο Ελληνας τεχνικός μίλησε στη «Karfitsa» για 
το πως βίωσε τη φετινή σεζόν, αναφέρθηκε στο τι 
πρέπει να αλλάξει στην ομάδα ενόψει της νέας σεζόν και 
έκανε ειδική αναφορά στο γεμάτο Ιβανώφειο.

Κ. Μέξα με εσάς στην τεχνική του ηγεσία ο Ηρα-
κλής επέστρεψε μετά από οκτώ χρόνια ξανά στη 
Basket League. Πως ζήσατε εσείς όλη αυτή τη διαδρο-
μή της φετινής χρονιάς; «Υπάρχει ικανοποίηση και ανα-
κούφιση, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Καμιά φορά μπορεί 
απέξω να φαίνεται εύκολο αλλά όσο τα ζεις καταλαβαί-
νεις πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις τον στόχο σου. Είμαι 
ικανοποιημένος για την προσπάθεια των παιδιών και την 
επίτευξη του στόχου.Θέλω να πως πως την ομάδα την 
έχτισε ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης οπότε του ανήκει ένα 
μερίδιο της επιτυχίας. Εγώ αυτό που είπα στα παιδιά είναι 
ότι όταν κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να είσαι απόλυτα 
ικανοποιημένος στον στόχο σου και δεύτερον να κάνεις 
θυσίες ατομικές για το καλό του συλλόγου». 

Τι είχε τη φετινή χρονιά ο Ηρακλής που του έλει-
ψε τα προηγούμενα χρόνια που έφτανε μεν στη πηγή 
αλλά δεν κατάφερνε να πιει νερό; «Αυτό που μπορώ να 
πω για φέτος είναι ότι είχαμε μια ομάδα με ποιότητα και 
ότι τα παιδιά έβαλαν τον εαυτό τους κάτω από την ομάδα. 
Όλοι δούλεψαν αρκετά σκληρά και έβγαλαν χαρακτήρα 
στα παιχνίδια που το χρειαζόμασταν. Νομίζω ότι δίκαια 
πετύχαμε τον στόχο μας. Mη ξεχνάτε πως αυτή η ομάδα 
είχε έναν αυτοσκοπό: να πετύχει και να πάρει την άνοδο 
και το κατάφερε συν το γεγονός πως είχαμε κάτι που δεν 
έχουν άλλες ομάδες, δυναμική και κόσμο κάτι που ήταν 
το «κλειδί» για να ένα αήττητο Ιβανώφειο σε ολόκληρο 
το πρωτάθλημα».

Oι απαιτήσεις πλέον αλλάζουν στη Basket League, 
άλλοι στόχοι, άλλες προκλήσεις, γενικώς διαφορετικά 
τα δεδομένα. Πόσο έτοιμος είναι ο Ηρακλής να ανταπε-
ξέλθει; «Χρειάζεται να οργανωθούμε πολύ καλά, αφού 
υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις στην Α’ κατηγορία. 
Πρέπει να ακολουθήσουμε τα δεδομένα της εποχής, να 
έχουμε μία καλή ομάδα και με τη βοήθεια του κόσμου να 
επανέλθουμε στα βήματα των παλιότερων εποχών. Θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και οι 
διοικούντες έχουν μπροστά τους μία νέα πρόκληση.

Είμαστε μεγάλο μέγεθος, αλλά όπως είπα και πριν η 
φανέλα και η ιστορία δεν κρατάνε μία ομάδα στην κατη-

γορία. Θα πάμε βήμα-βήμα, θα πατήσουμε στα πόδια 
μας και θα προσπαθήσουμε για την παραμονή μας. 
Και το Περιστέρι για την παραμονή ξεκίνησε και 
βρέθηκε στην τετράδα. Σε γενικές γραμμές οι ομά-
δες δεν είναι μακριά, πρέπει να ελέγξουμε κάποια 
πράγματα και τη διαχείριση των κρίσεων. Υπάρχουν 
αρκετά θέματα προς επίλυσης για την επόμενη Α1 
κατηγορία».

Ο Κώστας Μέξας θα παραμείνει στο τιμόνι της ομά-
δας και τη νέα σεζόν; «Είναι κοινή επιθυμία και από τη 
δική μου πλευρά και από την διοίκηση. Τα «θέλω» μας 
είναι πολύ κοντά και έχουμε άριστη επικοινωνία με τον 
πρόεδρο και θα συνεχίσουμε μαζί. Εχουμε και συμβό-
λαιο, αλλά εκτός αυτού υπάρχει δέσιμο, χημεία και όλα 
αυτά είναι πάνω από τα συμβόλαια».

Για το τέλος αφήσαμε την εικόνα που είχε το Ιβα-

νώφειο στο τελευταίο παιχνίδι. Ήταν αυτή η μεγαλύτε-
ρη επιβράβευση για την ομάδα που «χτίσατε» πως κα-
τάφερε να γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο και να στείλει 
ένα μήνυμα ενόψει και της νέας σεζόν; «Ήταν ένα πάρα 
πολύ όμορφο συναίσθημα, μπήκαμε στο γήπεδο για ζέ-
σταμα και ο κόσμος μας αποθέωνε. Η δίψα του κόσμου 
σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη, γιατί οχτώ χρόνια απουσίας 
του Ηρακλή από την Α1 ήταν πολλά. Ο κόσμος του Ηρα-
κλή τα τελευταία χρόνια έχει περισσότερες πίκρες από ότι 
χαρές. Οπότε κάθε τμήμα που δίνει χαρά στον σύλλογο 
αποτελεί και μια τονωτική ένεση. 

Φέτος εμείς καταφέραμε να ανεβούμε, ενώ επίσης το 
βόλεϊ έκανε μια καλή πορεία, ελπίζω να μετριάσαμε κά-
πως την πίκρα του κόσμου για το ποδοσφαιρικό τμήμα. 
Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από την προ-
σπάθεια μας και για αυτό μας αγκάλιασε».

Συνέντευξη  
στον Θωμά 

Μίχο
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ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ-ΣΗΡΙΑΛ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Το... τέρας «έδεσε» για πάντα στην Τούμπα!

Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν τελειώνει εάν πρώτα 
δεν σφυρίξει ο διαιτητής ή αν δεν πέσουν οι υπο-
γραφές. Κανόνας που είχε απόλυτη εφαρμογή 
στην υπόθεση του Φερνάντο Βαρέλα που θα παρα-
μείνει κάτοικος Τούμπα για τρία ακόμα χρόνια.

Ο Καποβερντιανός αμυντικός, εδώ και έξι μήνες 
βρίσκονταν σε συζητήσεις ανανέωσης του συμβο-
λαίου του με τον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
Λίγες ημέρες πριν έγινε γνωστή η απόφασή του να πει 
«όχι» στην τελική πρόταση του Δικεφάλου που έφτανε 
μαζί με τα μπόνους το 1,3 εκ. ευρώ ετησίως. 

Αιτία της - μέχρι τότε - άρνησής του ήταν η μυθική για 
τα ελληνικά δεδομένα πρόταση που είχε από ομάδα της 
Σαουδικής Αραβίας με τις πληροφορίες να ανέφεραν πως 
αυτή άγγιζε τα δύο εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 

Η είδηση πως ο Βαρέλα, ο «Beast» του ΠΑΟΚ, δεν θα 
συνέχιζε στην ομάδα, δημιούργησε μια μικρή αναστάτω-
ση στους κόλπους της ομάδας. Οι περισσότεροι θέλησαν 
μέσω μηνυμάτων τους στα social media που διατηρεί να 
τον ευχαριστήσουν, κάτι ανάλογο έπραξαν και οι περισ-
σότεροι συμπαίκτες του. Υπήρξαν όμως και ορισμένοι 
που σχολίασαν ποικιλοτρόπως και με αρνητική διάθεση 

την απόφασή του να πει «αντίο» στον ΠΑΟΚ έπειτα 
από 2,5 χρόνια. Η απάντησή του σε αυτούς; Ηχη-
ρή. Ο Βαρέλα πόσταρε μια φωτογραφία που τον 
απεικονίζει να κάνει - ουσιαστικά - τάκλιν με το κε-
φάλι στον τελικό με την ΑΕΚ την οποία συνόδευσε 
με την εξής λεζάντα: «Εκεί που κάποιοι βάζουν το 
πόδι, κάποιοι άλλοι βάζουν το κεφάλι. Μη μιλάτε 
για τον χαρακτήρα μου».

Λίγο αργότερα ακολούθησε το «αντίο» της συζύγου 
του σε ένα μήνυμα που εξέφραζε ολόκληρη την οικο-
γένεια. «Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχει δώσει αυτό το 
κλαμπ στην οικογένειά μας. Φίλους, νίκες και μοναδικές 
εμπειρίες. Ειδικά, μπαίνοντας και νιώθοντας τη δόνηση 
της καλύτερης θύρας του γηπέδου της Τούμπας. Ένα με-
γάλο ευχαριστώ σε όλους!», ανέφερε η Αντρέια Βαρέλα, 
συνοδεύοντας το βίντεο με εικόνες από την παρουσία του 
συζύγου της με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Kάπως έτσι άπαντες - ακόμα και ο ίδιος ο Βαρέλα - πί-
στεψαν πως έπεφταν οι τίτλοι τέλους σε μία σχέση δυνα-
τή, μία σχέση αγάπης και αλληλοεκτίμησης, αφού ούτε 
το τηλεφώνημα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατέστη δυνατό 
να αλλάξει το... μυαλό του Αφρικανού στόπερ. 

Παρόλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα ο Βαρέλα, δεν 
έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και αυτό διότι, τα παιδιά του 
είχαν υποχρεώσεις με την ακαδημία του ΠΑΟΚ. Και κά-
που εδώ ήταν και η λεπτή γραμμή που έκανε τον Βαρέλα 
να αλλάξει απόφαση. Σημαντικό ρόλο στην όλη υπόθε-
ση έπαιξε και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ 
συναντήθηκε με τον Βαρέλα στο γήπεδο της Τούμπας, οι 
δυο τους τα είπαν για πολύ ώρα και ο Πορτογάλος, μπήκε 
στο... μυαλό του Αφρικανού και κατάφερε αυτό που κα-
νείς δεν είχε πετύχει ως τώρα. Αυτό ήταν. Μια selfie τον 
δύο στον Γιώργο Σαββίδη, ήταν αρκετή, για να επικοινω-
νήσουν οι δύο άνδρες και να δώσουν οριστικά τα χέρια. 

Λίγο αργότερα και αφού έγινε γνωστή σε όλους η 
είδηση παραμονής του στην Τούμπα, ο ίδιος αφού ευ-
χαρίστησε δημοσίως τον Βιεϊρίνια, αποκάλυψε και έναν 
ακόμα λόγο που άλλαξε αυτό που μέχρι πρότινος έμοια-
ζε δεδομένο. Το κλάμα των τριών παιδιών του. «Αυτά 
τα τρία αγόρια μου άλλαξαν την γνώμη. Το κλάμα που 
έριξαν σήμερα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Για την 
οικογένειά μου, θα κάνω τα πάντα».

Γι’ αυτό στο ποδόσφαιρο αν δεν πέσει η υπογραφή 
ποτέ μη λες ποτέ...

Από τον  
Θωμά Μίχο
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Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 
Ανεξάρτητης Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), περισσότεροι από 
25.000 κύκλοι εξωσωματικής πραγματοποιού-
νται ετησίως στη χώρα μας, με τον έναν στους 
τρεις να οδηγεί σε κύηση.

Ποιες είναι, όμως, οι ενδείξεις για εξωσωμα-
τική γονιμοποίηση; Και πότε πρέπει να απευθύ-
νεται ένα ζευγάρι στον γιατρό;

«Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής 
Ιατρικής (ASRM), ένα ζευγάρι πρέπει να απευθύ-
νεται στον γιατρό εάν δεν γίνει εφικτή μία εγκυ-
μοσύνη έπειτα από συστηματικές προσπάθειες», 
απαντά ο μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος 
Δρ. Ιωάννης Π. Βασιλόπουλος, MD, MSc, ειδικός 
στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και ιδρυτι-
κό μέλος του Institute of Life. «Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι στις γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 
ετών, η ιατρική συμβουλή είναι απαραίτητη εάν 
περάσουν 12 μήνες συστηματικού σεξ χωρίς 
προφυλάξεις, δίχως να επιτευχθεί σύλληψη. Στις 
μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες συνιστάται έπειτα 
από 6 μήνες συχνών ερωτικών επαφών χωρίς 
προφυλάξεις».

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες πρέπει να ζητούν ιατρική βοήθεια πολύ νω-
ρίτερα.

Ορισμένες ενδείξεις και συμπτώματα, λ.χ., 
πρέπει να εγείρουν υπόνοιες ότι υπάρχει πρό-
βλημα υπογονιμότητας και να οδηγήσουν τον/
την ασθενή στον γιατρό για έλεγχο. 

Στις γυναίκες τα ύποπτα συμπτώματα για 
υπογονιμότητα είναι η ακατάστατη έμμηνος 
ρύση, η επώδυνη ή «βαριά» περίοδος, η απουσία 

εμμήνου ρύσεως, διάφορες ενδείξεις ορμονικών 
διαταραχών (π.χ. επίμονη ακμή, μειωμένη ερω-
τική επιθυμία, αυξημένη τριχοφυΐα σε ασυνήθι-
στα μέρη του σώματος, λέπτυνση των μαλλιών, 
ανεξήγητη αύξηση του σωματικού βάρους) και ο 
πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή. 

Αντίστοιχα στους άνδρες, ύποπτες για υπογο-
νιμότητα είναι οι αλλαγές στην ερωτική επιθυ-
μία, ο πόνος ή διόγκωση των όρχεων, οι δυσκο-
λίες στη διατήρηση της στύσης, τα προβλήματα 
εκσπερμάτισης και οι μικροί, σκληροί όρχεις. 

Υπάρχουν επίσης αρκετές παθήσεις οι οποί-
ες είναι γνωστό ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να 
πλήξουν τη γονιμότητα. «Κλασικά παραδείγ-
ματα τέτοιων παθήσεων στις γυναίκες είναι η 
ενδομητρίωση και το σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών», λέει ο Δρ Βασιλόπουλος. «Το σύν-
δρομο των πολυκυστικών ωοθηκών αποτελεί 
την πιο συχνή αιτία γυναικείας υπογονιμότητας, 
ενώ από τις γυναίκες με ενδομητρίωση οι περί-
που τέσσερις στις δέκα αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα υπογονιμότητας».

Η κατάθλιψη, ως κυριολεκτικό κλινικό γεγο-
νός κι όχι ως απλή κοινωνική λέξη αναφοράς, 
βυθίζει στην απελπισία μία στις επτά γυναίκες 
και περίπου έναν στους έντεκα άνδρες. Η νόσος 
εμφανίζει πολλά κοινά συμπτώματα ανάμεσα 
στα δύο φύλα, αλλά και διαφορετικά προβλή-
ματα. 

Στο γυναικείο φύλο για παράδειγμα, κυρί-
αρχο στοιχείο στην κατάθλιψη είναι η επαναλη-
ψιμότητα στην εμφάνιση της νόσου και μάλιστα 
σε υψηλά ποσοστά. Δηλαδή, από τις γυναίκες 
που θα νοσήσουν για πρώτη φορά, οι 2 στις 3 
θα εμφανίσουν ξανά υποτροπές, που μπορεί να 
φτάσουν από μία έως και έξι φορές σε όλη τη 

διάρκεια της ζωή τους. 
Στους άνδρες, πάλι, βασικό χαρακτηριστικό 

της κατάθλιψης είναι ότι μπορεί να «μεταμφι-
έζεται» περισσότερο και να καλύπτεται κάτω 
από άλλα προβλήματα, όπως π.χ. κάτω από τη 
σεξουαλική ανικανότητα. Γι’ αυτό και οι επιστή-
μονες δεν είναι βέβαιοι για τα ακριβή ποσοστά 
πληθυσμιακής εμφάνισης της νόσου στο ανδρι-
κό φύλο. 

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, Bsc 
(Psychology) University of London, MSc (Health 
Psychology) University of Central Lancashire, 
μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανά-
λυσης (IARPP) - ΗΠΑ, διευθυντής και επόπτης 

επιστημονικού προσωπικού στην Ψυχική Φρο-
ντίδα (psychikifrontida.gr), εξηγεί:

«Ο καταθλιπτικός ζει ένα είδος πρόωρου ψυ-
χικού θανάτου. Είναι, δηλαδή, σαν να έχει πεθά-
νει. Ακούγεται κάπως τραγικό, αλλά κάπως έτσι 
είναι δυστυχώς... Ο καταθλιπτικός νιώθει σαν να 
έχει πεθάνει η ψυχή του, ενώ το σώμα του είναι 
ακόμα εκεί». Στην αναζήτηση βοήθειας, η δυ-
σκολία είναι στο πρώτο βήμα της επαφής με τον 
ειδικό, ενώ μετά ο ενδιαφερόμενος θα βρει την 
υποστήριξη και τη βοήθεια που χρειάζεται στη 
μάχη του ενάντια στην κατάθλιψη. 

Ορισμένες ενδείξεις και συμπτώματα, πρέπει να εγείρουν υπόνοιες ότι υπάρχει πρόβλημα 
υπογονιμότητας και να οδηγήσουν τον/την ασθενή στον γιατρό για έλεγχο 

Εξωσωματική γονιμοποίηση:  
Ποιες είναι οι ενδείξεις 

Κατάθλιψη: Πιο συχνή στις γυναίκες

Re
po

rt
ag

e



4531.05.2019

StarsLeaks
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Β
Α

Λ
Ε

Ν
Τ

ΙΝ
Η

 Β
Α

Σ
ΙΛ

Ε
ΙΑ

Δ
Ο

Υ
 (

τ
η

λ
. ε

π
ικ

ο
ιν

ω
ν

ία
ς

: 6
9

5
1

1
0

6
2

6
6

)

ΚΡΙΟΣΜΥΣΤΙΚΑ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν δεν συμφωνείς με κάποια άτομα, μείνε 
μακριά τους, γιατί το μόνο που κάνουν 

είναι να σου χαλάνε την ψυχολογία. 
Φρόντισε να δεις κάποιες καταστάσεις 

με περισσότερη θετικότητα και η 
επιτυχία δεν θα αργήσει να κάνει 

την εμφάνισή της. Η εβδομάδα είναι 
κατάλληλη για να την περάσεις 
με φιλικά σου πρόσωπα και να 

αναθερμάνεις τις μεταξύ σας σχέσεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,23,45.

Οργάνωσε την εβδομάδα σου με πολύ 
προγραμματισμό και μεθοδικότητα,  

ώστε να έρθουν οι εξελίξεις αρμονικά 
και να είναι προς όφελός σου. Θα δεις 
ότι οι στόχοι που έχεις βάλει αρχίζουν 
να πραγματοποιούνται και θα νιώθεις 

καλύτερα. Κάποια οικογενειακά 
θέματα που σε απασχολούσαν, 

τακτοποιούνται με τον καλύτερο 
τρόπο και έρχεσαι κοντά στους δικούς 

σου ανθρώπους, με ανανεωμένη 
διάθεση. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,16,32,39.

Μπορείς να κάνεις  πολλά και να 
τακτοποιήσεις αρκετά πράγματα, που 

σε προβλημάτιζαν σχετικά με την ζωή 
σου.  Κάποιες φιλικές συμβουλές, 

μπορεί να σε βγάλουν από το 
αδιέξοδο και να σου χαρίσουν μία πιο 
θετική ματιά απέναντι στα γεγονότα. 
Εκδήλωσε την τρυφερότητα και τον 

συναισθηματισμό σου στον σύντροφο 
και την οικογένεια σου, για να 

περάσεις μία πολύ όμορφη και ήρεμη 
εβδομάδα στο πλευρό τους. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…9,16,24,30.

Να ακολουθήσεις μια πιο δραστήρια 
πορεία από τη συνηθισμένη και  

απόβαλλε από πάνω σου οτιδήποτε 
ανακόπτει την πορεία των σχεδίων 
σου. Εξωτερίκευσε τις πνευματικές 
και όλες τις υπόλοιπες ικανότητές 

σου και δεν θα αργήσει να έρθει και 
η ανταμοιβή. Μην αδρανήσεις για 

κανένα λόγω, γιατί ξεκινάει για εσένα 
μια καινούργια περίοδος, που θα είναι 

ιδιαίτερα εποικοδομητική. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,20,33.

Πληθώρα αλλαγών σε περιμένουν 
στη ζωή σου.  Το κακό με σένα είναι 

ότι αγχώνεσαι για πράγματα, τα οποία 
δεν τα προγραμματίζεις εσύ, αλλά 

εμφανίζονται από το πουθενά. Ήρθε 
ο καιρός να αφήσεις τα πράγματα να 
κινηθούν μόνα τους και εσύ να είσαι 

απλώς θεατής. Χωρίς άγχος όμως και 
κυρίως χωρίς αμφιβολία για το αύριο. 
Να ξέρεις ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,12,31,47.

Βάλε πρόγραμμα για να μπορέσεις 
να πετύχεις τους στόχους σου. Μην 

στεναχωριέσαι και πιέζεσαι άδικα και 
ότι είναι να κάνεις, κάνε το άμεσα, 

χωρίς περαιτέρω αναβολές.  Κινήσου 
γρήγορα και μεθοδικά, για να βγεις από 

τα αδιέξοδα που σε έχουν οδηγήσει 
διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,18,22,31.

-Ανακάλυψε βαθιά μέσα σου, τι πι-
στεύεις έως τώρα για την ευημερία, το 
πλούτο και την αφθονία;
 
-Το χρήμα είναι ενέργεια και ανταπο-
κρίνεται ακριβώς στις πεποιθήσεις σου.
-Η ευημερία, ο πλούτος είναι καθρέ-
φτισμα της εσωτερικής σου συνει-
δητότητας. Δεν μπορείς να πιστεύεις 
ότι είσαι ικανός και να μη βιώνεις 
ευημερία.
-Έχεις παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι 
ανά τον κόσμο που κέρδισαν χρήματα 
από τηλεοπτικά ή τυχερά παιχνίδια 
μέσα στα επόμενα χρόνια τα χάνουν;
-Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι 
αυτοί πιστεύουν ακράδαντα ότι είναι 
φτωχοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
γίνεται ότι χρειάζεται προκειμένου να 
βρεθούν στην ελλειμματική κατάσταση 
των πεποιθήσεων τους ότι δηλαδή 
είναι φτωχοί.
-Νιώσε ευγνωμοσύνη για όσα επέλεξες 
να βιώσεις σαν φτωχός – ελλειμματι-
κός. Κλείσε όμορφα και με αποδοχή το 
παρελθόν.
-Ότι πιστεύεις κατά μέσον όρο μέσα 
στο 24ωρο αυτό και γίνεσαι.
-Κάθε φορά που λαμβάνεις χρήματα 
νιώσε ευγνωμοσύνη.
-Κάθε φορά που εσύ δίνεις χρήματα 
νιώσε χαρά.
-Όσα χρήματα και αν έχεις, βγάλε το 
συναίσθημα της πληρότητας και της 
χαράς.
-Ξεκίνα να έχεις μια νέα σχέση με την 
ενέργεια του χρήματος.
-Μην κλείνεις, παγώνεις το χρήμα σε 
απραγία, είναι ενέργεια και χρειάζεται 
αγάπη και αποδοχή. Μόνο όταν νιώσεις 
την ευημερία με χαρά και πληρότητα 
αυτή θα πολλαπλασιαστεί.
-Ξέχνα τον τρόπο τον παλιό να θες 
χρήματα και να λειτουργείς ως «αρ-
πακτικό».
-Δώσε προσοχή μέσα στη μέρα πώς 
μιλάς για το χρήμα, την ευημερία και 
τον πλούτο.
-Ξεκίνα μικρές καθημερινές θετικές 
δηλώσεις να τις λες. Έτσι, με αυτό τον 
τρόπο αναπρογραμματίζεις το υποσυ-
νείδητό σου.
-Μη μιλάς άσχημα για όσους έχουν 
ευημερία. Οι λέξεις γίνονται πράξεις, 
απλά κάνε και εσύ τα δικά σου βήματα 
για το βιώσεις.
-Σχετικά με την ύλη, νιώσε πληρότητα 
και ολοκλήρωση με όσα έχεις έως 
τώρα χωρίς την επιπλέον ύλη.
-Μη περιμένεις την ύλη να σου δώσει 
αξία στη ζωή σου. Δώσε εσύ αξία στη 
ζωή σου και απλά η ύλη θα ακολου-
θήσει αυτόματα.
-Ξεκίνα από σήμερα και κάνε μια λίστα 
με όσα έχεις ήδη στη ζωή σου από 
ρούχα έως φίλους και γνωστούς.
-Πίστεψε με θα εκπλαγείς από όσα 
έχεις ήδη σε αφθονία, απλά οι περισ-
σότεροι ζουν μη συνειδητά.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Άφησε την εβδομάδα σου να κυλήσει ήρεμα 
και μην κάνεις καμία βιαστική κίνηση. 
Προχώρα στην υλοποίηση των σχεδίων 
σου με ξεκάθαρους τρόπους. Μην 
εμπλακείς σε παρασκηνιακές ενέργειες, 
γιατί αυτό θα σου δημιουργήσει πρόβλημα 
στο μέλλον. Φρόντισε να κατανείμεις 
έτσι τον χρόνο σου, ώστε να δώσεις την 
αγάπη σου στα άτομα που τη χρειάζονται. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,14,22,43.

Αυτή την εβδομάδα, θα παρουσιαστούν 
πολλές ευκαιρίες, που θα πρέπει να 
εκμεταλλευτείς, αν θες να πετύχεις 
τους στόχους σου. Η δυναμικότητα και 
η ενεργητικότητά σου σε βοηθάνε να 
ξεμπερδεύεις αποφασιστικά, με πολλά 
θέματα από το παρελθόν. Κινήσου με τον 
μοναδικό τρόπο, που μόνο εσύ γνωρίζεις 
και είναι σίγουρο ότι θα πετύχεις όλα αυτά 
που έχεις βάλει στο μυαλό σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,26,47.

Φρόντισε να δεις τις καταστάσεις 
με περισσότερη θετικότητα και να 
προγραμματιστείς καλύτερα, γιατί 
μόνο έτσι θα έχεις εξασφαλισμένες τις 
καλύτερες προοπτικές για το μέλλον σου. 
Κατά τα άλλα, η εβδομάδα είναι ιδανική 
για να αναθερμάνεις τις σχέσεις με την 
οικογένεια και τους φίλους, που έχεις να 
δεις καιρό. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,33,40.

 Η εβδομάδα  απαιτεί αμερόληπτη στάση 
και ουδετερότητα. Προσπάθησε να μην 
επηρεαστείς από παράγοντες, που μπορεί 
να σε αποσυντονίσουν. Επιστράτευσε 
την εξυπνάδα σου για να ξεπεράσεις 
όλα τα προβλήματα του τελευταίου 
διαστήματος. Φρόντισε παραπάνω τον 
εαυτό σου, γιατί την τελευταία περίοδο, 
με τις τόσες υποχρεώσεις που έχεις, 
τον έχεις παραμελήσει αρκετά. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,14,22,48.

Αυτή την εβδομάδα δεν πρέπει να 
επιτρέψεις στον εαυτό σου να ταραχτεί 
από τη συμπεριφορά των άλλων και 
φυσικά δεν πρέπει να ασχοληθείς με 
κουβέντες, που δεν οδηγούν παρά μόνο σε 
εντάσεις. Απόλαυσε την, κοντά σε αυτούς 
που σε καταλαβαίνουν και μην ενδίδεις 
σε παρασκηνιακές συζητήσεις, που δεν 
έχουν να σου προσφέρουν τίποτα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…10,23,36,44.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 1/6 ΕΩΣ 7/6

Αυτή την εβδομάδα, για να αποφύγεις 
τις προστριβές που ίσως προκύψουν 
στο οικογενειακό σου περιβάλλον, να 
δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό και να 
ακούσεις τι θέλουν να σου πουν οι δικοί 
σου άνθρωποι. Να βρεις χρόνο, για να 
αποστασιοποιηθείς από τα γεγονότα 
και να για να σκεφτείς τι είναι αυτό που 
θέλεις και τι σε κουράζει. Μην αφήνεις 
να διαιωνίζονται καταστάσεις, που σε 
καταβάλλουν ψυχικά. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,25,42.
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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


