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Η Ν.Δ. εγγυάται 
την ασφαλή 
πορεία της χώρας

Ο δικηγόρος 
που «φωτίζει» 
το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς  
των Μ.Μ.Ε. 

Οι θριαμβευτές  
σε Δ. Κασσάνδρας 
– Ν. Προποντίδας 

Χιονοστιβάδα 
το αίτημα να 
φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μετά από μια εμφατική νίκη, καλείται να ασκήσει διοίκηση 
μέσα από ένα κατακερματισμένο δημοτικό συμβούλιο και 
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα καθημερινότητας σε μια 

Θεσσαλονίκη που αλλάζει

Οι προκλήσεις 
για τον Κ. Ζέρβα

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤHΝ ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥ  
ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΥΠΟΨHΦΙΟΤHΤΑ ΣΤHΝ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚHΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝ. ΑΛ. 

Χρειάζεται να επαναπολιτικοποιήσουμε μια νέα γενιά,  
ώστε να κρατηθούμε σε ένα τόξο δημοκρατίας
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εκλογής του 
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Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά
Το παρουσιαστικό του Μεξικανού Άντι Ρουίς Τζούνιορ θύμιζε περισσότερο εκκολαπτόμε-

νο λεχρίτη παρά επαγγελματία πυγμάχο. Κάθε φορά που εκτίνασσε τη γροθιά του, οι δίπλες 
από τα περιττά κιλά στο «σωσίβιο» πάφλαζαν με κυματισμό μπουκαδούρας γύρω από τη 
μέση του. Απέναντι στον «αγαλματένιο» Ολυμπιονίκη και αήττητο παγκόσμιο πρωταθλητή 
Βρετανό Άντονι Τζόσουα, που εμφατικά κατατρόπωνε τους πανίσχυρους Κλίτσκο και Ποβέ-
τκιν, οι στοιχηματζήδες του έδιναν απόδοση 22 προς 1. Όση για έναν μεθυσμένο καυγατζή 
να περπατήσει δέκα μέτρα προτού σωριαστεί χάμω. Ο Ρουίς κατάφερε να ρίξει τον Τζόσουα 
τέσσερις φορές στο καναβάτσο προτού ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι υπέρ του. 

Με στοιχηματικούς όρους οι πιθανότητες εκλογής του Κώστα Ζέρβα στο δημαρχιακό 
θώκο ήταν ακόμη λιγότερες από του Ρουίς, ίσως διότι οι αντίπαλοι ήταν περισσότεροι. Στην 
αρχή της προεκλογικής «εκστρατείας» του η απόδοση ήταν 50 προς 1 και τα πρώτα δημο-
σκοπικά ευρήματα δεν του έδιναν πάνω από 4,5% ως αυτόνομη κι ανεξάρτητη υποψηφιό-
τητα. Το αποτέλεσμα έχει πολλές αναγνώσεις. Ο κατακερματισμός των προερχόμενων από 
την κεντροδεξιά παράταξη υποψηφιοτήτων, η παράδοση που έχτισε εδώ και μια δεκαετία 
σχεδόν ο Γιάννης Μπουτάρης για τον απογαλακτισμό του σώματος από κομματικές προ-
τιμήσεις κι εν πολλοίς, η αίσθηση έως συνήθως και ψευδαίσθηση της γοητείας που πάντα 
κρύβει η ανεξάρτητη υποψηφιότητα και μια συμπαθής φυσιογνωμία όπως του χαμογελα-
στού Ζέρβα. Το 4,5% έγινε 66% μέσα σε ένα διάστημα τριών μηνών περίπου, στοιχείο που 
καταδεικνύει το πόσο ευεπίφορο είναι το εκλογικό σώμα της Θεσσαλονίκης σε δυσανάγνω-
στες επιρροές. Ακόμη κι αν στην υπεραπλουστευμένη λογική, υπερίσχυσε η οπαδική ψήφος, 
ή υπερπροβολή του υποψηφίου, το άλμα με την εντυπωσιακή διαφορά δεν οφείλεται μόνο 
σε επικοινωνιακές υπερπαραγωγές. Άλλωστε, αυτές από εδώ και στο εξής δεν θα χρησι-
μεύσουν σε τίποτα όταν ο νέος δήμαρχος θα αντιμετωπίσει την σκληρή πραγματικότητα, 
της καθημερινότητας σε μια πόλη που βρωμά και ζέχνει και το κυκλοφοριακό που τείνει να 
καταστήσει την πόλη μια μικρή Μπανγκόγκ.

Από τη συνύπαρξή του Κώστα Ζέρβα με τον Γιάννη Μπουτάρη υπάρχει η ελπίδα να κα-
τανόησε ότι η προσωπικότητα και οι επικοινωνιακοί ακροβατισμοί μπορεί να σε φτάσουν να 
κερδίσεις ακόμη και δυο εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας, να φέρει 
ακόμη και τουρίστες, αλλάζοντας τη νοοτροπία της ανεξαρτήτως εάν η πολυθρύλητη αυτή 
εξωστρέφεια μυθοποιήθηκε για να ισοσκελίσει την τραγική αδράνεια της καθημερινότητας 
στα θέματα καθαριότητας, κυκλοφοριακού και μικροεγκληματικότητας. Η Θεσσαλονίκη 
στην επόμενη τετραετία, εκ των πραγμάτων, θα έχει Μετρό (έστω τη βασική γραμμή), θα 
έχει νέο αεροδρόμιο, σύγχρονο σιδηροδρομικό σταθμό στον οποίο θα αφικνύονται σε λι-
γότερο χρόνο επισκέπτες από Αθήνα, Βελιγράδι, Σόφια και Σκόπια, στο λιμάνι θα πέσουν 
επενδύσεις μισού δις και θα ελλιμενίζονται κρουαζιερόπλοια αρκετών χιλιάδων τουριστών. 
Κι η ικανότητα του πρώτου πολίτη της πόλης που εξέλεξαν οι Θεσσαλονικείς να διαχειριστεί 
την ιστορική συγκυρία θα κριθεί από την επιδεξιότητά του να συνθέσει ένα δαιδαλώδες δη-
μοτικό συμβούλιο, με πολλαπλάσιες ... σέχτες, σχοινοβατώντας σε επικίνδυνους ατραπούς. 

Η ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού είναι γεμάτη από επικές ανατροπές και εκ-
πλήξεις, που ενσαρκώνουν το μύθο του Δαβίδ και του Γολιάθ, όπως του Ρουίς απέναντι 
στον Τζόσουα, ή του Τζέιμς «Μπάστερ» Ντάγκλας κατά του Μάικ Τάισον. Η δικαίωση του 
Ρουίς κόντρα στα προγνωστικά ήρθε μέσα από μια απίθανη αντίδραση που έβγαλε χωρίς να 
φοβηθεί ούτε μια στιγμή απέναντι στον θεόρατο αντίπαλό του. Σε αντίθεση με ένα ατομικό 
άθλημα, στην αυτοδιοίκηση, η προσπάθεια είναι ομαδική. Κι αν ο νέος δήμαρχος κάτι θα 
όφειλε να μάθει από τον προκάτοχό του, είναι πως το σόου μπορεί να σε χρίσει δήμαρχο, 
αλλά μόνο η σκληρή δουλειά και η σύνθεση, χρήσιμο αιρετό άρχοντα αυτής της πόλης.
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Σε πυρετό επανακαταμετρήσεων βρίσκεται 
το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αφού οι αιτήσεις 
διαδέχονται η μία την άλλη. Η πλειοψηφία τους 
αφορά κυρίως υποψηφίους δημάρχους που δεν 
εξελέγησαν και υποψηφίους δημοτικούς συμ-
βούλους, παρ’ ότι τα τελικά αποτελέσματα της 
σταυροδοσίας αναμένονται σήμερα Τετάρτη το 
απόγευμα ή το αργότερο το πρωί της Πέμπτης.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, βέβαια, 
βρίσκεται στην αίτηση επανακαταμέτρησης 
που αναμενόταν να υποβάλει ο υποψήφιος 
δήμαρχος Παύλου Μελά Γιώργος Λίλτσης. Το 
αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής με τη δια-
φορά των 78 ψήφων από τον πρώτο νυν δή-
μαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη που επανεξελέγη 
(50,18% με 10.914 ψήφους έναν τι 49,82% με 
10.836 ψήφους) του δίνει προσδοκίες για την 
αλλαγή του σκηνικού, με το δεδομένο ότι έχουν 
βρεθεί περισσότερα από 400 άκυρα ψηφοδέλ-
τια, όπως έλεγαν πηγές του συνδυασμού του. Η 
επανακαταμέτρηση αναμένεται ν’ αρχίσει αμέ-
σως μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων 
για τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Πληροφορίες από το περιβάλλον του κ. 
Λίλτση έλεγαν πως ο υποψήφιος δήμαρχος θα 
καταθέσει την αίτηση, προκειμένου να πιστο-
ποιηθεί το αποτέλεσμα και από τους δικούς 
του επιτελείς. Σε περίπτωση που η πλευρά του 
κ. Λίλτση διαπιστώσει πως πράγματι υπάρχουν 
ψηφοδέλτια που κακώς μετρήθηκαν, τότε έχει 
τη δυνατότητα να προσφύγει στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το αποκαλούμενο 
Εκλογοδικείο. Αίτηση επανακαταμέτρησης ανα-
μένεται να καταθέσει και η πλευρά του νυν δη-
μάρχου Παύλου Μελά και νικητή των εκλογών 
Δημήτρη Δεμουρτζίδη, προκειμένου να εξετά-
σει ταυτόχρονα τα ψηφοδέλτια που ενδεχομέ-
νως θεωρηθούν αμφισβητήσιμα από την άλλη 
πλευρά.

Πολλοί είναι πάντως οι υποψήφιοι δήμαρχοι 
και δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν υποβάλει 
αιτήσεις επανακαταμέτρησης, προκειμένου οι 
πρώτοι να επιβεβαιώσουν τις ψήφους που κα-
τέλαβαν καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις δια-
κυβεύονται θέσεις εδρών για λίγους σταυρούς. 
Το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ υποψηφίων δημο-
τικών συμβούλων παρατάξεων που περιμένουν 
τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για 
να ζητήσουν καταμέτρηση από το Πρωτοδικείο.

Η μάχη των σταυρών και τα προβλήματα
Η δεύτερη Κυριακή των εκλογών δεν 

έμοιαζε καθόλου με τον πρώτο γύρο, με τα 
πολλά προβλήματα κυρίως στην παράδοση 
των εκλογικών σάκων και βιβλίων από τους 
δικαστικούς αντιπροσώπους. Οι παραλαβές 
των σάκων έγιναν κανονικά μέχρι τη Δευτέρα, 
την ώρα που χθες, Τρίτη, στην Αθήνα δεν είχαν 
ολοκληρώσει την παραλαβή των σάκων από 
τους αντιπροσώπους. Στη Θεσσαλονίκη, άμεσα 
ξεκίνησε η καταχώρηση των αποτελεσμάτων 
από τα εκλογικά βιβλία, προκειμένου να γίνει 
η ανακήρυξη των αποτελεσμάτων για τους δή-
μους που δεν είχαν εκλέξει δήμαρχο από την 
πρώτη Κυριακή.

Στον δεύτερο όροφο του δικαστικού μεγά-
ρου έχουν τοποθετηθεί εκατοντάδες κούτες με 
το υλικό των εκλογικών τμημάτων του νομού 
Θεσσαλονίκης, καθώς οι ντουλάπες που βρί-
σκονται εκεί δεν επαρκούν για την αποθήκευσή 
του. Το υλικό αυτό άλλωστε αυτές τις ημέρες 
θα βγει πολλές φορές από τις κούτες λόγω των 
επανακαταμετρήσεων.

Το τελευταίο στοίχημα για τους οργανωτές 
των εκλογών είναι η μάχη των σταυρών, καθώς 
πλέον οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου έχουν 
επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση της καταμέ-

τρησης των ψήφων προτίμησης που έλαβαν οι 
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε κάθε δήμο. 
Η καταμέτρηση του Πρωτοδικείου επιβαρύνε-
ται και με τις ψήφους που έλαβαν οι υποψήφιοι 
περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε νομού της πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς στη 
Θεσσαλονίκη βρίσκεται η έδρα της περιφέρειας, 
επομένως εδώ θα ανακηρυχτεί το αποτέλεσμα 
της σταυροδοσίας.

Πηγές από το Πρωτοδικείο έλεγαν χθες 
στην Karfitsa πως η ανακήρυξη των αποτελε-
σμάτων της σταυροδοσίας αναμένεται αργά σή-
μερα, Τετάρτη, ή το αργότερο το πρωί της Πέ-
μπτης. Βέβαια, υποψήφιοι δήμαρχοι που έχουν 
εκλέξει συμβούλους έχουν ήδη μία εικόνα σχε-
τικά με τη σταυροδοσία, που προέρχεται όμως 
από τους αντιπροσώπους που είχαν οι παρατά-
ξεις στα εκλογικά κέντρα. Το ενδιαφέρον για τη 
σταυροδοσία είναι μεγάλο στις φετινές εκλογές, 
καθώς για πρώτη φορά παρατάξεις θα κληθούν 
να συνεργαστούν μεταξύ τους και ο ρόλος των 
συμβούλων στη διαμόρφωση αποτελεσμάτων 
είναι κομβικός. Δεν αποκλείεται μάλιστα ορι-
σμένοι σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της 
επανακαταμέτρησης τους δώσουν ελπίδες ανα-
τροπής του αποτελέσματος να προσφύγουν στο 
Εκλογοδικείο.

Σήμερα ή αύριο τα αποτελέσματα των δημοτικών  
και περιφερειακών εκλογών

Στη μάχη του σταυρού  
και της επανακαταμέτρησης
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Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών 
εκλογών ολοκληρώθηκε με ανατροπές και εκ-
πλήξεις, καθώς  ο μόνος που παρέμεινε στα ίδια 
χέρια είναι ο δήμος Παύλου Μελά με τον Δημή-
τρη Δεμουρτζίδη να επανεκλέγεται δήμαρχος.

Από την ανατροπή που συντελέστηκε στο 
δήμο Καλαμαριάς μέχρι τους ακριτικού δήμους 
Θερμαϊκού και Δέλτα αλλά και τους δήμους  
Ωραιοκάστρου και Χαλκηδόνας οκτώ δήμοι της 
Θεσσαλονίκης αλλάζουν χέρια προκαλώντας 
εκπλήξεις.

Το φαινόμενο της Καλαμαριάς με την αλλα-
γή σκυτάλης στο δήμο σχεδόν μισό αιώνα μετά 
την επικράτηση δημάρχων κεντρώων παρατά-
ξεων, αποτελεί έκπληξη για την αυτοδιοίκηση. 
Ο Γιάννης Δαρδαμανέλης κατάφερε να γίνει ο 
δήμαρχος της ανατροπής παίρνοντας ποσοστό  
57,65% έναντι 42,35% του νυν δημάρχου Θεο-
δόση Μπακογλίδη.

Επί 50 και πλέον χρόνια από το δημαρχείο 
της οδού Μεταμορφώσεως πέρασαν συνολικά 
τρεις εκλεγμένοι δήμαρχοι: ο Μένιος Αλεξιάδης 
(1964 – 1967 και 1975 – 1982), ο Θρασύβου-
λος Λαζαρίδης (1982 – 1998)και Χριστόδουλος 
Οικονομίδης (1998 – 2010. Μετά από τόσα χρό-
νια ο δήμος περνάει στα χέρια της κεντροδεξιάς 
παράταξης. Μάλιστα αυτή η νίκη χαρακτηρίζεται 
ως θριαμβευτική από τα στελέχη της παράταξης  
του Γιάννη Δαρδαμανέλη «Γενιά Δημιουργίας», 
καθώς σημειώθηκε μια σημαντική διαφορά δώ-
δεκα περίπου ποσοστιαίων μονάδων που χώριζε 
τις δύο παρατάξεις στον πρώτο γύρο, παρά το 
υψηλό ποσοστό αποχής 60% που εμφανίστηκε 
στο δεύτερο γύρο. «Καταφέραμε μία νίκη ιστο-
ρική, μία νίκη από αυτές που δεν συμβαίνουν 
συχνά. Μία παράταξη φρέσκια και δυναμική 
κατάφερε μία μεγάλη ανατροπή απέναντι σε μία 
παράταξη που διοικούσε επί 40 περίπου χρό-
νια», τόνισε σε ανακοίνωση του ο Γ. Δαρδαμανέ-
λης και ευχαρίστησε τους συνδημότες  που εμπι-
στεύθηκαν τη Γενιά Δημιουργίας. «Η Καλαμαριά 
γύρισε σελίδα! Τόλμησε να κάνει αυτό το βήμα 
και δεν θα την απογοητεύσουμε. Θα δουλέψου-
με ενωμένοι για την επανεκκίνηση, την ανάπτυ-
ξη, τη νέα εποχή της Καλαμαριάς μας», τόνισε ο 
κ. Δαρδαμανέλης.

Δ. Κορδελιού – Ευόσμου
Την πρώτη Κυριακή μετά την έκδοση του 

αποτελέσματος που παρέπεμπε στη δεύτερη Κυ-
ριακή τους  δύο μονομάχους Κλεάνθη Μανδαλι-
ανό και Ιωάννη Καμαρινό, ήταν ξεκάθαρο ότι ο 
νυν δήμαρχος παίρνει την τρίτη θέση και αποκτά 
όλο ρυθμιστή. Η δεύτερη Κυριακή έδωσε αποτε-
λέσματα  καθιστώντας τον Κλεάνθη Μανδαλια-

νό δήμαρχο με ποσοστό 63,3% αντί του Ιωάννη 
Καμαρινού που πήρε ποσοστό 36,7%. «Το μήνυ-
μα των δημοτών ήταν ξεκάθαρο, γύρισαν πλάτη 
στο παλιό και προτίμησαν το νέο, αναχαίτισαν 
την ανεντιμότητα και εμπιστεύτηκαν το ήθος και 
την αξιοπρέπεια, εκτίμησαν την σεμνότητα απέ-
ναντι στην έπαρση», τόνισε ο κ. Μανδαλιανός και 
συμπλήρωσε: «εμείς θα ενώσουμε τα χέρια μας 
με όποιον θέλει το καλό του δήμου μας. Η νίκη 

είναι όλων των συνεργατών μου, των ανθρώ-
πων που τάχθηκαν στον πλευρό μας και όλων 
των δημοτών».

Δ. Δέλτα
Η ανατροπή στο δήμο Δέλτα ήταν της τελευ-

ταίας στιγμής καθώς ενώ μέχρι κάποια ώρα στην 
καταμέτρηση, ο νυν δήμαρχος Ευθύμιος Φωτό-
πουλος φαίνονταν  να προηγείται ο Γιάννης  Ιω-
αννίδης  κάλυψε την αρχική διαφορά και πέτυχε 
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Ανατροπές και εκπλήξεις στη δεύτερη Κυριακή

Οι περισσότεροι από τους δήμους της Θεσσαλονίκης…  
άλλαξαν χέρια στο Β’ γύρο
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την εκλογή του. Ο νέος δήμαρχος Δέλτα έλαβε ποσοστό 
53%, ενώ ο κ. Φωτόπουλος  46%. Ο κ. Ιωαννίδης προ-
ερχόμενος από τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση όταν την 
περίοδο 1998 – 2002, όταν διετέλεσε αντινομάρχης επί 
νομαρχίας Κώστα Παπαδόπουλου και επί σειρά ετών δι-
ευθύνων σύμβουλος στην Σουρωτή Α.Ε., προέρχεται από 
το χώρο της κεντροαριστεράς, ωστόσο, συγκρότησε ένα 
πολυσυλλεκτικό αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο στο οποίο 
συμμετείχαν και πολλά κεντροδεξιά στελέχη.

Κρίσιμο ρόλο στην νίκη του έπαιξαν οι τρεις δημοτι-
κές ενότητες. Ο κ. Φωτόπουλος κατάφερε να επικρατήσει 
σε Αξιό και Χαλάστρα απ’ όπου κατάγεται ωστόσο, ο κ. 
Ιωαννίδης επικράτησε με μεγάλη διαφορά στον Εχέδωρο 
που είναι η μεγαλύτεση μερίδα ψηφοφόρων.

«Έχουμε σχέδιο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα 
των πολιτών αρχίζοντας από το πρόβλημα υδροδότησης 
του δημοτικού διαμερίσματος Αξιού, όπου το νερό δεν εί-
ναι πόσιμο και θα συνεχίσουμε με την τακτοποίηση των 
οφειλών προς την ΕΥΑΘ και τη μείωση των υπέρογκων 
λογαριασμών νερού προς τους δημότες», τόνισε στην 
Karfitsa ο νέος δήμαρχος ιεραρχώντας τις προτεραιότη-
τές του.

Δ. Ωραιοκάστρου
Άλλη μια ανατροπή συνέβη στο Ωραιόκαστρο με τον 

Παντελή Τσακίρη να αναλαμβάνει τα ηνία του δήμου με 
ποσοστό 69,27%. Το «γαλάζιο» στέλεχος  που όμως δεν 
δέχτηκε να πάρει κομματική ταυτότητα από την έδρα 
του δήμου, το Ωραιόκαστρο, όπου δραστηριοποιείται 
επαγγελματικά. Από τον πρώτο γύρο κατάφερε να  βγει 
πρώτος σε ψήφους και στο δεύτερο να πάρει τα ηνία του 
δήμου. «Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τις χιλιάδες των 
συμπολιτών μου που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη 

τους. Η νίκη ανήκει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες 
της Καλλιθέας, της Μυγδονίας και του Ωραιοκάστρου, 
είτε μας ψήφισαν είτε όχι. Προσωπικά έχω δεσμευτεί ότι 
θα είμαι δήμαρχος για όλους. Από απόψε κιόλαςμ δεν 
υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχουν μόνον προ-
βλήματα, τα οποία θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί», δή-
λωσε ο κ. Τσακίρης.

Δ. Παύλου Μελά
Με την ενσωμάτωση 100%, το θρίλερ που ήταν σε 

εξέλιξη στη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων στον 
Δήμο Παύλου Μελά, έφτασε στο τέλος του. Με διαφορά 
μόλις 78 ψήφους από τον Γιώργο Λίλτση, ο Δημήτρης 
Δεμουρτζίδης είναι ο νέος δήμαρχος Παύλου Μελά. Να 
σημειωθεί πως η αποχή στον δήμο έφτασε στο 62,67%. 
Η μικρή διαφορά όμως, καθώς και τα 411 άκυρα ψηφο-
δέλτια οδήγησαν το επιτελείο του Γ. Λίλτση να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο επανακαταμέτρησης  των ψήφων 
στα εκλογικά τμήματα του δήμου Παύλου Μελά. Τα στε-
λέχη της παράταξης του Γ. Λίλτση αποφάσισαν ότι αυτό 
το αίτημα θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και 
γίνει η ανακήρυξη του αποτελέσματος αίτημα επανακα-
ταμέτρησης των ψήφων.

Δ. Θερμαϊκού
Νέος δήμαρχος Θερμαϊκού εκλέχθηκε ο Γιώργος Τσα-

μασλής, επικρατώντας του νυν δημάρχου Γιάννη Μαυ-
ρομάτη. Ο κ. Τσαμασλής, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Θερμαγικός», συγκέντρωσε 55,01% και 8.952 ψήφους 
έναντι 44,99% και 7.321 του αντιπάλου του. «Δεν έχω 
λόγια να σας ευχαριστήσω! Μόνο σκληρή δουλειά να σας 
υποσχεθώ, έργα και δράσεις για να βελτιώσουμε την ζωή 
όλων», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο κ. Τσαμασλής.

Δ. Λαγκαδά
Ο Γιάννης Ταχματζίδης λαμβάνοντας ποσοστό 

59,32%, επικράτησε της Νίκης Ανδρεάδου (40,68), όπως 
και στον πρώτο γύρο. Η επικράτηση του κ. Ταχματζίδη 
ήταν αναμενόμενη, καθώς ξεχώρισε πρώτο γύρο όταν 
κατέλαβε την πρώτη θέση. Στη δημοτική ενότητα Κορώ-
νειας, ο κ. Ταχματζίδης πήρε τις τριπλάσιες ψήφους από 
την κ. Ανδρεάδου, ενώ σχεδόν διπλάσιες πήρε και στη 
δημοτική ενότητα Σοχού. Εξάλλου, η πρωτιά είναι συ-
νηθισμένη για τον Γ. Ταχματζίδη καθώς και το 2014 είχε 
αναδειχθεί πρώτος σε σταυρούς περιφερειακός σύμβου-
λος με την παράταξη του Απόστολου Τζιτζικώστα σε όλη 
τη Θεσσαλονίκη. Στην προεκλογική του εκστρατεία για το 
δήμο Λαγκαδά, εκπόνησε πρόγραμμα για όλες τις δημο-
τικές ενότητες το οποίο έπεισε τους ψηφοφόρους που του 
έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. 

Δ. Χαλκηδόνας
Νέος δήμαρχος εξελέγη και στο δήμο Χαλκηδόνας, 

όπου επικράτησε με πολύ μεγάλη διαφορά ο Σταύρος 
Αναγνωστόπουλος (55%) από τον αντίπαλο του Μαυ-
ρουδή Μηντσιούδη (45%). Ο κ. Αναγνωστόπουλος, ο 
οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία συνέπραξε με 
τον Ζήση Βαϊνά, ο οποίος πρόσκειται στο ΚΙΝΑΛ σε ένα 
πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο με αρκετούς νέους σε ηλι-
κία υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. «Εμείς ανα-
λαμβάνουμε την πρώτη Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε έχουμε 
το περιθώριο να ενημερωθούμε για τα τρέχοντα ζητήμα-
τα που απασχολούν το δήμο και να προγραμματίσουμε 
αυτά που σχεδιάζουμε», ανέφερε ο Σταύρος Αναγνωστό-
πουλος ενώ γνωστοποίησε ότι θα έχει συνάντηση με τον 
απερχόμενο δήμαρχο, καθώς ο δήμος πρέπει να συνεχί-
σει να λειτουργεί.
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Μετά από μια σκληρή εκλογική αναμέτρη-
ση ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ 
Καρράς κατάφερε να επανεκλεγεί κερδίζοντας 
ακόμη μια θητεία στο τιμόνι του δήμου με ποσο-
στό 53,92%, έναντι 46,08% του αντιπάλου του 
Δημήτρη Τσούφη.

Για δεύτερη φορά οι δύο άντρες ήρθαν πολύ 
κοντά στην αρένα της αυτοδιοίκησης διεκδικώ-
ντας από αντίπαλα στρατόπεδα το δήμο Νέας 
Προποντίδας. Η πρώτη ήταν το 2014 όταν ο 
Μανώλης Καρράς πήρε το δημαρχιακό θώκο 
για μόλις 91 ψήφους διαφορά από τον Δημήτρη 
Τσούφη. Η δεύτερη ήταν στις φετινές εκλογές, 
όπου ο Μανώλης Καρράς αναδείχτηκε και πάλι 
δήμαρχος.

Η δουλειά έφερε αποτέλεσμα
Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι τη 

στιγμή που αποφάσισε να διεκδικήσει εκ νέου 
το δήμο Νέας Προποντίδας, ο Μανώλης Καρράς 
έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά , πως λένε άν-
θρωποι της αυτοδιοίκησης στα Νέα Μουδανιά, 
την Τρίγλια και τη Νέα Καλλικράτεια. Έφτιαξε 
έργα υποδομής και κατάφερε να απορροφήσει 
κονδύλια για την αναμόρφωση του δήμου του.  
Κατάφερε να ανεβάσει το δήμο Νέας Προποντί-
δας στην τρίτη θέση στην κατάταξη της λίστας 
των μικρών δήμων της χώρας στην απορρό-
φηση κονδυλίων και  πρώτο στην αξιοποίηση  
του προγράμματος «Φιλόδημος». Η Νέα Καλ-
λικράτεια και τα Νέα Μουδανιά μετατράπηκαν 
σε… εργοτάξια, καθώς δημιουργήθηκαν έργα 
ανάπλασης, οδοποιίας και υποδομών που στά-
θηκαν ικανά να φέρουν εκατοντάδες τουρίστες 
στην περιοχή κυρίως από τα Βαλκάνια και τη 
Δυτική Ευρώπη. Αύξησαν επίσης και την προ-
σέλευση Ελλήνων και κυρίως Θεσσαλονικέων 
που έκαναν την Καλλικράτεια, την Τρίγλια και τα 
Νέα Μουδανιά παραθεριστικό κέντρο για ολιγο-
ήμερες αποδράσεις ή ακόμη και για μονοήμερη 
εκδρομή.

Οι αναπλάσεις έφεραν ντόμινο θετικών 
εξελίξεων και στην ανάπτυξη του κλάδου της 
εστίασης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 
Επιπλέον, ενισχύθηκαν οι κοινωνικές δομές, οι 
σχολικές μονάδες, αξιοποιήθηκαν κοινοτικά 
κονδύλια , προγραμματίσθηκαν έργα αντιπλημ-
μυρικά και φράγματα, στάδια για αθλοπαιδιές 
και τέθηκαν οι βάσεις για τη νέα περίοδο διοίκη-
σης του δήμου, στην οποία θα ολοκληρωθούν 
όσες  πολιτικές βρίσκονται σε εξέλιξη (όπως άρ-
δευση και ύδρευση) και θα εγκαινιασθούν και οι 
επόμενες για την διαχείριση του περιβάλλοντος, 
των υδάτινων πόρων, τις νέες τεχνολογίες την 
εισαγωγή της τηλεματικής.

Ο Μανώλης Καρράς άλλωστε διαθέτει πο-
λυετή εμπειρία στην αυτοδιοίκηση και μέσα από 

την σταδιοδρομία του που άρχισε στα τέλη του 
1999 όταν εξελέγη  δημοτικός σύμβουλος, είχε 
τη δυνατότητα να μάθει όλες τις αδυναμίες και 
τα δυνατά σημεία του τόπου του και όταν του 
δόθηκε από τους πολίτες το τιμόνι του δήμου 
Νέας Προποντίδας το 2014, φρόντισε όλες τις 
γνώσεις του να τις μετατρέψει σε έργο.

Ο Μανώλης Καρράς αποφάσισε να διεκδική-
σει τη θέση του δημάρχου Προποντίδας στις φε-
τινές εκλογές της αυτοδιοίκησης έχοντας πίσω 
του μια θητεία γεμάτη  έργα υποδομής  και ανα-
πλάσεις σε κάθε γωνιά του δήμου.

Η δικαίωση της δεύτερης Κυριακής
Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση της 26ης 

Μάιου για λίγους μόνο ψήφους δεν έδωσε την 
αυτοδυναμία στον νυν δήμαρχο Προποντίδας: ο 
επικεφαλής της παράταξης «Νέα Προποντίδα – 
Σύγχρονος Δήμος Μανώλη Καρρά» απέσπασε το 
49,78% των ψήφων.

Η μάχη συνεχίστηκε τη δεύτερη Κυριακή, με 
τον Μανώλη Καρρά να κερδίζει κατά κράτος τον 
αντίπαλο του Δημήτρη Τσούφη με 53,71% και 
1.359 ψήφους.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο 
δήμαρχος Νέας Προποντίδας ευχαρίστησε τους 
ψηφοφόρους του και έστειλε μήνυμα ενότητας 
και σε όσους δεν τον τίμησαν με τη ψήφο τους.  

«Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να 
ευχαριστήσω όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν 
με την ψήφο τους γι’ ακόμη μία φορά, δίνοντας 
στο συνδυασμό μας αυτό το νικηφόρο αποτέ-
λεσμα», τόνισε ο κ. Καρράς και συμπλήρωσε: 
«Ιστορία δεν γράφουν μόνο οι μονάδες, αλλά 
και οι ομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβού-
λους του συνδυασμού μας –άξιοι συνεργάτες– 
οι οποίοι έδωσαν σε όλη τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου έναν έντιμο και ειλικρινή 
αγώνα, δέθηκαν όλοι μεταξύ τους αρμονικά και 
συστρατεύτηκαν για το καλό του τόπου μας, δί-
νοντας μου το δικαίωμα να πω ότι φάνηκε πως 
ήμασταν «μια πολύ δυνατή ομάδα». Ο κ. Καρράς 
δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο 
του ώστε να μετατραπεί η περιοχή σε ένα σύγ-
χρονο τουριστικό δήμο από τους πρώτους της 
χώρας μας.
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Η επιβράβευση της σκληρής δουλειάς
Ο Εμμανουήλ Καρράς επανεξελέγη δήμαρχος Νέας Προποντίδας
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Μια από τις λίγες γυναίκες δημάρχους που 
εξελέγησαν στην Ελλάδα είναι η Αναστασία 
Χαλκιά – Δημητροπούλου που ανέλαβε τα ηνία 
του δήμου Κασσάνδρας, καθώς επικράτησε στο 
δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Γεμάτη θετική ενέργεια για την επόμενη 
μέρα στο δήμο που η ίδια και οι συνεργάτες 
της αγαπούν, αφήνει πίσω της μια προεκλογική 
εκστρατεία που, όπως λέει, δεν ήταν στρωμένη 
με… ροδοπέταλα και σχεδιάζει τις συγκλίσεις 
και τις συνεργασίες για τη νέα δημοτική αρχή. 
Εμείς την εντοπίσαμε στο εκλογικό της κέντρο 
στην Κασσάνδρεια λίγες ώρες μετά την ανα-
κοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, που 
την έφερε στη θέση της δημάρχου με ποσοστό 
53,11%. Παρά την έντονη κούραση της, εξακο-
λουθούσε να εργάζεται για την επόμενη ημέρα 
το δήμο χωρίς να σκέφτεται να πάει διακοπές 
ούτε για λίγες ημέρες. «Θα ξεκουραστώ σιγά 
σιγά, άλλωστε έχω την τιμή να ζω στον πιο 
όμορφο τόπο», λέει στην Karfitsa.

Η ίδια με βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη ευ-
χαριστεί  τους δημότες που την ψήφισαν.  «Μας 
έδωσαν  τη δυνατότητα να διοικήσουμε έναν 
τόπο που για εμάς είναι ο ομορφότερος του κό-
σμου! Είμαστε με μάτια και αυτιά ανοιχτά για να 
προλάβουμε τα προβλήματα πριν διογκωθούν 
και να τους παραδώσουμε το δήμο μας στη 
θέση που του αξίζει! Θα  είναι μαζί μας σε όλες 
τις αποφάσεις που θα παίρνει ο δήμος μας από 
την 1η Σεπτεμβρίου», αναφέρει  και ξεκαθαρί-
ζει ότι «οι πολίτες αποφασίζουν γα το καλό του 
τόπου και η νέα διοίκηση του δήμου εκτελεί».

Η Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου εί-
ναι μια γυναίκα που στο πλευρό της έχει πάντα 
την οικογένεια της: την κόρη, το γιο και το σύ-
ζυγο της. Στην προεκλογική της εκστρατεία πε-
ριηγήθηκε σε όλες τις περιοχές του δήμου, συ-
νομίλησε με κόσμο και  άκουσε τα προβλήματα 
των πολιτών, συνέταξε πρόγραμμα για κάθε 
περιοχή και κάθε δημοτική ενότητα θέτοντας 
ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των 
δημοτών και την οικονομική ανάπτυξη των πε-
ριοχών. Αναζήτησε τα προβλήματα σε όλες τις 
περιοχές του δήμου Κασσάνδρας  και εκπόνησε  
σχέδιο για την επίλυση τους, χωρίς να βασίζεται 
σε μεγαλεπήβολα σχέδια και πομπώδεις υπο-
σχέσεις, αλλά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που, 
όπως λέει και η ίδια, είναι εφικτό να υλοποιη-

θούν άμεσα.

«Θα αλλάξει ο τρόπος 
λειτουργίας του δήμου»

«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 δημο-
τικού  συμβουλίου και των άλλων επιτροπών, 
καθώς επίσης και των υπηρεσιών του δήμου 
γενικότερα. Όλα θα γίνονται με διαφάνεια, νο-
μιμότητα και τεκμηρίωση και θα παρακολουθώ  
καθημερινά όλα αυτά και όσους εμπλέκονται 
θεσμικά. Συγκεκριμένα, ως δήμαρχος θα βρί-
σκομαι στις υπηρεσίες του δήμου συνέχεια, η 
πόρτα του γραφείου μου θα είναι ανοιχτή σε 
όλους τους πολίτες, θα επισκέπτομαι τακτικά 
τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου μας. Η 
άμεσοι συνεργάτες μου θα είναι καθαροί, γνώ-
στες του αντικειμένου, εργατικοί και θα τους 
εμπιστεύονται  συμπατριώτες μου. Το δημοτι-
κό συμβούλιο και οι επιτροπές του δήμου θα 
συνεδριάζουν συχνά, δημόσια, με μελετημένα 
και καλά προετοιμασμένα τα θέματα, οι δε απο-
φάσεις θα είναι σύννομες , τεκμηριωμένες και 
ελεύθερες από συναλλαγές και σκοπιμότητες. 

Τέλος, οι υπάλληλοι του δήμου θα αναβαθ-
μιστούν  για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
υπηρεσιών του δήμου και για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Για αυτό θα βρούμε 
άμεσα τρόπους για την βελτίωση του εξοπλι-
σμού και με προτεραιότητα το πληροφορικό 
σύστημα. Θα αναζητήσουμε, επίσης, τρόπους 
θέσπισης πλαισίου για την καλύτερη επίτευξη 
στόχων, καθώς επίσης κίνητρα παραγωγικό-
τητας και επιβράβευσης των προσπαθειών των 
υπαλλήλων», τονίζει σε δήλωση της.

Οι ζυμώσεις και οι συνεργασίες που έκανε 
από την πρώτη ημέρα που πήρε την απόφαση 
να ασχοληθεί με το δήμο Κασσάνδρας διεκδι-
κώντας το τιμόνι του δήμου, είχαν ως αποτέλε-
σμα να ενσωματώσει στο ψηφοδέλτιο της δύο 
υποψηφίους δημάρχους: τον δημοτικό σύμ-
βουλο της διοικούσας παράταξης Βασίλη Στακι-
νό και τον Αντώνη Καραγιώργο, έναν υποψήφιο 
που τελικά προσχώρησε στο συνδυασμό «Ενω-
μένη Κασσάνδρα» δίνοντας… ψήφο εμπιστο-
σύνης στην Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπού-
λου. Μετά την εκλογή της, στρέφεται σε όλα τα 
στελέχη των παρατάξεων που σεβάστηκαν τον 
τόπο τους και τείνει χείρα συνεργασίας για την 
επόμενη ημέρα.

Η Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου επικράτησε  
στην εκλογική αναμέτρηση του δήμου Κασσάνδρας

Μια δήμαρχος στην υπηρεσία 
των πολιτών
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Ο Κυριάκος Κυριάκος για 20 συναπτά έτη 
αποτέλεσε την επικοινωνιακή «φωνή» του 
ΠΑΟΚ. Έχει κανείς όμως αναρωτηθεί πως είναι 
να λες «αντίο» μετά από τόσα χρόνια; Τις απα-
ντήσεις τις δίνει ο ίδιος, μέσω της συνέντευξής 
του στη karfitsa. Ο Κυριάκος Κυριάκος άνοιξε 
την ψυχή του, μίλησε για όσα αφήνει πίσω του, 
αλλά και την μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται 
μπροστά του: την υποψηφιότητά του στις εθνι-
κές εκλογές με το ΚΙΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Μετά το «αντίο» στον ΠΑΟΚ, έχεις προ-
λάβει να αντιληφθείς το τι αφήνεις πίσω σου, 
αλλά και το τι σε περιμένει μπροστά σου; Όλα 
αυτά είναι προϊόν μεγάλης ανάλυσης. Ο ΠΑΟΚ 
και τα media ήταν η εξειδίκευση μου. Οπότε, 
ξέρω τι αφήνω πίσω μου. Αφήνω εκτός των άλ-
λων και μια σούπερ ομάδα ατόμων που συνεχί-
ζουν το έργο μας. Το τι ανοίγεται μπροστά μου 
δεν το ξέρω. Πρέπει να κάνω άλματα γνώσης, οι 
συγκυρίες τα έφεραν έτσι και ο χρόνος είναι λί-
γος αλλά γενικά στη ζωή μου πάντα προσαρμο-
ζόμουν εύκολα και τα έβλεπα όλα με μία άγνοια 
κινδύνου.

Πώς θα περιέγραφες όλα όσα έζησες στον 
ΠΑΟΚ αυτή την 20ετή διαδρομή σου με λίγες 
λέξεις; Με κάτι πολύ επίκαιρο. Με τους στίχους 
του τραγουδιού: «είμαι ένας άλλος ζω σε παρά-
νοια» (γέλια). Είναι πραγματικά ένα συναισθη-
ματικό τρενάκι τρόμου. Όλα είναι πολύ έντονα. 
Πολλές χαρές και περισσότερες λύπες, όλα 
άσπρα – μαύρα, μια σπάνια ισορροπία. Σε γενική 
εικόνα ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Δεν θα μπο-
ρούσα να έχω ονειρευτεί καλύτερη επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία στη ζωή μου ποτέ.

Αν η καλύτερη στιγμή της πορείας σου στον 
ΠΑΟΚ είναι το φετινό νταμπλ, αντίστοιχα ποιά 
είναι η πιο δύσκολη ανάμνηση, κάτι που ενδε-
χομένως να σε λύγισε και σκέφτηκες να τα πα-
ρατήσεις; Το δεν αντέχω άλλο, τα παρατάω, το 
είπα πέρυσι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εκεί 
πάρθηκε η απόφαση μου. Με πολύ ανάλυση με 
κρύο μυαλό την επομένη ημέρα, γιατί θεωρούσα 
πως οι έντονοι αγώνες και η πίεση για να αλλά-
ξουμε το σκηνικό του ποδοσφαίρου απέτυχαν. 
Θεωρούσα μέχρι εκείνο το βράδυ του Φλεβάρη 
πως το περυσινό πρωτάθλημα διεξάγεται επί 
ίσοις όροις, αλλά αποδείχτηκε πως έγιναν πίσω 
από την πλάτη μας άλλου είδους συμμαχίες για 
να βρεθούμε στο καναβάτσο. Κυρίως επικοινω-
νιακά. Είπαμε, όμως, να σφίξουμε τα δόντια για 
άλλη μία χρονιά. Ο καθένας από το δικό του το-

μέα. Ήθελα να γράψω ένα πρωτάθλημα στο βι-
ογραφικό μου. Έτσι ονειρευόμουν το τέλος μου. 
Και το πετύχαμε με κάτι ανεπανάληπτο, με το 
αήττητο πρωτάθλημα, με ένα νταμπλ, στην πιο 
ιστορική χρονιά του ΠΑΟΚ ακόμα και από όσες 
έρθουν. Ήταν το πικ για να πω το αντίο.

Είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχεις 
ζήσει περισσότερα από τον καθένα τον Ιβάν 
Σαββίδη και την ίδια στιγμή είσαι αυτός που 
έχει μιλήσει λιγότερο γι’ αυτόν. Ποιός είναι ο 
Ιβάν Σαββίδης μέσα από τη δική σου ματιά; Ο 
Ιβάν Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος που ήρθε 
και δεν ασχοληθήκαμε εμείς τόσο πολύ μαζί 
του. Είχαμε μια αλαζονεία σαν κοινό του ΠΑΟΚ 
να τον κατανοήσουμε και αφήναμε εκείνον να 
προσπαθήσει να γίνει κατανοητός σε εμάς. Αυτή 
η αλαζονεία και η δική μας ανικανότητα να τον 
καταλάβουμε και να τον μεταφράσουμε σε ει-
σαγωγικά στην κοινωνία, δημιούργησαν μία 
φθορά, μια απόσταση. Ο Ιβάν Σαββίδης προήρθε 
από μία άλλη καθημερινότητα με διαφορετικές 
ιδιαιτερότητες. Ήρθε να ευεργετήσει μια ομάδα, 
μια πόλη, μια χώρα ολόκληρη και δεν είχε και 
χρόνο να καταλάβει πως θα σε καταλάβουν και 
πως θα σε επικοινωνήσουν. Κάποια στιγμή που 
δενόμασταν πιο πολύ, μετά από πιο συχνές μας 
συναντήσεις, περισσότερες επικοινωνιακές προ-
κλήσεις, καταλάβαμε τις σκέψεις του, τα άγχη 
του. Του ζήτησα πολλές φορές συγνώμη γιατί θα 
έπρεπε να τον έχω καταλάβει νωρίτερα και αν το 
έκανα εγώ αυτό, θα το έκανε και πολύς κόσμος 
ακόμα μέσω της δικής μου παρουσίας. Χάσαμε 
μια περίοδο από το 2012 μέχρι και το 2015 που 
χανόμασταν στη μετάφραση. Από εκεί και πέρα 
ήταν ο ηγέτης μια στρατηγικής και μιας πολιτι-
κής που το αποτέλεσμα φάνηκε ξεκάθαρα φέτος.

Ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο μπροστά σου, 
αυτό της πολιτικής μέσω της υποψηφιότητάς 
σου με το ΚΙΝΑΛ. Πώς προήλθε αυτή σου η 
απόφαση; Και η δουλειά που έκανα πολιτική 
ήταν. Έχω μια λατρεία για την πολιτική από πολύ 
μικρός, μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πολλές ιδέ-
ες και αρχές από την οικογένειά μου. Αγαπούσα 
τον Τύπο, την επικοινωνία, την πολιτική. Θυμά-
μαι πως περίμενα τις ειδήσεις των οκτώ για να 
μάθω τα πολιτικά νέα της χώρας. Ήταν πάντα 
μέσα μου σε όλη μου τη ζωή. Παρόλα αυτά, 
θεωρούσα ανέντιμο να χρησιμοποιήσω την προ-
βολή της θέσης μου στον ΠΑΟΚ για να ξέρει ο 
κόσμος πράγματα για μένα. Η πολιτική είναι κάτι 
ύψιστο, είναι λειτούργημα, μια τέχνη, είναι η τέ-

χνη αυτή που φτιάχνει τις ζωές μας, σχεδιάζει το 
όνειρο και μας καθοδηγεί για να το φτάσουμε. Η 
πολιτική σαν έννοια έχει φθαρεί εξαιτίας κάποιον 
πολιτικών. Ο κόσμος γύρισε την πλάτη και αυτό 
είναι επικίνδυνο. Χρειάζονται πέντε άνθρωποι, 
δέκα, εκατό, χίλιοι για να επαναπολιτικοποιηθεί 
μια νέα γενιά, ώστε να κρατηθούμε σε ένα τόξο 
δημοκρατίας, σε ένα τόξο κοινής λογικής, του 
αυτονόητου και να ενώσουμε δυνάμεις. Να συ-
νεργαστούμε και να πάμε ένα βήμα μπροστά. Να 
μη φύγουν οι υγιείς δυνάμεις σε πράγματα που 
μπορεί να φέρουν καταστροφή, όπως είναι: ο 
φασισμός, ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός.

Αλήθεια, σε φοβίζει το «τσουβάλιασμα», η 
κρίση του καθενός που θα πει: «Γιατί ρε Κυριά-
κο και εσύ να γίνεις πολιτικός»; Όχι, δεν το φο-
βάμαι. Έχω σκληραγωγηθεί και είμαι έτοιμος να 
το αντιμετωπίσω, ξέρω σε τι χώρο μπαίνω. Στό-
χος μου είναι σιγά σιγά και με ένα μακροπρόσθε-
σμο σχέδιο να αλλάξουμε την εικόνα που έχει ο 
κόσμος για την πολιτική και τους πολιτικούς.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που θα κρίνουν 
με οπαδικά γυαλιά. Τι θέλεις να πεις σε όλους 
αυτούς; Να ξεκαθαρίσω πως θεωρώ ότι θα ήταν 
λάθος κάποιος να με ψηφίσει επειδή είμαι ΠΑΟΚ. 
Ακόμα και για τους ΠΑΟΚτσήδες. Αυτό που θα 
ήθελα να εκτιμηθεί, όμως, είναι η δουλειά που 
έκανα στον ΠΑΟΚ. Να εκτιμηθεί από όσους πα-
ρακολουθούσαν τη δουλειά μου, γιατί είναι μία 
δουλειά πολιτική. Κατά του λαϊκισμού της το-
ξικότητας και υπέρ της κοινωνίας. Η οπαδική 
ταυτότητα του καθενός είμαι μία συγκυριακή 
επιλογή.

Το πρόσφατο παράδειγμα της μεγάλης 
αποχής από τις εκλογές της τοπικής αυτοδι-
οίκησης είναι κάτι που σε προβληματίζει ενό-
ψει της 7ης Ιουλίου; Είναι η πρώτη φορά που 
θα αναγκαστώ να ζητήσω από ανθρώπους που 
λένε πως με εκτιμούν, ότι αυτό είναι αναγκαίο 
να το δείξουνε στις 7 Ιουλίου. Όσο ωραία και να 
τα λέμε, αν αυτό δεν κεφαλοποιηθεί στην κάλ-
πη, δεν έχει καμία σημασία. Ακόμα και αν δεν 
ψηφίσουν εμένα, επειδή οι εκλογές γίνονται σε 
δύσκολη ημερομηνία, είναι σημαντικό ο κόσμος 
να μείνει στην πόλη όπου ζει και να ψηφίσει. Εί-
ναι απαραίτητο να ζητήσω αυτό το πράγμα: να 
είναι εδώ, μαζί μου και παρόντες στις 7 Ιουλί-
ου. Αν κάποιος πιστεύει πως είμαι ένας χρήσιμος 
άνθρωπος για την πολιτική, να είναι εδώ και να 
σταυρώσει το ονοματάκι μου στις 7 Ιουλίου στην 
Α’ Θεσσαλονίκης.

Κυριάκος Κυριάκος: 

Η πολιτική είναι η τέχνη  
που φτιάχνει τις ζωές μας
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Κυριάκος  
Κυριάκος

Θεωρώ ότι θα 
ήταν λάθος να 
με ψηφίσουν 
επειδή είμαι ΠΑΟΚ. 
Θα ήταν λάθος 
ακόμα και για τους 
ΠΑΟΚτσήδες.
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To αποτέλεσμα των ευρωεκλογών 
και  το γεγονός ότι ο αυτοδιοικητικός χάρ-
της βάφτηκε μπλε, εκφράζει την ελπίδα 
του ελληνικού λαού πως η ΝΔ μπορεί να 
ανταποκριθεί καλύτερα στα προβλήματά 
του, τόνισε σε συνέντευξη του στην εφη-
μερίδα Κarfitsa, ο βουλευτής Επικρατείας 
Δημήτρης Σταμάτης, ο οποίος είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής του κόμματος στην Α΄ 
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σταμάτης, 
πιστεύει ότι τα σοβαρότερα προβλήμα-
τα  της Θεσσαλονίκης είναι η ανεργία, η 
ασφάλεια, το κυκλοφοριακό και το συ-
γκοινωνιακό και ότι η πόλη δικαιούται να 
αντιμετωπιστεί με περισσότερη φροντίδα 
και προσοχή. Αναφορικά με το πολιτικό 
ήθος, θεωρεί ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί 
η αλήθεια ως υποχρεωτική ρήτρα πολι-
τικής συμπεριφοράς, κάτι που έχει γίνει 
πράξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το πολιτικό σκηνικό άλλαξε στις 26 
Μαΐου με την ευρεία επικράτηση της ΝΔ. 
Πώς θα καταγραφεί αυτή η αλλαγή στις 
εθνικές εκλογές; Πιστεύω πως η διαφορά 
που έχει καταγραφεί στις ευρωεκλογές, 
θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο στις 
εθνικές εκλογές υπέρ της Νέας Δημοκρα-
τίας. Η καθολική επικράτηση του κόμμα-
τός μας στις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές, με τον ταυτόχρονο καταποντισμό 
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι χαρακτηριστική της δυ-
ναμικής που διαγράφεται υπέρ της ΝΔ σε 
ολόκληρη τη χώρα. Είναι φανερό πως έχει 
διαμορφωθεί στην κοινωνία μια γενική 
αντίδραση σε βάρος  του ΣΥΡΙΖΑ και της 
συνολικής πολιτικής της κυβέρνησής του. 
Η αντίδραση αυτή αφορά είτε στην ουσία 
της πολιτικής, είτε στην αντιδημοκρατική 
και αλαζονική συμπεριφορά του κυβερ-
νώντος κόμματος και ιδίως του κ. Τσίπρα. 
Το  αίτημα να φύγει από την εξουσία αυτή 
η καταστροφική κυβέρνηση, έχει πια παλ-
λαϊκό χαρακτήρα και μορφή χιονοστιβά-
δας.

Είστε έμπειρος πολιτικός. Τι σημαίνει 
για σας η συμμετοχή σας στο ψηφοδέλ-
τιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης; Ως υπουργός επικρατείας, 
δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά, είχα την ευ-
καιρία να χειριστώ και να αντιμετωπίσω 
πολλά και κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής 

και εξωτερικής πολιτικής, σε μια εξαιρε-
τικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Επί-
σης, ως επί σειρά ετών βουλευτής αλλά 
και έχοντας υπηρετήσει σε κρίσιμες θέσεις 
του κρατικού μηχανισμού, έχω διδαχτεί 
πολλά από την καθημερινή τριβή σε θέ-
ματα διοίκησης και διαχείρισης απαιτητι-
κών καταστάσεων. Για αυτό, πιστεύω πως 
αν εκλέγω βουλευτής, θα μπορέσω να 
βοηθήσω ουσιαστικά την πόλη και τους 
συμπολίτες μας.

Ποιά είναι τα σημαντικότερα προ-
βλήματα της Θεσσαλονίκης που ζητούν 
επίλυσή; Σε επίπεδο κεντρικής διοίκη-
σης, τα σοβαρότερα προβλήματα είναι 
η ανεργία, η ασφάλεια των πολιτών, το 
κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό. Για 
το θέμα της ανεργίας, η οικονομική πολι-
τική του κόμματ ός μας, μπορεί να δώσει 
γρήγορα λύσεις, τόσο για την αύξηση της 
απασχόλησης όσο και για την αύξηση των 
εισοδημάτων των εργαζομένων. Στο θέμα 
της ασφάλειας των πολιτών, η θέση μας 
είναι σαφής και ξεκάθαρη. Συμπεριφορές 
που δημιουργούν προβλήματα ασφαλείας 
στους πολίτες θα αντιμετωπιστούν άμεσα, 
είτε αυτό αφορά το κοινό έγκλημα, είτε 
δράσεις τρομοκρατικών ή περιθωριακών 
ομάδων. Το φαινόμενο της ανομίας που 
επικρατεί σήμερα στο ΑΠΘ, όπως και στα 
άλλα πανεπιστήμια της χώρας, δε θα γίνει 
ανεκτό ούτε μία μέρα! Για το κυκλοφορι-
ακό, πιστεύω πως η λειτουργία του μετρό 
θα βοηθήσει στη βελτίωσή του, σε σημα-
ντικό βαθμό. Αλλά πρέπει να γίνουν πολλά 
πράγματα στον τομέα της στάθμευσης των 
αυτοκινήτων, όπως και στα προβλήματα 
που έχει δημιουργήσει, η άφρων πολιτική 
του ΣΥΡΙΖΑ στις αστικές συγκοινωνίες της 
πόλης μας. Η Θεσσαλονίκη δικαιούται, ως 
μητροπολιτικό κέντρο, να αντιμετωπιστεί 
από την κεντρική κυβέρνηση, με την προ-
σοχή και τη φροντίδα που απαιτεί η γεω-
στρατηγική και οικονομική της θέση.

Οι πολίτες φαίνεται ότι ζητούν και 
ένα νέο πολιτικό ήθος. Τι πρέπει να αλ-
λάξει για να γίνει η πολιτική πιο ελκυ-
στική και για τους νέους; Η επισήμανσή 
σας είναι πολύ σημαντική και η απάντηση 
στο ερώτημά σας εξίσου πολύ δύσκολη. 
Γιατί, πρέπει να αλλάξουν πολλά, τόσο 

σε επίπεδο θεσμών όσο και σε επίπεδο 
κομμάτων και προσώπων. Το βασικότε-
ρο βήμα πρέπει να είναι η θεσμοθέτηση 
της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ως υποχρεωτικής ρήτρας 
πολιτικής συμπεριφοράς.  Με σοβαρές 
κυρώσεις, σε βάρος όσων στηρίζουν την 
πολιτική τους διαδρομή στην εξαπάτηση 
των πολιτών και στο ψέμα. Δεν μπορεί η 
πολιτική ζωή μας να είναι, στη συνείδηση 
των πολιτών, συνώνυμο της απάτης. Είναι 
πολύ ενθαρρυντικό που ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει κάνει στην πράξη, την Αλή-
θεια πυλώνα της πολιτικής συμπεριφοράς 
του κόμματος, αρνούμενος να ακολου-
θήσει το παράδειγμα του κ. Τσίπρα. Είναι 
εξίσου ενθαρρυντικό, που οι πολίτες δεί-
χνουν αποφασισμένοι να καταδικάσουν τις 
πολιτικές του διχασμού και το λαϊκισμό.

Πώς σχολιάζετε τα αποτελέσματα 
των αυτοδιοικητικών εκλογών για το 
κόμμα σας; Τα αποτελέσματα είναι εντυ-
πωσιακά υπέρ της ΝΔ και ενδεικτικά της 
επιθυμίας των πολιτών να γυρίσουμε σε-
λίδα στην πολιτική ζωή μας. Δεν έχει ξα-
νασυμβεί, ένα κόμμα να κερδίζει 12 από 
τις 13 περιφέρειες και τους περισσότερους 
δήμους της χώρας. Το γεγονός, όμως, ότι 
ο αυτοδιοικητικός χάρτης βάφτηκε μπλε 
δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό πολιτικό 
γεγονός. Εκφράζει, ταυτόχρονα, την ελπί-
δα του ελληνικού λαού πως η ΝΔ μπορεί 
να ανταποκριθεί καλύτερα στα προβλή-
ματά του. Και αυτό είναι προάγγελος της 
πολιτικής αλλαγής που έρχεται.

Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις στο ΚΙ-
ΝΑΛ με την απομάκρυνση του Βαγγέλη 
Βενιζέλου; Οφείλω να πω πως αιφνιδιά-
στηκα δυσάρεστα από την απόφαση της 
κ. Γεννηματά να θέσει, ουσιαστικά, εκτός 
ενεργού πολιτικής τον κ. Βενιζέλο. Δεν με 
αφορούν οι εξελίξεις που μπορεί να σημα-
τοδοτήσει η απόφαση αυτή στο εσωτερι-
κό του ΚΙΝΑΛ. Αυτό, είναι δικό τους θέμα. 
Πιστεύω, όμως, πως η παρουσία του κ. 
Βενιζέλου στη Βουλή και στα πολιτικά 
πράγματα της πατρίδας μας, ήταν εξαι-
ρετικά σημαντική και η απουσία του μία 
δυσάρεστη εξέλιξη. Είχα την ευκαιρία να 
συνεργαστώ μαζί του κατά τη διάρκεια της 
συγκυβέρνησης και έχω τη δυνατότητα να 
κάνω αυτές τις διαπιστώσεις.

Δημήτρης Σταμάτης:

Η διαφορά θα διευρυνθεί  
στις εθνικές εκλογές υπέρ της ΝΔ
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Δημήτρης  
Σταμάτης

Το γεγονός ότι 
 ο αυτοδιοικητικός 

χάρτης βάφτηκε 
μπλε, εκφράζει 
την ελπίδα του 

ελληνικού λαού 
ότι η ΝΔ μπορεί 

να ανταποκριθεί 
στα προβλήματά 

του και είναι 
προάγγελος της 

πολιτικής αλλαγής 
που έρχεται
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Θυμάμαι μια προσωπική κουβέντα με τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα τον περασμένο Ιούλιο… «Θα 
το κάνω! Θα κατέβω υποψήφιος», είχε πει με μια 
δόση σιγουριάς και αποφασιστικότητας στο λόγο 
του. «Πότε θα ανακοινώσεις;» ήταν η πρώτη 
απορία. «Μετά τη Διεθνή Έκθεση, θα σας ενημε-
ρώσω», απάντησε. Η κουβέντα, το ίδιο απόγευ-
μα, συνεχίστηκε γύρω από τα προβλήματα της 
Θεσσαλονίκης, από τη Δημοτική Κίνηση των «5» 
(τότε ήταν ακόμη ομάδα), γύρω από τις λίγες 
ημέρες διακοπών που όλοι προγραμματίζαμε.

Στις αρχές του Οκτώβρη, σ’ ένα τραπέζι σε 
στενό δημοσιογραφικό κύκλο, αποφάσισε να 
ανακοινώσει την υποψηφιότητα του για το δήμο 
Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε η επίσημη παρουσί-
αση στο Μακεδονία Παλλάς, μαζί με το όνομα 
και το λογότυπο του συνδυασμού και παρουσία 
πλήθους κόσμου. Από τότε το κυνήγησε πολύ, 
με περιοδείες σε όλες τις γειτονιές, με καταγρα-
φή προβλημάτων, με αυτοδιοικητική ατζέντα, με 
προτάσεις για μείωση των δημοτικών τελών, για 
ενίσχυση της ασφάλειας και με την υπόσχεση ότι 
θα αναλάβει ο ίδιος την αντιδημαρχία Καθαριό-
τητας.

Έξι μήνες μετά, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν 
για πολλούς η μεγάλη έκπληξη. Ο μεγάλος νικη-
τής που κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αφήνοντας πίσω του τους «εκλε-
κτούς» της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και του 
Ποταμιού. «Δούλευα γι’ αυτή την ώρα, δούλευα 
σκληρά», δήλωσε λίγες ώρες μετά την ανάδειξη 
του ως τον 61ο δήμαρχο στην ιστορία της πόλης. 
Ο κ. Ζέρβας έχει καταφέρει να στρέψει επάνω 
του –αλλά και επάνω στην πόλη– τα φώτα της 
δημοσιότητας, καθώς κατάφερε με την αυτοδιοι-
κητική πρόταση που κατέθεσε και χωρίς κανένα 
κομματικό χρίσμα να κατακτήσει το δημαρχιακό 
θώκο στη μετά Γιάννη Μπουτάρη εποχή.

Η έκπληξη για πολλούς ήταν το ότι κατάφε-
ρε ένα «αουτσάιντερ» και χωρίς ισχυρές προ-
σωπικότητες στο ψηφοδέλτιο να περάσει στο Β’ 
γύρο των δημοτικών εκλογών και μάλιστα μετά 
από μια διαδικασία θρίλερ, καθώς κέρδισε κυρι-
ολεκτικά στο νήμα με μια διαφορά περίπου 500 
ψήφων τον Γιώργο Ορφανό. Η καταμέτρηση και 
η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων τράβη-
ξε για μέρες, με αποτέλεσμα όλοι να γνωρίζου-
με τον πρώτο –τον Νίκο Ταχιάο– και να περιμέ-
νουμε με αγωνία τον αντίπαλό του. Τελικώς, ο 
Κωνσταντίνος Ζέρβας πέρασε στο Β’ γύρο, αφή-

νοντας πίσω του τον κ. Ορφανό και πιο πίσω την 
Κατερίνα Νοτοπούλου, τον Σπύρο Βούγια, τον 
Παναγιώτη Ψωμιάδη και άλλους 13 επικεφαλής 
συνδυασμών.

Βελτίωση της καθημερινότητας
«Η αυτοδιοικητή πρόταση, με εμένα και τους 

συνεργάτες μου αφοσιωμένους στα θέματα της 
πόλης, δεν ήταν καθόλου έκπληξη πως θα έβρι-
σκε μεγάλη αποδοχή», προσθέτει ο κ. Ζέρβας, 
ωστόσο το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 66,79% 
που έλαβε με αντίπαλο τον κ. Ταχιάο (κόντρα 
στην αποχή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα την 
ημέρα της ψηφοφορίας) τον γεμίζει πέρα από 
«δικαίωση και ευγνωμοσύνη, με αίσθημα ευθύ-
νης».

Ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπόσχεται 
πως από την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ανα-
λάβει επίσημα τα καθήκοντα του από τον Γιάννη 
Μπουτάρη –έναν άνθρωπο με τον οποίο κοντρα-
ρίστηκε πολύ στα δημοτικά συμβούλια–, «η 
πόλη θα νιώσει τις διαφορές στη διοίκηση και τα 
αποτελέσματα της». Βασική του προτεραιότητα 
θα αποτελέσει η βελτίωση της καθημερινότητας 

των δημοτών.
Τους μήνες που απομένουν ο κ. Ζέρβας θα 

καταστρώσει τα πλάνα του σε μια προσπάθεια να 
βάλει το συντομότερο δυνατό τη σφραγίδα του 
και να διορθώσει τα όποια κακώς κείμενα. Άλ-
λωστε, έχει υποσχεθεί σφιχτό και πειθαρχημένο 
σύστημα διοίκησης, με δήμαρχο που θα βρίσκε-
ται στο πόστο του από τις 7 το πρωί, θα διοικεί 
με τους καλύτερους και θα βρίσκεται σε διαρκή 
διαβούλευση με πολίτες και φορείς.

Παράλληλα, θα επιδιώξει συνεργασίες για 
να μπορέσει να διοικηθεί η πόλη. Ο κ. Ταχιάος 
στις δηλώσεις που ακολούθησαν το βράδυ των 
εκλογών άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για την 
επόμενη μέρα, ωστόσο σίγουρες θα πρέπει να 
θεωρούνται οι συνεργασίες και θέσεις ευθύνης 
στους Πέτρο Λεκάκη, Χάρη Αηδονόπουλο και 
Μάκη Κυριζίδη που τον στήριξαν ανοιχτά πριν 
το Β’ γύρο. Το σίγουρο είναι πως οι μήνες που 
απομένουν θα είναι μήνες έντονου προγραμμα-
τισμού και διεργασιών για το νέο δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης: τον Κωνσταντίνο Ζέρβα! 

Το «αουτσάιντερ» που επικράτησε  
στο δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έκανε την έκπληξη 
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών 
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«Στρέψτε τα φώτα στον νικητή. Εγώ είμαι 
εδώ για τη Θεσσαλονίκη…» Με τα λόγια αυτά 
ο Νίκος Ταχιάος παραδέχτηκε την ήττα από τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα προσερχόμενος στο εκλογι-
κό του κέντρο, στην οδό Τσιμισκή, λίγη ώρα μετά 
την ανακοίνωση του exit poll και τη δημοσιοποί-
ηση των πρώτων αποτελεσμάτων του Β’ γύρου 
των δημοτικών εκλογών. Όταν οι δημοσιογρά-
φοι τον ρώτησαν: «Δεν είναι νωρίς; Μήπως να 
περιμένετε λίγο;» απάντησε με αφοπλιστική ει-
λικρίνεια: «Τι να περιμένω ρε παιδιά, ας είμαστε 
ρεαλιστές».

Ο Νίκος Ταχιάος μπήκε στη μάχη των δημο-
τικών εκλογών μετά από μια σειρά διαδοχικών 
ονομάτων που ακούστηκαν ότι θα είναι οι εκλε-
κτοί της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν προηγηθεί ο 
Αθανάσιος Σαββάκης, ο Πάρις Μπίλλιας και ο 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ενώ στο τραπέζι είχαν πέσει 
και «βαριά» χαρτιά όπως οι εν ενεργεία βουλευ-
τές Α’ Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη και Κώστας 
Γκιουλέκας. Παράλληλα, είχε ήδη ανακοινώσει 
την υποψηφιότητά του για το δήμο ως «αντάρ-
της» κι ο Γιώργος Ορφανός και η κεντροδεξιά 
έδειχνε να «σπάει» σε πολλά κομμάτια…

Στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε στους 
δημοσιογράφους ο Νίκος Ταχιάος, ήρθε χαλα-
ρός με ένα τζιν πουκάμισο και παρουσίασε την 
παράταξή του «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» μαζί με 
λέξεις – «κλειδιά» όσον αφορά στα σημεία που 
ήθελε να αλλάξει στην πόλη. Πόνταρε πολύ στα 
έργα που κουβαλούσε από το παρελθόν, από τη 
θητεία του ως αντιδήμαρχος, και που δεν ήταν 
άλλα από την ανάπλαση της Νέας Παραλίας, το 
δημαρχιακό μέγαρο και την αλάνα της Τούμπας.

Με την έλευση του 2019 έκανε… ποδαρικό 
η περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Η αφαί-
ρεση καλοήθους όγκου δεν φάνηκε να τον πτο-
εί. Αν και καταβεβλημένος, φορώντας κολάρο, 
εμφανίστηκε τα Θεοφάνεια μαζί με τον πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι 
δημοσκοπήσεις που έκαναν στη συνέχεια την 
εμφάνιση τους η μια μετά την άλλη, τον έφερναν 
πάντα πρώτο. Πρώτο στον Α’ γύρο, πρώτο και 
στο Β’ με όποιον αντίπαλο κι αν τον μετρούσαν 
οι δημοσκόποι ανάμεσα στους Γ. Ορφανό, Κ. Νο-
τοπούλου και Σπ. Βούγια.

Από νικητής… χαμένος
Και πράγματι, ο Νίκος Ταχιάος τερμάτισε 

πρώτος την Κυριακή 26 Μαΐου, όταν με ποσοστό 
22,48% κατάφερε να εκλέξει έντεκα δημοτι-

κούς συμβούλους. Τότε τα πανηγύρια ήταν έντο-
να, καθώς από τη μια είχε μια διαφορά σχεδόν 
8 μονάδων από τον δεύτερο και από την άλλη 
το αποτέλεσμα έδειχνε πως ο κ. Ορφανός δεν θα 
καταφέρει να περάσει στο Β’ γύρο. Το αποτέλε-
σμα ήταν να φαντάζει ιδανικό για τον κ. Ταχιάο 
και για την παράταξή του το σενάριο της αποφυ-
γής ενός «γαλάζιου»… εμφυλίου.

Ωστόσο, η ανατροπή ήρθε μία εβδομάδα 
αργότερα και από νικητής βρέθηκε χαμένος. Τι 
ευθύνεται γι αυτό; Όπως φάνηκε από το αποτέ-
λεσμα των εκλογών, δεν υπήρξε η απαραίτητη 
συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ. Εκτός 
όμως από τον κόσμο, βουλευτές και κορυφαία 
αυτοδιοικητικά και κομματικά στελέχη απέφυ-
γαν καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκ-
στρατείας να εμπλακούν ενεργά στην προσπά-
θεια διεκδίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης.

Επίσης, η επιλογή του κ. Ταχιάου να στηριχτεί 

σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στο κόμμα της 
Νέας Δημοκρατίας και να αντιπαρατεθεί αρχικά 
με την Κατερίνα Νοτοπούλου –μεταφέροντας 
έτσι την κεντρική πολιτική σκηνή στην αυτοδι-
οίκηση– και στη συνέχεια να ανοίξει μέτωπο με 
τον Γιώργο Ορφανό, είναι στοιχεία που φαίνεται 
πως του στοίχισαν. Δεν υπολόγισε όσο έπρεπε 
τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και έδειξε να αιφνιδιάζε-
ται από τον αντίπαλο του μεταξύ του Α’ και του Β’ 
γύρου των εκλογών.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τον επικεφαλής της 
παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» να δηλώ-
νει πως είναι «στη διάθεση οποιουδήποτε έχει 
καλό σκοπό για τη Θεσσαλονίκη, οποιουδήποτε 
δέχεται να συνενώσουμε δυνάμεις για το καλό 
αυτής της πόλης». Άλλωστε, κανείς δεν θα πρέ-
πει να ξεχνάει πως μπορεί να είναι αντιπολίτευ-
ση, ωστόσο έχει τους περισσότερους δημοτικούς 
συμβούλους από κάθε άλλη παράταξη.

Το μεγάλο «φαβορί»  
που ηττήθηκε στο Β’ γύρο

Δεν επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις που ήθελαν  
τον Νίκο Ταχιάο δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Reportage
Α

Π
Ο

 Τ
Η

Ν
 Α

Ν
Α

Σ
Τ

Α
Σ

ΙΑ
 Κ

Α
Ρ

Υ
Π

ΙΔ
Ο

Υ



14 05.06.2019

cover story

 «Το πρώτο βήμα προς την απελευθέ-
ρωση από την κυριαρχία είναι η αναγνώρι-
ση της ύπαρξής της, η κατανόηση του ότι η 
υποτιθέμενη αντικειμενικότητα και ουδετε-
ρότητα του κοινωνικού και πολιτικού σχο-
λιασμού, ή απλώς του τρόπου παρουσίασης 
των ειδήσεων, αποκρύπτει προϋποθέσεις 
και ιδεολογικές αρχές τις οποίες πρέπει να 
αμφισβητήσουμε».

Αυτό γράφει ο Νόαμ Τσόμσκι σε συνέ-
ντευξή του για την «κατασκευή της συναί-
νεσης», θυμίζοντάς μας πόσο μακριά βρι-
σκόμαστε όχι μόνο από την απελευθέρωση 
από την κυριαρχία, αλλά ακόμα και από την 
«αναγνώριση της ύπαρξής της». Η περίοδος 
μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών 

που διανύουμε θα μπορούσε να χρη-
σιμεύσει ως ένα πολύτιμο σεμινάριο 
πάνω στην παραπληροφόρηση, ή και 
την κατασκευή μιας εικονικής πραγ-
ματικότητας. Και τούτο διότι ίσως είναι 
η πρώτη φορά στην ελληνική ιστο-
ρία που στη συντριπτική πλειονότητά 
τους τα κυρίαρχα ΜΜΕ ελέγχονται 
τόσο ασφυκτικά από επιχειρηματίες, οι 
οποίοι ουσιαστικά εκτελούν και χρέη 
... διευθυντή σύνταξης των ειδήσεων.

Δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι του 
πληθυσμού, για λόγους ευκολίας και 
διανοητικής νωθρότητας, υποτάσσεται 
σ’ αυτή την κυριαρχία των ΜΜΕ και 
αφήνεται να ποδηγετείται από επιχει-
ρηματίες και πολιτικούς με τα πιο σκο-

τεινά κίνητρα.
Μια εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μελέ-

τη πάνω στο θεμελιώδες ζήτημα περί της 
κατοχύρωσης της ελευθερίας του έντυπου 
και ηλεκτρονικού Τύπου στην Ελλάδα και το 
ιδικτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, δίνει ουσι-
αστικά απαντήσεις μέσα από το βιβλίο του 
Δρ. Χρήστου Καζαντζή «η κατοχύρωση της 
ελευθερίας του έντυπου και ηλεκτρονικού 
Τύπου στην ελληνική και ευρωπαϊκή συ-
νταγματιξή τάξη» (Εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2014). 
Σύμφωνα με τον πρόλογο που υπογράφει ο 
καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. και πρώην ευρω-
βουλευτής Κώστας Χρυσόγονος «η έκδοση 
ρίχνει φως σε όλες τις σκιώδεις και αδιαφα-
νείς νομικές πτυχές μεταξύ διαπλεκομένων 
συμφερόντων της πολιτικής και οικονομικής 
εξοουσίας με όχημα τα ΜΜΕ στην Ελλάδα, 
προσεγγίζοντας εμπεριστατωμένα το νομικό 
φαινόμενο του «βασικού μετόχου». 

Ο συγγραφέας της έκδοσης δεν είναι 

τυχαία περίπτωση ακαδημαϊκού, αλλά μια 
πολυσχιδής προσωπικότητα. Μια ματιά στο 
βιογραφικό του θα πείσει τον οποιονδήπο-
τε περί της ακαδημαϊκής αξιοσύνης του με 
σπουδές στη Νομική Σχολή του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης, στις διεθνείς 
Οικονομικές σχέσεις του Πανεπιστημίου της 
Σόφιας, μεταππτυχιακές σπουδές σε Δημο-
κρίτειο και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε 
London University και Harvard και ως διδά-
κτορας Συνταγματικού Δικαίου του Τμήμα-
τος Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου Αθη-
νών Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
Ο Χρήστος Καζαντζής είναι δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω και Διευθύνων Σύμβουλος του 
διεθνούς δικηγορικού γραφείου «Καζαντζής 
και Συνεργάτες» επεκτείνοντας τις δικηγορι-
κές του δραστηριότητες στην Γερμανία, την 
Κύπρο και την Βουλγαρία με αντίστοιχα δι-
κηγορικά γραφεία κυρίως ως Νομικός Σύμ-
βουλος ρίσκου για επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη 
και στην Κεντρική Ασία, ενώ τα τελευταία 
δώδεκα χρόνια υπηρετεί ως Νομικός Σύμ-

βουλος το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι Πρό-
εδρος του ΕλληνοΒουλγαρικού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βορείου 
Ελλάδος, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συ-
νταγματολόγων, Μέλος και Επιστημονικός 
Συνεργάτης του Βασιλικού Ινστιτούτου Δι-
εθνών Σχέσεων του Λονδίνου, Συνεργάτης 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου 
(ΕΚΔΔ), Μέλος του ΕλληνοΑμερικανικού 
Ινστιτούτου (AHI) και Συνεργάτης του Αμερι-
κανικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης (ΑΕΙ). Είναι 
επισκέπτης καθηγητής στις Νομικές Σχολές 
των Πανεπιστημίων Σόφιας και Φιλιππού-
πολης ενώ του απονεμήθηκε η βαθμίδα 
του τακτικού καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
Larnaca College της Κύπρου όπου διδάσκει 
Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Στρα-
σβούργο και στις Βρυξέλλες, ως μέλος της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας για το ΝΑΤΟ 
αλλά και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και την Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) 
σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για την 
συνταγματικά δημοκρατική διεξαγωγή των 
εκλογών στις χώρες αυτές.

Πέρα από την πλούσια ακαδημαϊκή πο-
ρεία του σήμερα είναι επίτιμος Πρόξενος της 
Ουρουγουάης στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, Μέλος και Επιστημονικός 
Συνεργάτης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Προξένων (FICAC) και εκλεγμένο Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Προξενικού 
Σώματος Ελλάδος (CCG) στη θέση του Ταμία.

Πριν από ένα μήνα, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναγόρευσε 
σε επίτιμο διδάκτορα τον εφοπλιστή Πανα-
γιώτη Τσάκο, ενώ υπήρξε κατά το παρελθόν 
και αναλυτής των ευρωπαϊκών θεμάτων 
στον τομέα Ενημέρωσης στην Ελληνική Τη-
λεόραση (ΕΡΤ3) σε θέματα Βαλκανικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Θα μπορούσε κάλλιστα να κοσμεί κάποιο 
από τα ευρωψηφοδέλτια των πολιτικών 
κομμάτων, καθώς η γνώση του και κυρίως 
η εμπειρία του από την ενασχόλησή του με 
τις διεθνείς πρακτικές αποτελούν πολύτι-
μα εφόδια για τη μεταπήδησή του από τον 
ακαδημαϊκό, στον πολιτικό στίβο. Ωστόσο, 
οι νομικές συμβουλές του φαίνεται ότι επί 
του παρόντος θα εξυπηρετήσουν περισσό-
τερο τον νέο δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα 
που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από τον 
προσεχή Σεπτέμβρη.

Το νομικό «όπλο» στη φαρέτρα του νέου δημάρχου 
Δ Ρ .  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Η Σ

Ο δικηγόρος 
που ρίχνει φως 
στο νεφελώδες 

ιδικτησιακό 
καθεστώς των 

Μ.Μ.Ε. 
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Το χρώμα στον χάρτη της Ελλάδας, όπως τον 

έφτιαξαν οι ψηφοφόροι, τόσο την πρώτη, όσο 
και τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, μοιάζει 
σαν φωτογραφία από το – άμεσο – μέλλον.

     Μετά από 4,5 χρόνια κυριαρχίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, η ελληνική κοινωνία ετοιμάζεται να γυρίσει 
σελίδα. 

     Όπως δείχνει και η πρώτη μετεκλογική 
δημοσκόπηση, μέσα σε μία εβδομάδα η Νέα 
Δημοκρατία παγίωσε και δημοσκοπικά την τε-
ράστια διαφορά από το κυβερνών κόμμα – και 
δείχνει ότι πολύ σύντομα θα μετριέται σε ποσο-
στά άνετης αυτοδυναμίας.

     Είναι πολύ σημαντικό για την πορεία 
της χώρας ότι σε όλες τις περιφέρειες, μηδέ 
της Κρήτης εξαιρουμένης, εξελέγησαν περιφε-
ρειάρχες που δεν θα έχουν αντιπαλότητα με την 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 

     Το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους 
δήμους – καθώς επαναβεβαιώθηκε ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν διαθέτει βάθος στην αυτοδιοίκηση.

     Βεβαίως, οι εθνικές εκλογές δεν τελειώ-
νουν ούτε με δημοσκοπήσεις, ούτε με εκτιμή-
σεις.

     Θα τελειώσουν στις 7 το βράδυ της 7ης 
Ιουλίου – και μόνον τότε θα ξεκινήσει μια νέα 
περίοδος για την Ελλάδα.

     Με την έννοια αυτή, δεν μπορούμε να 
λέμε ότι η μάχη έχει κριθεί, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν μπορεί στα σοβαρά να υποστηρίζει ότι έχει 
ως στόχο να ανατρέψει την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί στο εκλογικό σώμα. 

     Μία διαφορά 9,5 μονάδων σε κάλπη δεν 
ανατρέπεται ούτε σε έναν μήνα, ούτε σε έναν 
χρόνο – ειδικά όταν ο χαμένος έχει χρησιμοποι-
ήσει όλα του τα όπλα στο πρώτο ημίχρονο.

     Διότι αυτή τη φορά ούτε επιδόματα μπο-
ρούν να εφευρεθούν ούτε «14ες συντάξεις» να 
δοθούν. 

     Άλλωστε, η εκλογική αποτελεσματικότη-
τά τους αποδείχθηκε – εκτός αν κάποιος πιστεύ-
ει ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι παροχές, τότε η 
διαφορά θα είχε φτάσει στις 15 μονάδες…

     Η διαφαινόμενη γραμμή του κυβερνώ-
ντος κόμματος εν όψει των εθνικών εκλογών 
που συνοψίζεται στο παλιό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ 
ότι «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά» έρχεται 
σε αντίθεση με τον χάρτη που βάφτηκε σχεδόν 
απόλυτα γαλάζιος και η αλήθεια είναι ότι η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική της και τις 
πρακτικές της, μάλλον πλήρωσε τους μπογια-
τζήδες…

*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας - π. 
Βουλευτής  Νέας Δημοκρατίας

Η Ελλάδα είναι μπλέ……
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Η ανυπαρξία ενός συγκροτημένου σχεδίου 
για τη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με την απά-
λειψη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων είναι 
μείζονος σημασίας θέματα, τα οποία μπορούν 
να επιλυθούν, μόνο με τη βοήθεια της κεντρι-
κής διοίκησης, τόνισε σε συνέντευξη του στην 
εφημερίδα Κarfitsa, o υποψήφιος βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας στη Β΄ Θεσσαλονίκης Φάνης 
Παπάς. Υπογράμμισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μει-
οψηφία της παρακμής και ο κόσμος του γύρισε 
την πλάτη γιατί εξαπατήθηκε και η μεσαία τάξη 
καταστράφηκε. Ο κ. Παπάς ζήτησε από τους πο-
λίτες και κυρίως από τους νέους να εμπιστευ-
τούν  στις εθνικές εκλογές την πρόταση διακυ-
βέρνησης  της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά από μια πλούσια αυτοδιοικητική δι-
αδρομή στον Α’ και Β’ βαθμό της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, είστε υποψήφιος βουλευτής στη 
Β’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι 
λόγοι σας οδήγησαν σ’ αυτήν την επιλογή; Από 
πολύ μικρή ηλικία ασχολούμαι με τα κοινά. Στο 
χώρο της πολιτικής μόνο ουρανοκατέβατο δεν 
μπορεί να με χαρακτηρίσει κάποιος. Υπηρέτησα 
με την αμέριστη εμπιστοσύνη των συμπολιτών 
μου τον τόπο καταγωγής και κατοικίας μου, το 
Σοχό, ως δημοτικός σύμβουλος και μετά ως δή-
μαρχος, σε ηλικία 29 ετών. Το επόμενό μου βήμα 
ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έγινα 
περιφερειακός σύμβουλος με την «Αλληλεγ-
γύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα και με τη δική 
του εμπιστοσύνη έγινα αντιπεριφερειάρχης σε 
διαφορετικά αντικείμενα, στο περιβάλλον, στην 
επιχειρηματικότητα, στην ανάπτυξη, στον αγρο-
τικό τομέα. Θεώρησα ότι ο κύκλος μου στην αυ-
τοδιοίκηση έκλεισε. Η απόφαση να μεταπηδήσω 
στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν ελήφθη χωρίς 
προβληματισμό. Το αντίθετο. Όμως πιστεύω πως 
ο χρόνος ήταν ο πλέον κατάλληλος. Η χώρα εί-
ναι σε ένα κρίσιμο χρονικό ορόσημο πολιτικά. 
Δεν πρέπει γι’ ακόμη μια φορά να χάσει το τρέ-
νο της ανάπτυξης. Το ίδιο και η περιοχή μου, η 
περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρα-
τία, είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται 
την ασφαλή πορεία της Ελλάδας. Έπειτα από 
τέσσερα χρόνια καταστροφικής διακυβέρνησης, 
κανείς από όσους θεωρούμαστε πολιτικό προ-
σωπικό δεν δικαιούται να απουσιάσει από τη με-
γάλη μάχη για την πολιτική αλλαγή. Θα ήμουν 
υπόλογος απέναντι στα πιστεύω μου, στις πεποι-
θήσεις μου, στην προσωπική μου διαδρομή εάν 
δεν έκανα το βήμα να μπω στο ψηφοδέλτιο της 

Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, εάν δεν στρατευόμουν 
στο σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ξα-
ναφτιάξουμε την Ελλάδα, για να δώσουμε ξανά 
προοπτική στους Έλληνες.

Ποιά είναι τα σοβαρότερα προβλήματα της 
Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης; Η ανυπαρξία 
ενός συγκροτημένου σχεδίου για την αξιοποί-
ηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 
τόπου και για την αξιοποίηση του πραγματικά 
σπουδαίου ανθρώπινου δυναμικού. Ξέρετε, οι 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες, όσο και να προ-
σπαθήσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν αίρο-
νται χωρίς την ουσιαστική βοήθεια της κεντρικής 
διοίκησης. Αυτή, θεωρώ, απουσιάζει επί πολλά 
χρόνια από τη Β’ Θεσσαλονίκης. Κι από αυτό το 
γεγονός απορρέουν και τα σημαντικότερα και τα 
περισσότερα προβλήματα της περιοχής. Μιλάμε 
για έναν τόπο μαγευτικό για όσους τον γνωρί-
ζουν, με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. 
Προφανώς και με μεγάλη ανομοιογένεια, αλλά 
αυτή η ποικιλία που διαθέτει, με τουριστικές 
περιοχές στη Βόλβη και στο δήμο Θερμαϊκού, 
με μοναδικού φυσικού κάλλους περιοχές στο 
δήμο Δέλτα, στον ορεινό όγκο, στο Σοχό και στα 
Πετροκέρασα, όπως και στις λίμνες Κορώνεια 
και Βόλβη, συνθέτει ένα μοναδικό τοπίο πολυ-
παραγοντικής ανάπτυξης. Σ’ αυτή την περιοχή 
βρίσκεται όλη η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης, 
αλλά και το σύνολο της αγροτικής παραγωγής 
της. Πρέπει, συνεπώς, να σκεφτούμε, να σχεδιά-
σουμε και να υλοποιήσουμε υπερτοπικά, για να 
λύσουμε ζητήματα, σε συγκοινωνίες, πρωτογε-
νή τομέα, υποδομές, δημόσια υγεία, περιβάλλον. 
Σε αυτούς τους τομείς μπορούμε να ομαδοποι-
ήσουμε τα σημαντικότερα προβλήματα. Κι εκεί 
πρέπει να ρίξουμε το βάρος, μαζί βέβαια με την 
αναπτυξιακή πολιτική, ώστε να κρατήσουμε και 
να ενισχύσουμε τον πληθυσμό των νέων. Να δη-
μιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, αυτό είναι 
το στοίχημα, διότι η αδυναμία εξεύρεσης εργα-
σίας στη Β’ Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικά έντο-
νη. Σε όλα αυτά, που είναι εν πολλοίς ζητήματα 
κεντρικών πολιτικών, θέλω να συνεισφέρω, όχι 
μόνο προβάλλοντας τα προβλήματα της περι-
οχής, αλλά προτείνοντας λύσεις, μέσα από την 
εμπειρία που έχω αποκτήσει από τη μια και μέσα 
από τη γνώση που έχω γι’ αυτό τον τόπο, που τον 
έχω ζήσει σε κάθε γωνιά του.

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έδωσε 
ισχυρό προβάδισμα στη ΝΔ και οδήγησε στις 
εθνικές εκλογές. Τι άλλαξε και οι πολίτες γύ-

ρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν περίμενα το 
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για να καταλά-
βω ότι οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Το έχουν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Απλώς, 
στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσαν να κρατηθούν στις 
καρέκλες και επένδυσαν σε τακτικισμούς για 
να θολώσουν την κρίση των πολιτών γι’ ακόμη 
μια φορά και να υφαρπάξουν την ψήφο τους. Το 
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επίσπευσε κατά 
κάποιους μήνες κάτι που θα γινόταν αργά ή γρή-
γορα. Αν είσαι ενεργός στην κοινωνία, βλέπεις 
ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια μια μειοψηφία 
της παρακμής. Ο κόσμος νιώθει απογοήτευση 
και οργή, με αιτία. Η καταστροφή της μεσαίας 
τάξης, η υπερφορολόγηση, ο αυτόματος πιλό-
τος στην ανάπτυξη, τα βολέματα ημετέρων και 
η απώλεια της αυταπάτης του δήθεν «ηθικού 
πλεονεκτήματος», είναι λίγα; Δεν θα σου γυρίσει 
ο κόσμος την πλάτη; Όταν έχει και μια συγκροτη-
μένη πρόταση διακυβέρνησης από τη Νέα Δημο-
κρατία είναι αναμενόμενο.

Με άλλα κριτήρια ψηφίζει ο ψηφοφόρος 
στην Α  ́και με άλλα στη Β  ́Θεσσαλονίκης; Τα 
βασικά κριτήρια είναι για όλους τα ίδια. Η Θεσσα-
λονίκη είναι μια μεγάλη μητροπολιτική περιοχή. 
Προφανώς, όμως, υπάρχουν και διαφοροποιή-
σεις. Η Α’ Θεσσαλονίκης είναι μια αμιγώς αστική 
περιοχή. Ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα 
με τα προβλήματα των πολιτών να είναι σχε-
δόν κοινά. Στη Β’ Θεσσαλονίκης όμως υπάρχει 
μεγάλη ανομοιογένεια. Ο υποψήφιος οφείλει να 
μιλήσει στον κάτοικο κάθε περιοχής για τα ζητή-
ματα που απασχολούν τον ίδιο. Τα κριτήρια εξαι-
τίας αυτής της διαφοροποίησης καθορίζουν και 
την ψήφο κάθε πολίτη, κάθε περιοχής. Συνεπώς, 
πρέπει να υπάρχει γνώση των ιδιαιτεροτήτων και 
συγκεκριμένη πρόταση επίλυσής τους. Γι’ αυτό 
μας ψηφίζουν οι πολίτες εξάλλου.

Πώς θα πείσετε τους νέους ανθρώπους να 
σας εμπιστευτούν; Κατ’ αρχήν είμαι κι εγώ –
ακόμη– νέος. Θέλω πρωτίστως οι νέοι ψηφοφό-
ροι να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία και την 
πρότασή της για τη διακυβέρνηση του τόπου. Θα 
συνιστούσα σε όλους να αφιερώσουν λίγο χρόνο 
και να μάθουν τι προτείνει για τους νέους η ΝΔ 
στο κυβερνητικό της πρόγραμμα, που είναι προ-
σβάσιμο στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρουν τις απα-
ντήσεις στις αγωνίες τους, στην προοπτική τους. 
Από εκεί και πέρα σε προσωπικό επίπεδο θεω-
ρώ ότι είμαι μια νέα υποψηφιότητα για τη Βου-
λή, που και ηλικιακά είμαι κοντά στους νέους 

Φάνης Παππάς:

Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται  
την ασφαλή πορεία της χώρας
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Φάνης  
Παππάς

Το αποτέλεσμα 
των ευρωεκλογών 

επίσπευσε κατά 
κάποιους μήνες 

κάτι που θα γινόταν 
αργά ή γρήγορα

και επίσης έχω τις δικές μου ιδέες για τις ανάγκες 
τους. Θα τους προσεγγίσω, όπως κάνω όλα αυτά 
τα χρόνια, με ευθύτητα και με σαφήνεια, καταθέ-
τοντάς τους τι θα κάνω ως βουλευτής γι’ αυτούς 
εφόσον με επιλέξουν. Τίμια, απλά και καθαρά. Η 
νεολαία αυτή τη γλώσσα μιλάει. Πέρα από μηχανι-
σμούς, πέρα από συνθήματα, πέρα από αδιέξοδες 
υποσχέσεις, πέρα από φρούδες ελπίδες. Όλα αυτά 
έστειλαν μεγάλο μέρος των νέων στο εξωτερικό, 
στέρησαν και στερούν από την Ελλάδα το δυνα-
μικότερο κομμάτι της κοινωνίας. Σ’ αυτό η ΝΔ θα 
βάλει οριστικό τέλος. Από το brain drain γυρνάμε 
στο brain gain.
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Kαι μόνο η εικόνα της Φώφης Γεννηματά 
την Κυριακή του δεύτερου γύρου των περι-
φερειακών και δημοτικών εκλογών, αρκεί 
για να αποδείξει πόσο άκαιρη, άστοχη, λα-
θεμένη, καταστροφική ήταν η πρωτοβου-
λία της να εξοβελίσει από το ΚΙΝΑΛ έναν 
πολιτικό του κύρους, της συγκρότησης, της 
προσφοράς και της εμβέλειας του Ευάγγε-
λου Βενιζέλου. Ως ιδανική αυτόχειρας και 
έχοντας επιφέρει  μεγάλο πλήγμα στο ΚΙ-
ΝΑΛ στην πιο κρίσιμη φάση προς τις εθνικές 
εκλογές, πήγαινε από κανάλι σε κανάλι για 
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να 

πείσει ότι αυτή είναι η ηγέτης, λες και 
κανείς την είχε αμφισβητήσει!

Σ΄ αυτή την προσπάθεια δεν δίστα-
σε να προσβάλει τον Κώστα Σημίτη, 
επικαλούμενη ότι αυτή τον υπερασπί-
στηκε όταν δέχτηκε επιθέσεις λες και 
δεν ήταν καθήκον της να απαντήσει 
στην βρώμικη προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ 
, αλλά και το στέλεχος που πήρε 40% 
στις εκλογές για την εκλογή του προέ-
δρου, τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντάς 
του την παρότρυνση ότι καλό είναι αντί 
να εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εξελίξεις, να κοιτάξει να εκπροσωπεί 
το ΚΙΝΑΛ καλά στην Ευρωβουλή! Με-
γαλύτερη αμετροέπεια, ανεπάρκεια, 
άγχος δεν έχω ξαναδεί από επικεφα-
λής, από πρόεδρο οποιουδήποτε κόμ-
ματος.

Την ώρα, λοιπόν, που ο ΣΥΡΙΖΑ κα-
τέρρεε παντού, που σε όλα τα κανάλια 
σχολίαζαν τα αποτελέσματα και τους 
νέους συσχετισμούς που διαμορφώνο-
νται, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ έδινε μά-
χες οπισθοφυλακών και τα καλεσμέ-
να στελέχη βρίσκονταν σε κατάσταση 
πλήρους αμηχανίας. Ποτέ αρχηγός 
κόμματος δεν επέφερε τόσο μεγάλο 
πλήγμα στο κόμμα του σε χρόνο ρεκόρ 
και σε τόσο κρίσιμη πολιτικά φάση. 
Πολύ κακούς συμβούλους φαίνεται 

να έχει η κ. Γεννηματά που κάνουν ζημιά και 

στην ίδια –αυτό είναι το λιγότερο–, αλλά 
και στην παράταξη που εκπροσωπεί. Πολύ 
περίεργη αντίληψη περί Δημοκρατίας στο 
κόμμα της φαίνεται να έχει, απειλώντας τους 

πάντες σαν να είναι το ΚΙΝΑΛ μια προέκταση 
του γραφείου του προέδρου ή κανένα κόμμα 
που λειτουργεί με δημοκρατικό συγκεντρω-
τισμό.

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



Για να κρατηθεί όρθιος ο ηττημένος Τσίπρας και μόνο…
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Πώς η κ. Γεννη-
ματά θυμήθηκε 

να εξοβελίσει 
ένα στέλεχος 

εθνικής εμβέ-
λειας στοχευ-
μένο από τον 

ΣΥΡΙΖΑ επειδή 
πρωταγωνί-
στησε στην 

προσπάθεια να 
σωθεί η χώρα;
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Μα τι συμβαίνει, αλήθεια; Πως και η κ. Φώφη Γεν-
νηματά θυμήθηκε να εξοβελίσει ένα στέλεχος εθνικής 
εμβέλειας στοχευμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή πρωτα-
γωνίστησε στην προσπάθεια να σωθεί η χώρα και να 
αντιμετωπιστεί ο εθνικολαϊκισμός και η επίθεση κατά 
των θεσμών; Πως και γιατί προχώρησε στην ικανοποίη-
ση αυτού που εναγωνίως ζητούσαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως ο Π. Σκουρλέτης, ότι δηλαδή θα διευκολυνθεί η 
σύγκλιση ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ αν δεν υπάρχουν στην μέση 
στελέχη σαν τον Ε. Βενιζέλο; Πώς σκέφτηκε πως ο Γ. Κα-
μίνης είναι ένας εξ’ ορισμού πολυσυλλεκτικός πολιτικός 
που μπορεί να λειτουργήσει μ΄ αυτό τον τρόπο, ενώ ως 
υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ ήρθε τρίτος μακράν του 
δεύτερου και ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής ήρθε τέ-
ταρτος; Πως ξαφνικά του εντοπίστηκε η δυνατότητα να 
καταστεί πόλος νέων ψηφοφόρων; Πως είναι δυνατόν 
να έχει δεσμευτεί στον κ. Γ. Καμίνη για το ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας, ενώ ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής; Συ-
νιστά αυτό μέγα ηθικό και πολιτικό πρόβλημα ή όχι; Από 
πότε υπάρχουν στελέχη που κατεβαίνουν υποψήφιοι και 
έχουν εκ των προτέρων και έτοιμη διορισμένη θέση αν 
δεν εκλεγούν; Από πότε συμβαίνουν αυτά στο ΠΑΣΟΚ ή 
το ΚΙΝΑΛ ή όπως και αν λέγεται η προοδευτική παράταξη; 
Γιατί τελικά συμβαίνουν όλα αυτά;

Είναι απλό: Η κ. Φώφη Γενηματά και κάποια στελέ-

χη θέλουν να ελέγξουν από τώρα την κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΚΙΝΑΛ. Γιατί άραγε; Μα γιατί αυτά τα στελέχη 
«ανάβουν κάθε μέρα λαμπάδα για να βγει αυτοδύναμη 
η ΝΔ και να μην βρεθούν μπροστά στο δίλημμα να συ-
γκυβερνήσουν». Δεν επιθυμούν να συμβάλουν σε λύση 
διακυβέρνησης, γιατί φοβούνται μην χαρακτηριστούν 
«δεξιοί», όταν η ίδια η κ. Γεννηματά ήταν υπουργός του 
κ. Σαμαρά. Θα προτιμήσουν να πάμε σε νέες εκλογές με 
απλή αναλογική, δηλαδή ακυβερνησία, πάσα στον ηττη-
μένο ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονη παραγραφή ευθυνών των 
κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ για πληθώρα πολύ ευαίσθη-
των υποθέσεων που οφείλεται να διερευνηθούν. Προτι-
μούν να βρίσκονται στην αντιπολίτευση έχοντας την ψευ-
δαίσθηση ότι εκεί θα λύσουν το θέμα των συσχετισμών 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, αγνοώντας τους νόμους της Φυσικής ή και 
θέλοντας να συναντηθούν. Γνωρίζουν ότι πάνω σ΄ αυτό 
το θέμα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και αποφά-
σισαν «να λύσουν τα θέματα από τώρα». Πρόκειται για 
επιχείρηση ενός πολιτικού προβλήματος με μεθόδους 
εκκαθάρισης υποτιμώντας τα αντανακλαστικά της ίδιας 
της παράταξης.

Αυτή είναι η απλή αλήθεια που αναδεικνύει όμως 
ένα τρομακτικό κενό πραγματικής πολιτικής και αγνόη-
ση της ιστορικής αλήθειας, ότι οι προοδευτικές δυνάμεις 
στην χώρα ανέβηκαν στη λαϊκή εκτίμηση και απέκτησαν 

δύναμη, όταν ανταποκρίθηκαν στο πατριωτικό καθήκον 
τους. Όταν αυτές οι δυνάμεις θέλησαν να κρυφτούν, θέ-
λησαν να αγνοήσουν τις προκλήσεις για την χώρα και την 
κοινωνία, απλά περιθωριοποιήθηκαν. Έτσι οι υποτιθέμε-
νοι «αντιδεξιοί» σπρώχνουν μ΄ αυτή τη τακτική τμήματα 
του εκλογικού σώματος που θα μπορούσε να πάρει το 
ΚΙΝΑΛ, αν αυτά δεν αισθάνονταν ανασφάλεια ότι η ψήφος 
τους μπορεί απλά να χρησιμοποιηθεί γα να οδηγηθούμε 
στην ακυβερνησία και την νεκρανάσταση του βαριά ητ-
τημένου ΣΥΡΙΖΑ, προς την ΝΔ. Εν ολίγοις, οι δήθεν «αντι-
δεξιοί» πριμοδοτούν την αυτοδυναμία της ΝΔ, μειώνουν 
τις δυνατότητες του ΚΙΝΑΛ και εν τέλει το οδηγούν στην 
αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ, αφού σε κάθε περίπτωση θα είναι 
ένας ισχυρός πόλος, πάντως ισχυρότερος από το τραυ-
ματισμένο και χωρίς στόχευση ΚΙΝΑΛ.

Αυτό κρίνεται αυτή την περίοδο. Για αυτό βλέπουμε 
όλο αυτό το θέατρο, αυτήν τη νέα τραγωδία στον χώρο 
της υποτιθέμενης σύγχρονης Κεντροαριστεράς με απο-
κλειστική την ευθύνη της ηγετικής ομάδας, της ηγεσίας 
του χώρου. Το μόνο ερώτημα για μένα είναι αν οι πραγ-
ματικοί πρωταγωνιστές είναι αυτοί που φαίνονται, ή αν 
είναι πολιτικοί υποβολείς και εξωπολιτικά κέντρα  που 
επιθυμούν να κρατήσου τον Τσίπρα όρθιο, ώστε να πιέ-
ζουν τον Κ. Μητσοτάκη, παίζοντας απλά με το ΚΙΝΑΛ.

* Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Για να κρατηθεί όρθιος ο ηττημένος Τσίπρας και μόνο…
reportage
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«Καταδεικνύει ότι ο έμπορος κρεάτων δεν 
έχει αναστολές στο να μετέλθει ακραία μέσα 
(τεχνάσματα) που στηρίζονται στη σκηνοθε-
σία υποτιθέμενων αξιόποινων πράξεων». Δύο 
χρόνια και δύο μήνες πριν τη σύλληψη του 
46χρονου εμπόρου κρεάτων για τη δολοφονία 
του 59χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού, 
δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη είχε «σκιαγραφή-
σει» τον χαρακτήρα του κατηγορούμενου. Αυτού 
που δεν δίστασε να θάψει το πτώμα του άτυχου 
κτηνοτρόφου και να εξαφανίσει τα στοιχεία θά-
βοντας μέχρι και το αυτοκίνητό του κοντά στη 
μονάδα του στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης, σε μία 
πρωτοφανή για τα αστυνομικά χρονικά ενέργεια.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλο-
νίκης τον Μάρτιο του 2018 αθώωσε δύο κτη-
νιάτρους, τους οποίους ο 46χρονος έμπορος 
κρεάτων κατηγόρησε για δωροδοκία. Ήταν τον 
Ιούλιο του 2013 όταν τρεις κτηνίατροι (ο τρίτος 
απηλλάγη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
πριν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο) συνελή-
φθησαν από τις εσωτερικές υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. 
έχοντας στην κατοχή τους προσημειωμένα χρή-
ματα, τα οποία φαίνεται πως ουδέποτε προέκυψε 
ότι είχαν ζητήσει, σύμφωνα με τη δικαστική από-
φαση. Οι κατηγορούμενοι από την αρχή έλεγαν 
πως τα χρήματα «φυτεύτηκαν» σε μία τσάντα 
και πως ο καταγγέλλων τους έστησε «παγίδα» 
επειδή οι ίδιοι είχαν εντοπίσει διάφορες παρατυ-
πίες με τα ζώα που είχε στην ιδιοκτησία του, με-
ταξύ των οποίων και διάθεση άρρωστων ζώων.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει και η αθωωτική 
απόφαση, η οποία καταγράφει μία σειρά παρά-
νομων ενεργειών του 46χρονου, που επιβεβαι-
ώνουν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο 
γνωρίζει πώς να μεθοδεύει καταστάσεις. «Αν 
όντως είχαν ζητηθεί χρήματα νωρίτερα, γιατί ο 
έμπορος κρεάτων δεν το κατήγγειλε στην αστυ-
νομία πριν την έναρξη του ελέγχου; Η συμπε-
ριφορά του υπήρξε έντονα παραβατική. Πέραν 
της μη τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, προ-
βαίνει σε παράνομες μετακινήσεις ζώων ακόμη 
και διαρκούντος του προγράμματος εκρίζωσης, 
σε παράνομη απομάκρυνση ασθενών ζώων, σε 
κλοπές ενωτίων, σε παράνομη διάθεση γάλα-
κτος για ανθρώπινη κατανάλωση άρρωστων 
ζώων, σε ψευδείς καταγγελίες για δήθεν σε βά-
ρος του ζωοκλοπές», σημειώνεται στην αθωω-
τική απόφαση, που περιγράφει τον κατηγορού-
μενο για το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα τον 
59χρονιο κτηνοτρόφο, τον οποίο οι συγγενείς 
του και οι διωκτικές αρχές αναζητούσαν από τις 
αρχές Νοεμβρίου 2016. Ενδεικτικά γίνεται εκτε-
νής αναφορά σε περιστατικό καταγγελλόμενης 
κλοπής 118 βοειδών. «Υποτίθεται ότι έγινε μέσα 
σε ένα βράδυ χωρίς να το αντιληφτεί κανείς. Τα 
ζώα ήταν όλα αταυτοποίητα και ανάμεσά τους 
περιλαμβάνονταν 33, που έπρεπε να θανατω-
θούν για φυματίωση και βρουκέλλωση», τονί-
ζεται στην απόφαση που είναι καταπέλτης για τη 
μεθοδολογία του 46χρονου, όπως τουλάχιστον 
την αποτυπώνει το δικαστήριο.

Τα προσημειωμένα που δεν… είδε
Η υπόθεση ξεκίνησε από την καταγγελία του 

46χρονου κτηνοτρόφου – εμπόρου κρεάτων 
από το Ανατολικό, στις εσωτερικές υποθέσεις 
της ΕΛ.ΑΣ. πως οι αρμόδιοι παράγοντες των κτη-
νιατρικών υπηρεσιών καθυστερούν την έκδοση 
άδειας θανάτωσης 119 ζώων του, που είχαν 
προσβληθεί από μελιταίο πυρετό, παρ’ ότι ο νό-
μος θέτει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια για 
την αποφυγή μόλυνσης των άλλων ζώων. Συ-
μπλήρωσε ότι η αρμόδια κτηνίατρος απαιτούσε 
το ποσό των 30.000 ευρώ και πως στη συνέχεια 
συμφώνησαν στην παράδοση 12.000 ευρώ, τα 
οποία ισχυρίστηκε ότι έδωσε στον συνάδελφό 
της. Ακολούθησε επιχείρηση της αστυνομίας με 
τις συλλήψεις.

Οι δύο κτηνίατροι αρνούνταν από την πρώ-
τη στιγμή τις κατηγορίες και μάλιστα την περίο-
δο των συλλήψεων και προσαγωγών τους στο 
πλευρό τους είχαν βρεθεί συνδικαλιστές κτηνο-
τρόφοι οι οποίοι δήλωναν την αθωότητά τους. 
Ισχυρίζονται πως ήταν «παγίδα» του συγκεκρι-
μένου κτηνοτρόφου, ο οποίος στόχευε μόνον 
στις αποζημιώσεις και απέφευγε τους ελέγχους, 
όπως είχαν πει. Τη θέση αυτή τελικά υιοθέτησε 
το δικαστήριο και τους αθώωσε, παρ’ ότι στη 
συνέχεια ασκήθηκε έφεση από εισαγγελέα, η εκ-
δίκαση της οποίας ήταν προγραμματισμένη για 
τον Μάιο και αναβλήθηκε. Μετά την αναβολή 
ακολούθησαν οι καταιγιστικές εξελίξεις με τη 
σύλληψη του 46χρονου.

Ο έμπορος κρεάτων πριν τη δολοφονία του Δ. Γραικού είχε καταγγείλει 
κτηνιάτρους για δωροδοκία και αθωώθηκαν

«Δεν έχει αναστολές να μετέλθει ακραία μέσα, 
η συμπεριφορά του ήταν άκρως παραβατική»
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Κατά τη διάρκεια της δίκης αυτό που παρατηρήθηκε 
ήταν ότι ναι μεν τα χρήματα είχαν προσημειωθεί, όμως 
ο αστυνομικός μάρτυρας ποτέ δεν επιβεβαίωσε πως είδε 
τον κτηνίατρο να μετράει τα χρήματα και ότι τα παρέλαβε 
από τον 46χρονο έμπορο κρεάτων. Ισχυρισμός των κτη-
νιάτρων ήταν ότι ο καταγγέλλων τοποθέτησε τα προση-
μειωμένα μέσα στο αυτοκίνητο του κτηνιάτρου και πριν 
προλάβει ν’ αντιδράσει έγινε η έφοδος της αστυνομίας 
και οι συλλήψεις.

Απέτυχε η προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων
Ο 46χρονος έμπορος κρεάτων οδηγείται σήμερα Τε-

τάρτη ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλο-
νίκης προκειμένου να απολογηθεί για τα αδικήματα της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της περιύβρισης νεκρού 
και της κλοπής. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα επαναλά-
βει τον ισχυρισμό που ανέπτυξε στους αστυνομικούς του 
τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας κατά 
τη σύλληψή του, ότι δηλαδή καβγάδισε με τον 59χρονο 
κτηνοτρόφο Δημήτρη Γραικό, τον έσπρωξε κι έπεσε με 
συνέπεια να χτυπηθεί στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή του.

Η στάση του στην ανακρίτρια βέβαια θα εξαρτηθεί 
και από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Ο 
46χρονος μπορεί να σχεδίασε την εξαφάνιση όλων των 
ιχνών της υπόθεσης, από το αυτοκίνητο μέχρι τη σορό 
του 59χρονου, δεν φαντάστηκε όμως ότι το περιβάλλον 
ταφής θα ήταν τέτοιο που θα διατηρούσε στοιχεία του 
πτώματος για να διευκρινιστούν δεδομένα που θα οδη-
γήσουν στην ακριβή αιτία θανάτου. Έγκυρες πηγές ανέ-
φεραν πως ήδη υπάρχουν αναφορές για «πολλές κακώ-
σεις», όπως τουλάχιστον ενημερώθηκε η οικογένεια του 
θύματος, τόσο στον θώρακα όσο και στο κεφάλι.

 Το έγκλημα με θύμα τον 59χρονο κτηνοτρόφο θα 
καταγραφεί ως μοναδικό, καθώς είναι πρώτη φορά που 
καταγράφεται προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων, όπως 
το αυτοκίνητο με αυτόν τον τρόπο. Συνήθως τα οχήμα-
τα επιχειρείται να καταλήξουν σε θάλασσες και ποτάμια, 
προκειμένου να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός τους. 
Στην προκειμένη περίπτωση όμως ο 46χρονος έμπο-
ρος κρεάτων το έθαψε ολόκληρο. Συγκεκριμένα, όπως 
αναφέρεται στη δικογραφία χρησιμοποίησε σκαπτικό 
μηχάνημα με το οποίο άνοιξε μία μεγάλη τρύπα βάθους 
τουλάχιστον έξι μέτρων, μέσα στην οποία έριξε ανάπο-
δα, το αγροτικό αυτοκίνητο του θύματος. Το κάλυψε με 
τόνους χωμάτων αλλά και μεγάλη ποσότητα κοπριάς 
ζώων, προκειμένου να αποπροσανατολίζει σκύλους που 
θα χρησιμοποιούνταν για να ερευνηθεί η περιοχή. Λίγα 
μέτρα μακρύτερα, έπραξε το ίδιο, δηλαδή άνοιξε μεγάλο 
λάκκο θάβοντας το πτώμα του άτυχου Δημήτρη Γραικού.

Η δίωξη ανθρωποκτονιών είχε «μπλοκάρει» τη συ-
γκεκριμένη έκταση των 5 στρεμμάτων που βρίσκεται δί-
πλα στην κτηνοτροφική μονάδα του εμπόρου κρεάτων, 
από τον περσινό Σεπτέμβριο, όταν ζήτησε τη βοήθεια 
των γεωφυσικών του Α.Π.Θ. για να ερευνήσουν το υπέ-
δαφος της περιοχής. Όταν τελικά οι συνθήκες ευνόησαν 
τέτοια έρευνα το σημείο που ήταν θαμμένο το αυτοκίνητο 
βρέθηκε ύστερα από πέντε ώρες ερευνών. Στη συνέχεια 
προσήχθη στην αστυνομία ο 46χρονος έμπορος κρεάτων, 
ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο όπου έθαψε και τον 
κτηνοτρόφο.
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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
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