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Θεσσαλονίκη: Το τέλος του διχασµού, η ώρα της σύνθεσης

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου µιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για τη νέα σειρά συναυλιών που δίνει 

µαζί µε τους Boğ az Μusique και την καλλιτεχνική επιµέλεια της ∆ήµητρας Γαλάνη, ενώ το 

ραντεβού της στη Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου θα δοθεί στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

«Κορίτσι και Γυναίκα» 
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s ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ PARTY

ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ Η αγαπηµένη influencer της Ελλάδας Κόνι Μεταξά µιλά για την αγάπη 
που εισπράττει 

στα Social Media 

Σάββατο 8 Ιουνίου ο Damian ‘Jr.Gong’ Marley για πρώτη φορά live στη Θεσσαλονίκη, στο FIX fac-tory of Sound open air

To Street Outdoors Party επιστρέφει παρουσιάζοντας ένα µοναδικό day party την Κυριακή 9 Ιουνίου στο 
Λιµάνι

Τετάρτη 12 Ιουνίου ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται στη Μονή Λαζαριστών µε πολλή 
διάθεση

Η Μαρίζα Ρίζου µιλά στην Φιλίππα Βλαστού για την αγαπηµένη της Θεσσαλονίκη ενόψει της εµφάνισής της στη Μονή Λαζαριστών στις 10 
Ιουνίου 
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Να περιμένετε 
αλλαγές παντού  ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΡΑΙΚΟΥ

Υποσχέθηκα πως η πόλη από 1η Σεπτεμβρίου θα έχει δήμαρχο που θα κάνει  
τη δουλειά. Θα έχει πρώτη προτεραιότητα την πόλη και μόνον αυτήν.

Η ΠΡΏΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Κ. ΖΕΡΒΑ ΣΤΗΝ Karfitsa
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Του Νίκου Καραμανλή

Η αντιπρόεδρος της 
Βουλής δεν ένιωσε 

την ανάγκη να 
ζητήσει συγγνώμη 
από τους πολίτες, 

παρά μόνο από τον 
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Το... ηθικό πλεονέκτημα,  
η Τασία και οι γνωριμίες

Την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ αδυνατούν να «αναγνώσουν» τα αίτια της ήττας στις δημοτι-
κές-περιφερειακές κάλπες και στις ευρωεκλογές, η Τασία Χριστοδουλοπούλου έρχεται με 
τις δηλώσεις της να μας υποδείξει τι πήγε στραβά αυτά τα τεσσερισήμισι χρόνια. Άγνωστο 
εάν το έκανε από αφέλεια, από άγνοια κινδύνου ή από τη μέθη της εξουσίας, η αντιπρόεδρος 
της Βουλής και πρώην αν. υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής έδειξε με τη ρητορική της 
πώς αντιλαμβανόταν η ίδια –και πολλοί όμοιοί της– την αξιοκρατία. 

Δεν είναι ότι με περισσή κυνικότητα, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσον 
γεννάται ηθικό ζήτημα με την απόσπαση της κόρης της στη Βουλή λίγα 24ωρα πριν από την 
επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, απάντησε ως εξής: «Προφανώς, με την έννοια 
που το λέμε, ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας να αποσπαστεί στη Βουλή ώστε στη συνέχεια 
να μεταταχθεί, υπάρχει ένα ζήτημα ότι αξιοποιήθηκαν κάποιες γνωριμίες, διασυνδέσεις και 
τα λοιπά... Δεν το συζητάμε αυτό, ούτε θέλω να πω ότι ήταν γνωστά τα προσόντα της και 
η Βουλή βγήκε και φώναξε “έλα εδώ”». Είναι ότι ακόμη και τώρα δεν έχει αντιληφθεί την 
ουσία των όσων έγιναν –έστω κι αν κάποια έμειναν στα χαρτιά λόγω κατακραυγής από 
αντιπολίτευση, ΜΜΕ και πολίτες– και των όσων η ίδια είπε περί... διασυνδέσεων!

Όπως φαίνεται, η κα Χριστοδουλοπούλου, πέραν της φράσης της για τους «μετανάστες 
που λιάζονται και μετά εξαφανίζονται», θα μείνει στην πολιτική ιστορία του τόπου και για 
άλλη μία: «Θέλω μόνο να αξιοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνεται και να ζητήσω συγγνώ-
μη από τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση, τους φίλους και τους συντρόφους μου που τους στε-
νοχώρησα». Και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ανακοίνωσε την απόφασή της –προφανώς 
έπειτα κι από πιέσεις του Μεγάρου Μαξίμου– ότι δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής, ωστόσο, 
μέχρι την ύστατη ώρα, έδειξε ότι δεν καταλαβαίνει τι έγινε. 

Διαφορετικά, θα ένιωθε την ανάγκη να ζητήσει μια συγγνώμη από τους Έλληνες πολί-
τες, από τους μαθητές που εδώ και λίγη ώρα ρίχτηκαν στη μάχη των πανελλαδικών εξετά-
σεων, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον, από τα σπουδαγμένα Ελληνόπουλα που έφυγαν 
στο εξωτερικό για να βρουν μια δουλειά αντίστοιχη των προσόντων τους. Και για να μην το 
προσωποποιούμε, προφανώς και δεν είναι μόνο η αντιπρόεδρος της Βουλής που αξιοποί-
ησε κάποιες... γνωριμίες για να «βολέψει ημέτερους»! Είναι, όμως, ο κυνισμός της και το 
γεγονός ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση διαφήμιζε το «ηθικό πλεονέκτημά» της, κάθε φορά 
που στριμωχνόταν. 

Για την ιστορία και μόνο, να υπενθυμίσουμε ότι η Τασία Χριστοδουλοπούλου ήταν πρόε-
δρος της Επιτροπής... Θεσμών & Διαφάνειας της Βουλής!
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Σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφια τα σημαίνοντα στελέχη 

Η διαδικασία κατάρτισης των τελι-
κών ονομάτων φάνταζε ούτως ή άλλως 
εξαιρετικά δύσκολη στην παρούσα χρο-
νική συγκυρία, λόγω της σοβαρής πιθα-
νότητας να υποστεί το κόμμα μια ακόμη 
ήττα σε λίγες εβδομάδες, καθώς θα απο-
τελεί άθλο να καταφέρει να γυρίσει μια 
διαφορά εννέα και πλέον ποσοστιαίων 
μονάδων. Όλοι οι νυν βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα είναι αυτοδικαίως εκ νέου υπο-
ψήφιοι, αλλά το ερώτημα που πλανάται 
είναι πόσοι απ’ αυτούς θα καταφέρουν να 
επανεκλεγούν. 

Όσον αφορά το ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας, αυτό θα το πάρει πάνω του ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός. Όπως όλα δείχνουν, 
μία από τις εκλόγιμες θέσεις (μάλλον την 
πρώτη) θα λάβει η υπουργός Εργασίας 
Έφη Αχτσιόγλου, εξαιτίας και του γεγονό-
τος ότι, μόλις εισέλθουμε και επισήμως 
στην προεκλογική περίοδο, θα αναλάβει 
χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, οπότε 
θα ρίξει το βάρος στην εικόνα της κυβέρ-
νησης προς τα έξω. Ο νυν κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, 
από την άλλη πλευρά, θα ακολουθήσει 
αντίστροφη πορεία, καθώς θα αποχωρή-
σει από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και 
θα ριχτεί στη μάχη του σταυρού της Α΄ 
Αθήνας. Θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας θα έχει και ο γραμματέας του κόμ-
ματος Πάνος Σκουρλέτης. 

Απόσυρση Φλαμπουράρη;
Την ίδια ώρα ερωτηματικό αποτε-

λεί το πολιτικό μέλλον του 80χρονου 
υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλα-
μπουράρη. Τον Σεπτέμβριο του 2015 
είχε εκλεγεί με σταυρό στην Α΄ Αθηνών, 
αλλά τώρα οι αρχικές πληροφορίες τον 
έφεραν να αποσύρεται από την κεντρική 
πολιτική σκηνή, παραμένοντας ωστόσο 
στο πλευρό του κ. Αλέξη Τσίπρα ως εξ 
απορρήτων σύμβουλος. 

Κόντρα Χαρίτση - Κατρούγκαλου 
Σπαζοκεφαλιά προκαλείται ακόμα 

και με τις μετακομίσεις κορυφαίων στε-
λεχών από τις περιφέρειες που είχαν 
εκλεγεί το 2015 σε πιο μεγάλες, ώστε 
να θεωρείται πιο σίγουρη η επανεκλογή 
τους. Οι μόνοι που… διευκολύνουν την 
κατάσταση είναι ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος 
Πιτσιόρλας που ανακοίνωσε ότι δεν θα 
είναι εκ νέου υποψήφιος, ο υπουργός 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Κώστας Γαβρόγλου και ο βουλευτής 
Β΄ Αθηνών Γιάννης Θεωνάς. Στον αντί-
ποδα, έχουμε καραμπόλα μεταξύ δύο 
κορυφαίων υπουργών στη Μεσσηνία, 
καθώς θέλουν να κατέλθουν εκεί τόσο 
ο υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρίτσης όσο 
και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κα-
τρούγκαλος. 

Βούτσης, Φίλης και Τασία 
Από κει και πέρα στο ψηφοδέλτιο της 

Α΄ Αθήνας, εκτός από τον κ. Τζανακόπου-
λο που προαναφέραμε, θα φιγουράρουν 
τα ονόματα του προέδρου της Βουλής Νί-
κου Βούτση, του Νίκου Φίλη, της Τασίας 
Χριστοδουλοπούλου και του υπουργού 
Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη 
που ανήκει σε αυτούς που επωμίζονται 
το βάρος της ήττας των ευρωεκλογών, 
εξαιτίας της λανθασμένης δημοσκοπικής 
εικόνας που έδινε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Και πάλι Ραλλία Χρηστίδου 
Στον Νότιο Τομέα της Αθήνας θα 

βρεθούν ο υπουργός Ψηφιακής Πολι-

τικής Νίκος Παππάς, η αναπληρώτρια 
υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου, ο 
υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βα-
σιλειάδης, ο τέως υφυπουργός Γιάννης 
Μπαλάφας, ο Νίκος Ξυδάκης, η Βασιλική 
Κατριβάνου αλλά και η τραγουδίστρια 
Ραλλία Χρηστίδου, που απέτυχε να εκλε-
γεί στην Ευρωβουλή. 

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών θα κατέλ-
θει υποψήφιος ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, η υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και πρώην 
γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου 
του ΠΑΣΟΚ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου, ο τέως υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ο υφυ-
πουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, 
ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, 
η Αννέτα Καββαδία, η Ελένη Αυλωνίτου 
και ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης.

Βίτσας στον Δυτικό Τομέα 
Στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας θα 

είναι υποψήφιος ο υπουργός Μετανα-

στευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, ο 
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Παναγιώτης Ρήγας, ο πρώην αναπληρω-
τής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νί-
κος Τόσκας και η Χαρά Καφαντάρη. Ίσως 
προστεθεί και το όνομα του Παναγιώτη 
Κουρουμπλή που απέτυχε να εκλεγεί 
στις πρόσφατες ευρωεκλογές, αν και ο 
ίδιος θα ήθελε να βρίσκεται στο Επικρα-
τείας – όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε. 

Τα Χανιά χωράνε έναν 
Τέλος, ο υπουργός Υποδομών και 

Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης θα είναι 
υποψήφιος στην Περιφέρεια Αττικής, ο 
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο Ρέ-
θυμνο, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
Παύλος Πολάκης στα Χανιά (εκεί θα 
κατέβει και ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, οπότε 
αναμένεται να υπάρξουν εσωκομματικές 
κόντρες), ενώ στην Α΄ Θεσσαλονίκης θα 
δούμε την Κατερίνα Νοτοπούλου, που 
δεν κατάφερε να εκλεγεί στις δημοτικές 
εκλογές της συμπρωτεύουσας.

«Σφαγή» στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ 
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Εντυπωσιακούς ρυθμούς καταγρά-
φει η διείσδυση του φυσικού αερίου σε 
Θεσσαλονίκη & Θεσσαλία, καθώς οι νέες 
συμβάσεις σύνδεσης που υπογράφηκαν 
από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 
τον μήνα Μάιο ξεπέρασαν τις 1.900 στο 
Δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Επισημαίνεται ότι από την αρχή του 
έτους έγιναν 8.250 νέες Συμβάσεις Σύν-
δεσης φυσικού αερίου, με αύξηση κατά 
23,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 
του περσινού έτους 2018, ενώ παράλ-
ληλα οι διανεμηθέντες όγκοι φυσικού 
αερίου στο 5μηνο παρουσιάζουν αύξηση 
κατά 27,6% συγκριτικά με το 2018. 

Το Δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
με όλες τις επεκτάσεις δικτύου φυσικού 
αερίου, αναπτύσσεται σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας σε 
υφιστάμενες αλλά και σε νέες περιοχές 
της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Οι 
επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του δικτύου υλοποιούνται με βάση τεχνι-
κά κριτήρια που αφορούν τη δυνατότητα 
κατασκευής και την ασφάλεια του έργου, 
αλλά και σύμφωνα με οικονομικά κριτή-
ρια που αφορούν τη ζήτηση και τη δυνα-
μικότητα της κάθε περιοχής, καθώς και 
την απόδοση της επένδυσης. Σε όλο το 
εύρος των δραστηριοτήτων της, η Εται-
ρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές 
ασφαλείας του Δικτύου και των εγκατα-
στάσεων φυσικού αερίου.

Η προώθηση και περαιτέρω διείσ-
δυση του φυσικού αερίου στις περιοχές 
της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αποτε-
λεί καθήκον, αλλά και στρατηγικό στόχο 
της     ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ώστε να εξυπηρετού-
νται περισσότεροι κάτοικοι, νοικοκυριά, 
εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες 
στις περιοχές της Αδείας. Ταυτόχρονα, η 
εφαρμογή των χαμηλότερων τιμολογίων 
διανομής στην Ελλάδα αποτελεί επιστέ-
γασμα της επιτυχημένης στρατηγικής 
για την ανάπτυξη των δικτύων και του 
ορθού σχεδιασμού τους με τεχνικοοικο-
νομικά κριτήρια. 

Με προτεραιότητα την αξιόπιστη 
και ασφαλή ανάπτυξη του δικτύου, η                 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ εντάσσει στο στρατηγικό σχεδι-
ασμό της τη χρήση τεχνολογικών καινο-
τομιών και πρωτοπορεί στη διαμόρφωση 
πολιτικών και δράσεων στο ρυθμιζόμενο 
περιβάλλον της διανομής αερίου. Ήδη 

από το 2018, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατέχει ηγε-
τικό ρόλο στην διαμόρφωση του πλαι-
σίου τροφοδοσίας απομακρυσμένων 
περιοχών με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, 
και βεβαίως στην άμεση υλοποίηση και 
εφαρμογή του. Σήμερα, ολοένα και πε-
ρισσότεροι καταναλωτές σε 6 περιοχές 
στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία (Λα-
γκαδάς, Κουφάλια, Χαλάστρα, Τύρναβος, 
Καλαμπάκα, Ελασσόνα) απολαμβάνουν 
τα οφέλη του φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με το προγραμματισμό της 
Εταιρείας, εντός του έτους 2019  θα τρο-
φοδοτηθούν 3 νέες περιοχές με συμπιε-
σμένο φυσικό αέριο (Αγιά, Παλαμάς και 
Σοφάδες) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
ενώ με δίκτυο διανομής θα γίνει η σύν-
δεση περιοχών στους Δήμους Θέρμης 
(Βασιλικά, Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, 
Ταγαράδες), Θερμαϊκού (Αγ. Τριάδα) του 
νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Ν. 
Αγχίαλο & Μικροθήβες του Δήμου Βόλου 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Υπό το πρίσμα της ανάπτυξης και 
βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, προβλέπονται επενδύσεις άνω των 
5 εκ. € για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της Εταιρείας, σε τεχνολογίες αιχμής, σε 
σύγχρονο εξοπλισμό και πληροφορια-
κές υποδομές. Παράλληλα, εμπλουτίζει 
το μίγμα των τεχνολογικών εφαρμογών 
που υιοθετεί και με εξωστρέφεια, επεν-
δύει σε νέα εργαλεία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του δικτύου διανομής. 

Η συνεχόμενα ανοδική πορεία, οι 
ισχυρές επιδόσεις σε συνδυασμό με την 
επίτευξη του συνόλου των επιχειρησια-
κών στόχων που θέτει η Εταιρεία, αποτε-
λούν επιβεβαίωση της επιτυχίας του μα-
κροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού 
της, ο οποίος υλοποιείται με συνέπεια 
από τη Διοίκηση της Εταιρείας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Εστιάζοντας στον άνθρωπο, η πρό-
τυπη επιχειρησιακή λειτουργία και η ενί-
σχυση της αποδοτικότητας αποτελούν 

επίσης κύριους πυλώνες της στρατηγι-
κής της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ επενδύει σε συνεχή εκπαίδευ-
ση του προσωπικού για τη βελτιστοποί-
ηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
γνώμονα πάντα τις αξίες της διαφάνειας, 
της αμεροληψίας, του επαγγελματισμού 
και της συνεργασίας. 

 Η στρατηγική ανάπτυξη της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ βασίζεται σε μια ολιστική και ισόρ-
ροπη θεώρηση των αρχών και δεσμεύ-
σεων της Εταιρείας, ως ανεξάρτητου 
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής. Oι στρα-
τηγικές επιλογές της Εταιρείας αποσκο-
πούν στη διατήρηση της ηγετικής θέσης 
στη διανομή του φυσικού αερίου, γεγο-
νός που προσδίδει πολλαπλά οφέλη στη 
δημιουργία αξίας για την αγορά ενέργει-
ας, τους καταναλωτές και τους Χρήστες 
Διανομής, τις τοπικές κοινωνίες, το περι-
βάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό της και 
τους Μετόχους της.

Κλειδί των εντυπωσιακών αποδόσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός της 
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Τα τελευταία δέκα χρόνια, εξαιτίας της κρίσης και των μνη-
μονίων, τόσο η αγορά όσο και η ελληνική κοινωνία, βρέθηκαν 
αντιμέτωπες με πρωτόγνωρα προβλήματα. Όλη αυτή την περίο-
δο, η Επιμελητηριακή Κοινότητα επιδίωξε να διατηρεί ανοιχτούς 
διαύλους επικοινωνίας με όλες τις κυβερνήσεις, προτείνοντας 
συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων 
και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Στόχος 

ήταν και παραμένει να πείσουμε για τα αυτονόητα: για την 
ανάγκη μείωση της φορολογίας και εξορθολογισμού του 
ασφαλιστικού μας συστήματος, για την επιτάχυνση των 
αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για την αντιμετώπιση μιας 
σειράς άλλων προβλημάτων, τα οποία καθηλώνουν την 
επιχειρηματικότητα, όπως  οι απαράδεκτοι χρόνοι απονο-
μής της δικαιοσύνης, οι θύλακες διαφθοράς στο δημόσιο 
και η γραφειοκρατία. 

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσαμε με όλους στο τραπέζι του 
διαλόγου, αναδείξαμε θέματα, καταθέσαμε τεκμηριωμένες 
προτάσεις. Κάποιες από αυτές εισακούστηκαν, οι περισσό-
τερες όμως όχι. Είναι δε γεγονός ότι στη διάρκεια της λε-
γόμενης μνημονιακής περιόδου, τα περιθώρια κινήσεων 
από πλευράς των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν αρκετά 
περιορισμένα, αφού ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών που 

εφαρμόστηκαν στη χώρα υπαγορεύονταν από τους εταίρους και 

τους δανειστές της.  
Τώρα που η Ελλάδα έχει ανακτήσει την κυριότητα της οικονο-

μικής της πολιτικής και επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις 
ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα, μπορούμε και οφείλουμε να 
θέσουμε τις βάσεις για ένα βιώσιμο, γόνιμο επιχειρηματικό περι-
βάλλον. Ο επιχειρηματικός κόσμος, ζητά κυρίως πολιτική σταθε-
ρότητα, αλλά και μεταρρυθμίσεις και μέτρα, τα οποία θα τονώ-
σουν την αγορά και θα δώσουν ώθηση στις επιχειρήσεις. 

Η νέα κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουλί-
ου, έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι είναι πραγματικός σύμμαχος 
της επιχειρηματικής τάξης στην Ελλάδα, προωθώντας τις κατάλ-
ληλες πολιτικές. Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν, από την πλευρά 
τους, να επενδύουν στην επικοινωνία, στο διάλογο και στη συνερ-
γασία, προς όφελος των εκατοντάδων χιλιάδων μελών τους: των 
επιχειρήσεων που συγκροτούν τον ιστό της ελληνικής οικονομί-
ας και της απασχόλησης. Για την Επιμελητηριακή Κοινότητα της 
χώρας, δεν υπάρχουν αντίπαλοι, αλλά δυνητικοί σύμμαχοι στην 
κοινή προσπάθεια για ανάκαμψη και ευημερία. Ο δρόμος προς ένα 
καλύτερο αύριο, περνά απαραίτητα μέσα από τη συνεργασία, τη 
συναίνεση και τη συνεννόηση μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, αγο-
ράς και κοινωνίας. 

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

Η ανάκαμψη προϋποθέτει διάλογο και συνεργασία
opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Η νέα κυβέρνηση, που 
θα προκύψει από τις 

εκλογές του Ιουλίου, 
έχει την ευκαιρία να απο-

δείξει ότι είναι πραγμα-
τικός σύμμαχος της επι-
χειρηματικής τάξης στην 

Ελλάδα, προωθώντας τις 
κατάλληλες πολιτικές
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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



Κατά την κοινοβουλευτική μου θητεια (2012-2015), ασχο-
λήθηκα επισταμένως με το ζήτημα της διαχείρισης και λειτουρ-
γίας των μικρών και μεγάλων λιμένων της Χαλκιδικής. Έχοντας 
διαπιστώσει ότι η ύπαρξη ενός κεντρικού λιμενικού ταμείου, και 
ειδικότερα του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής, καθιστούσε, αν όχι 
αδύνατη, πάντως εξαιρετικά δύσκολη την οργάνωση, την εύρυθ-
μη λειτουργία και τον έλεγχο των λιμανιών του νομού μας, προ-
τείναμε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 
Χαλκιδικής στους επιμέρους Δήμους, με την παράλληλη σύσταση 
Ν.Π.Δ.Δ. σε κάθε Δήμο. Σημειωτέον ότι ήδη υπήρχε το παράδειγμα 
της Νήσου Ευβοίας, όπου συγχωνεύτηκαν όλα τα επιμέρους λι-
μενικά ταμεία, υπό ένα διαφορετικό βέβαια μοντέλο οργάνωσης. 

Μετά από πιέσεις του πολιτικού μου γραφείου προς τον τότε 
αρμόδιο Υπουργό, κ. Βαρβιτσιώτη, η πρότασή μας αυτή υλο-
ποιήθηκε. Εκδόθηκε σειρά προεδρικών διαταγμάτων, βάσει 
των οποίων μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Λιμενικού 
Ταμείου Χαλκιδικής προς τα νεοσυσταθέντα Λιμενικά Ταμεία 
των Δήμων Αριστοτέλη, Νεάς Προποντίδας και Σιθωνίας, ενώ 
ακολούθησαν αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα και για τους 
Δήμους Κασσάνδρας και Πολυγύρου. Έτσι, φτάσαμε σήμερα 
στο σημείο κάθε Δήμος του Νομού Χαλκιδικής να έχει το δικό 
του Λιμενικό Ταμείο, υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ενώ το Λιμενικό Ταμείο Χαλκιδι-
κής καταργήθηκε οριστικά.

H «αποκέντρωση» που επετεύχθη, μέσω της μεταφοράς 
των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στα 
επιμέρους Ν.Π.Δ.Δ. που συστήθηκαν στους οικείους Δήμους 
του νομού μας ήταν ενα σημαντικο πρώτο βήμα. Τέθηκαν οι 
βάσεις για την αξιοποίηση των λιμανιών μας, καθώς τα επι-
μέρους Λιμενικά Ταμεία, υπό την εποπτεία των Δήμων, είναι 
σήμερα σαφώς καλύτερα οργανωμένα και πιο λειτουργικά. 
Ωστόσο, το όραμά μου για την πραγματική ανάδειξη των 
λιμανιών μας παραμένει ημιτελές και ανολοκλήρωτο. Και 
τούτο γιατί ο στόχος δεν ήταν απλά η μεταφορά των αρμοδι-
οτήτων στους Δήμους, ώστε αυτοί να εκμεταλλευτούν μόνοι 
τα λιμάνια. Οι Δήμοι δεν είναι επιχειρηματίες και δεν πρέπει 
να είναι. Δεν διαθέτουν άλλωστε ούτε τους πόρους για κάτι 
τέτοιο ούτε, πολύ περισσότερο, τις εξειδικευμένες εκείνες 
γνώσεις που απαιτούνται, προκειμένου να φέρουν εις πέρας 
την αποστολή αυτή. 

Είναι σήμερα καθολικά αποδεκτό ότι για την παραγωγή 
πλούτου, την αύξηση των εισοδημάτων, την καταπολέμηση 
της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, απαιτείται η 
αγαστή συνεργασία και σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι σήμερα, δε-

δομένων των δημοσιονομικών περιορισμών και της έλλειψης 
πόρων, η μοναδική λύση για την πραγματοποίηση επενδύσεων. 
Τούτο δεν μπορεί παρά να ισχύει και για τα λιμάνια της Χαλκιδικής 
μας. Η αξιοποίησή τους περνάει αναγκαστικά σήμερα μέσα από 
την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Η παραχώρηση των 
λιμένων σε ιδιώτες, μέσα από απολύτως διαφανείς διαδικασίες 
και πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις 
που θέτει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, είναι μονόδρομος για την 
ανάπτυξη του τόπου μας, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση 
του τουρισμού. Τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Δήμαρχοι της Χαλ-
κιδικής πρέπει να αντιληφθούν τα οφέλη της επιλογής αυτής και 
δεσμεύομαι ότι θα κάνω τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση!

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας είναι πολλά: η 
φυσική ομορφιά, οι υπέροχες παραλίες, η εκτενής ακτογραμμή. 
Υστερούμε, όμως, στο πεδίο των εγκαταστάσεων αυτών, που θα 
προσελκύσουν σκάφη κάθε είδους και θα καταστήσουν τη Χαλκι-
δική μετρήσιμο μέγεθος όχι μόνο στο στενό πλαίσιο της Ελλάδας 
αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Ονειρεύομαι μια Χαλκιδική με 
οργανωμένα και λειτουργικά λιμάνια, μια Χαλκιδική που, μεταξύ 
άλλων, θα είναι τόπος υποδοχής ιστιοφόρων και κρουαζιέρας.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα λιμάνια μας
opinion

Τ Ο Υ  Ε Υ Θ Υ Μ Η 
Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ 

Η κινητοποίηση 
ιδιωτικών κε-
φαλαίων είναι 
σήμερα, δεδο-
μένων των δη-
μοσιονομικών 
περιορισμών 

και της έλλει-
ψης πόρων, η 

μοναδική λύση 
για την πραγμα-
τοποίηση επεν-

δύσεων
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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

Πώς θα αξιοποιηθούν τα λιμάνια μας
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Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης με έδρα την Κομοτηνή συμπληρώνει 
φέτος με επιτυχία και γιορτάζει 20 χρόνια 
λειτουργίας, καθώς ιδρύθηκε το 1999. 
Αν και σχετικά νέο τμήμα στον χάρτη των 
ελληνικών ΑΕΙ, επιδεικνύει σημαντική 
και δυναμική παρουσία στον ελληνικό 
ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στον διεθνή. 
Σε αυτό φοιτούν σήμερα πάνω από 1.000 
φοιτητές στις δύο προπτυχιακές κατευ-
θύνσεις, Οικονομικής Ανάλυσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων, 70 μεταπτυχιακοί 
φοιτητές στα μεταπτυχιακά προγράμμα-
τα (ΜΒΑ, Σπουδές Ν.Α. Ευρώπης, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης) και πάνω 
από 20 διδακτορικούς φοιτητές. Το διδα-
κτικό προσωπικό αποτελείται από είκοσι 
καθηγητές με σπουδές σε σημαντικά πα-
νεπιστήμια του εσωτερικού και, κυρίως, 
του εξωτερικού, που συνδυάζουν την 
ακαδημαϊκή οικονομική γνώση  με την 
εμπειρία από τον χώρο της διοίκησης 
πολυεθνικών επιχειρήσεων, μεγάλων 
οργανισμών, τραπεζών και άλλων επι-
χειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα.

Το Τμήμα, σύμφωνα με το motto του 
«Αριστεία-Επιστήμη-Καινοτομία», έχει 
ως στόχο του την παροχή κορυφαίου επι-
πέδου επιστημονικής γνώσης με απώτε-
ρο σκοπό την συμβολή του στις σύγχρο-
νες τάσεις της οικονομικής επιστήμης 
και της διοίκησης επιχειρήσεων. Διαθέ-
τει μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master 
in Business Administration (MBA)» και 
συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος σε δια-
τμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών.

Οι προπτυχιακές σπουδές στοχεύ-
ουν στην συνεχή βελτίωση και ανάπτυ-
ξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο 
στην οικονομική ανάλυση στις ποσο-
τικές μεθόδους όσο και στην διοίκηση 
επιχειρήσεων. Το σύγχρονο πρόγραμμα 
σπουδών διακρίνεται για την ευέλικτη 
δομή του και την ευρύτητα των διδασκό-
μενων αντικειμένων, ανταποκρίνεται στο 
διεθνές ακαδημαϊκό και επιστημονικό 
περιβάλλον και παρέχει στους φοιτητές 
ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη, 
θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημο-
νική γνώση.

Επιπρόσθετα, οι ισχυροί δεσμοί του 

τμήματος με τις επιχειρήσεις, η δυνα-
τότητα πρακτικής άσκησης σε εταιρείες 
και οργανισμούς, και οι ευκαιρίες κινη-
τικότητας μέσω ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων, συνδυάζονται με το περιεχόμενο 
των μαθημάτων και αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτη-
τών στην επίλυση προβλημάτων, στην 
αποτελεσματική συνεργασία με άλλους, 
στην λήψη αποφάσεων, και στην ανάπτυ-
ξη των ηγετικών τους ικανοτήτων.

Διεθνής καταξίωση
Ως προς τον στόχο της αριστείας, στην 

ερευνητική δραστηριότητα το ακαδημαϊ-
κό προσωπικό του Τμήματος επιδεικνύει 
εντυπωσιακό ερευνητικό και συγγραφικό 
έργο σε περιοδικά υψηλού κύρους. Έχει 
πετύχει την εξασφάλιση ανταγωνιστικών 
ερευνητικών προγραμμάτων που χρημα-
τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΘΑΛΗΣ, INTERREG, HORIZON, κλπ). Οι 
καθηγητές του τμήματος δημοσιεύουν 

το πολυπληθές ερευνητικό τους έργο σε 
κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά 
και εξειδικευμένα συνέδρια. Ταυτόχρο-
να, η εξωστρέφεια έχει ως αποτέλεσμα 
ότι έχουν προσκληθεί για να παρουσιά-
σουν το ερευνητικό τους έργο στο Δ.Ν.Τ., 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
στον ΟΟΣΑ, στο University of Michigan, 
το Temple University, το University of 
Strasburg, κλπ. Μελέτες και άρθρα τους 
δημοσιεύονται από το Γραφείο Προϋπο-
λογισμού του Κράτους στη Βουλή, το 
Οικονομικό Επιμελητήριο καθώς και σε 
πλήθος εφημερίδων, ιστοσελίδων, τη-
λεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών 
οικονομικού περιεχομένου από όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, έχει 
υπογράψει σύμφωνο ερευνητικής συ-
νεργασίας με το Οικονομικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας.

Η σημαντική αυτή επιστημονική δρα-
στηριότητα του τμήματος το ξεχωρίζει 
διεθνώς και αναγνωρίζεται από την δι-

εθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς 
κατατάσσεται στη θέση 116 (στοιχεία 
Απριλίου 2019) παγκόσμια ανάμεσα στα 
1.000 καλύτερα τμήματα Οικονομικών 
Επιστημών, με βάση την αναγνωσιμότη-
τα του παραγόμενου ερευνητικού έργου 
όπως αυτή μετριέται από το διακεκρι-
μένο διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο Social 
Sciences Research Network (SSRN).

Ακόμα, το τμήμα συμμετέχει ενεργά 
στην διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα με 
διαρκείς ανταλλαγές φοιτητών, καθη-
γητών αλλά και διοικητικού προσωπι-
κού με πανεπιστήμια του εξωτερικού 
μέσω του προγράμματος ERASMUS και 
ERASMUS+.

Πέρα από την ακαδημαϊκή αριστεία 
των μελών ΔΕΠ, το τμήμα έχει να επιδεί-
ξει σημαντικότατες επιτυχίες των απο-
φοίτων του οι οποίοι είτε συνεχίζουν τις 
σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδα-
κτορικό επίπεδο σε κορυφαία πανεπιστή-
μια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερι-
κής είτε πλέον εργάζονται ως καθηγητές 
σε άλλα πανεπιστήμια ή σε σημαντικές 
διευθυντικές θέσεις σε διεθνείς επιχειρή-
σεις και οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. 

Εκτός από την σημαντική διεθνή πα-
ρουσία όμως, το Τμήμα έχει αναπτύξει 
και διατηρεί διαχρονικά μια διαδραστική 
σχέση με την τοπική κοινωνία της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης που 
αποτελεί και τον ζωτικό της χώρο, όντας 
το μοναδικό τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών της περιοχής. Η σχέση αυτή υλο-
ποιείται μέσα από την πραγματοποίηση 
διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, κλπ. 
Σ΄αυτά τα πλαίσια σε συνεργασία με την 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και το 
ΕΚΠΑ εκπαιδεύει στα χρηματοοικνομικά 
και τραπεζικά δικαστικούς λειτουργούς. 
Την τελευταία δεκαετία, το Τμήμα παρέ-
χει δωρεάν συμβουλευτικές  υπηρεσίες   
σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της 
περιοχής, συγγραφή business plans, 
marketing plans και διενέργειας έρευνας 
αγοράς. Ακόμα, στα πλαίσια της σύνδε-
σης με την τοπική κοινωνία, το Τμήμα 
συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση ανα-
πτυξιακών μελετών για δημόσιους φο-
ρείς, για δήμους αλλά και για επενδύσεις 
περιφερειακού και διαπεριφερειακού εν-
διαφέροντος. 

Είκοσι χρόνια αριστείας και καινοτομίας
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O κομβικός ρόλος του ευρωβουλευτή και το… παράπονο της οικογένειας Παπανδρέου

Ο επανεκλεγείς, θριαμβευτικά, ευρω-
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλά-
κης, μετά την έξοδο σε φυγή του Ευάγγε-
λου Βενιζέλου, καλείται ως επικεφαλής 
της μεγαλύτερης οργανωμένης ομάδας 
στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ να αποφασί-
σει: Είτε να σφυρίξει σχετικά αδιάφορα 
για τη ρήξη της Φώφης Γεννηματά με τον 
κ. Βενιζέλο είτε να αδρανοποιήσει προε-
κλογικά τις δυνάμεις του από το ΚΙΝΑΛ, 
με ό,τι αρνητικό αντίκτυπο θα έχει αυτό 
στα εκλογικά ποσοστά.

Ο κ. Ανδρουλάκης έχει εκφράσει την 
πρόθεση να είναι υποψήφιος και στις 
εθνικές εκλογές (ελάχιστοι προ μηνών 
όταν καταρτίζονταν τα ευρωψηφοδέλτια 
πίστευαν ότι θα επακολουθήσουν κι άλ-
λες κάλπες σε τόσο σύντομο χρονικά δι-
άστημα) αλλά η κα Γεννηματά τού «έκο-
ψε τον βήχα» πολύ σύντομα. Είναι σαφές 
ότι η πρόεδρος του φορέα δεν τον θέλει 
στη Βουλή την «επόμενη μέρα» των 
βουλευτικών εκλογών. Δεν είναι τυχαίο 
ότι μέσα σε λίγα 24ωρα «καθάρισε» όχι 
μόνο τον ίδιο αλλά και τον κ. Βενιζέλο.

Αν ο συνεκδικητής της ηγεσίας του 
ΚΙΝΑΛ στον β΄ γύρο των εσωτερικών 
εκλογών του Νοεμβρίου 2017 αποφασί-
σει τη σύγκρουση, ενδεχομένως ο φορέ-
ας να πέσει στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ του 
Ιανουαρίου 2015, όταν το «μητρικό κόμ-
μα» είχε απέναντί του το νεοδημιουργη-

θέν, τότε, Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλι-
στών του Γιώργου Παπανδρέου.

Οι επόμενες εξελίξεις
Για την ώρα, πάντως, όποια κι αν εί-

ναι τα ποσοστά του ΚΙΝΑΛ στην εκλογι-
κή μάχη της 7ης Ιουλίου, η κ. Γεννηματά 

μετά τον εξαναγκασμό σε αποχώρηση 
του κ. Βενιζέλου καθώς και τη διατήρη-
ση του κ. Ανδρουλάκη, δεν φαίνεται να 
κινδυνεύει, διότι την «επόμενη μέρα» κι 
οι δυο τους θα είναι, κατά τα φαινόμενα, 
εκτός Βουλής. Κι άλλη «εναλλακτική 
λύση» (π.χ. Ανδρέας Λοβέρδος, Οδυσσέ-
ας Κωνσταντινόπουλος κ.ά.) δεν μοιάζει 
να προωθείται αυτήν τη στιγμή.

Από το περιβάλλον του κ. Βενιζέλου, 
ο οποίος πνέει μένεα κατά της κας Γεννη-
ματά, δεν φαίνεται να υπάρχει ικανοποί-
ηση για το πώς χειρίστηκε τις τελευταίες 
μέρες το προσωπικό του θέμα τόσο ο κ. 
Ανδρουλάκης, όσο και το εσωκομματι-
κό μπλοκ των «εκσυγχρονιστών», στο 
οποίο ηγείται ο ευρωβουλευτής. Μέχρι 
ο κ. Ανδρουλάκης ν’ ανοίξει ξεκάθαρα 
τα χαρτιά του για τις εξελίξεις που «θα 
τρέξουν» έτσι κι αλλιώς γρήγορα (λόγω 
των εκλογών), συνεργάτες του κ. Βενιζέ-
λου εξακολουθούν να μη βρίσκουν λογι-
κή στη συμπεριφορά εναντίον του της κ. 
Γεννηματά.

Κι ο κλήρος πέφτει στον Ανδρουλάκη!
Τ Ο Υ  Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ  Λ Α Σ Κ Α Ρ Ι Δ Η 
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Αισιόδοξος για το μέλλον του ΜέΡΑ 25 (Μέ-
τωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής), εμ-
φανίζεται ο Βασίλης Ρόκος, συντονιστής Α’ Θεσ-
σαλονίκης του κόμματος του πρώην υπουργού 
Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Σε συνέντευξή 
του στην Karfitsa, ο κ. Ρόκος εξηγεί πώς κατά-
φερε το ΜέΡΑ 25 να γίνει η έκπληξη των ευρωε-
κλογών και αναφέρεται στις φιλοδοξίες και στις 
προσδοκίες του κόμματος από εδώ και στο εξής. 

Το ποσοστό του ΜέΡΑ 25 στις ευρωεκλο-
γές χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως έκπλη-
ξη. Εσείς το περιμένατε; Το ΜέΡΑ25 είναι ένα 
κόμμα αποτελούμενο από τη βάση ακόμα και 
οι θέσεις μας έχουν δημιουργηθεί δημοκρατικά 
από τα μέλη του κόμματος. Ο διαρκής αγώνας 
ανθρώπων που πίστεψαν σε ένα όραμα με το 
μαχητικό πνεύμα του συνόλου των οργανώσε-
ων, είναι το κλειδί για την άνοδο αυτή. Ο Γιάνης 
Βαρουφάκης, παρέα με το σύνολο των στελεχών 
εδώ και τρία χρόνια δημιουργούν τις συνθήκες 
για μια εκλογική επιτυχία. Το αποτέλεσμα αυτό 
είναι ένας συνδυασμός μεταξύ τις επιμονής μας 
για ενημέρωση στον κόσμο με την σύσταση 
ενός ρεαλιστικού προγράμματος, το οποίο εί-
ναι το μοναδικό αντιμνημονιακό πρόγραμμα σε 
ρεαλιστική βάση. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί 
να είναι πλέον εντολοδόχος καμίας Τρόικας και 
κανενός Fund και γι’ αυτό το λόγο δίνει μια ανο-
δική πορεία στο ΜέΡΑ25 και στις ευρωεκλογές, 
αλλά και θα συνεχίσει στις επικείμενες εθνικές 
εκλογές. 

Ως συντονιστής του ΜέΡΑ 25 Θεσσαλονί-
κης ήταν δύσκολο το έργο σας;

Το έργο ενός συντονιστή θεωρώ ότι είναι ένα 
από τα πιο δύσκολα έργα. Ο ρόλος ενός συντο-
νιστή δεν είναι απλά να συντονίζει, αλλά να είναι 
δίπλα στους ανθρώπους του, να τους ακούει, να 
αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις αγωνίες 
τους. Να στέκεται πάνω από όλα σαν άνθρω-
πος στην ομάδα του. Σίγουρα θέλει να δώσεις 
πάρα πολύ χρόνο και να έχεις γερό στομάχι, να 
λειτουργείς αντικραδασμικά και να διατηρείς το 
ενδιαφέρον των μελών της ομάδας σου πάντα 
ενεργό. Να μην έχεις καθόλου εγωισμό και να 
τσαλαπατάς την έννοια του «εγώ» μετατρέπο-
ντας το σε «εμείς». Όταν το καταφέρεις αυτό, 
ξεπερνάς κάθε δυσκολία για που θα προκύψει, 
γιατί πλέον είσαι μια οικογένεια.

Ποιός είναι ο επόμενος στόχος του ΜέΡΑ 
25; Είναι η είσοδος στο εθνικό κοινοβούλιο; Ο 

επόμενος στόχος δεν είναι μόνο η είσοδος στο 
κοινοβούλιο, είναι η διαρκής ενημέρωση για το 
πλάνο μας ως προς την έξοδο από την κρίση. 
Ξέρετε, σήμερα που μιλάμε το χρέος διαρκώς 
αυξάνεται, έχουμε υπογράψει μνημόνια μέχρι το 
2060, δεν ξέρω ποιοι και πόσοι από εμάς έχουν 
ενημερωθεί για τις πολιτικές καταστάσεις αλλά 
και τις εξελίξεις. Άρα, πρώτος στόχος είναι η 
ενημέρωση, δεύτερος στόχος είναι η συσπείρω-
ση όλων των αντιμνημονιακών ανθρώπων σαν 
μονάδες, ώστε να φτιάξουμε ένα μέτωπο κόντρα 
στην ερημοποίηση της χώρας. Εφόσον τα κατα-
φέρνουμε εκεί ναι, στόχος μας είναι η είσοδος 
στο κοινοβούλιο ώστε να παλέψουμε για μια 
αντιμνημονιακή πορεία.

Πέραν από την πολιτική σας δράση, πείτε 
μας μερικά πράγματα για εσάς… Πιστεύω ότι 
η πολιτική και η κοινωνία πρέπει να είναι το ίδιο 
πράγμα, κάτι το αυτονόητο το οποίο όμως δυ-
στυχώς δεν λειτουργεί έτσι. Η πολιτική έχει απο-
μακρυνθεί από την κοινωνία. Από πολύ μικρή 
ηλικία έχω μεγάλη ευαισθητοποίηση στα ζητή-
ματα της αναπηρίας. Το γεγονός ότι έχω μεγα-

λώσει σε μία οικογένεια όπου το ένα μέλος έχει 
αναπηρία, με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο 
δύσκολο πράγμα είναι για έναν άνθρωπο με κι-
νητικά προβλήματα να μπορέσει να επιβιώσει σε 
μία κοινωνία, η οποία δεν έχει σαφείς υποδομές. 
Ασχολούμαι λοιπόν με τη θεραπευτική ιππασία 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες ως ενεργός εθελο-
ντής στην «Ιπποστήριξη» έξω από τον Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης. Εδώ και πάνω από πέντε χρόνια 
βρίσκομαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους.  
Κάτι που με κάνει να νοιώθω περήφανος, είναι 
ότι  οικογενειακώς μαζεύουμε αδέσποτα ζωά-
κια. Αυτή τη στιγμή σε μία φάρμα έξω το Λαγκα-
δά έχουμε μαζέψει πάνω από 50 κακοποιημένα 
και εγκαταλελειμμένα σκυλάκια. Το κόστος για 
αυτό είναι ανυπέρβλητο, όμως με πολλή αγάπη 
τα φροντίζουμε και τα δίνουμε ότι χρειάζεται για 
την επιβίωσή τους. Για να κλείσω, θεωρώ πως 
είναι ιερό καθήκον κάθε ανθρώπου ο οποίος 
ασχολείται με την πολιτική, να έχει πρώτα από 
όλα μία πραγματική κοινωνική δράση όχι μόνο 
προεκλογικά, αλλά στο σύνολο του βίου του!

Βασίλης Ρόκος:

Ο επόμενος στόχος  
είναι η είσοδος στη Βουλή
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opinion
     Το μήνυμα πολιτικής αλλαγής που έστειλαν οι πολίτες τόσο στις ευρωεκλογές όσο 

και στις αυτοδιοικητικές κάλπες είναι τόσο ισχυρό που αναδιατάσσει πλήρως το σκηνικό 
εν όψει των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου.

     Η νίκη της Ν.Δ. με σχεδόν δέκα μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό 
με την επικράτηση των υποψηφίων -επισήμων και «ανταρτών»- της κεντροδεξιάς παρά-
ταξης σε 12 από τις 13 περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους της χώρας δείχνει πως η 
πλειοψηφία της κοινωνίας επιθυμεί την επιστροφή στην κανονικότητα και απορρίπτει τα 
λαϊκιστικά ψευδοαφηγήματα τόσο της κυβέρνησης όσο και πολλών μικρών κομμάτων 
που αναδείχθηκαν στα μνημονιακά χρόνια.

     ΤΟ Μαξίμου και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται σε βέρτιγκο. 
     Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην αντάρα μιας πολιτικής καταιγίδας, την οποία δεν είχαν 

προβλέψει για ένα και πάρα πολύ απλό λόγο, ζούσαν σε έναν δικό τους και μοναδικό 
κόσμο, είχαν πέσει ακόμα και οι ίδιοι θύματα της εικονικής πραγματικότητας που παρου-
σίαζαν στους πολίτες. 

     Δεν ξέρουν τι να πουν στην κοινωνία, τα έχουν μπλέξει, άλλοι ισχυρίζονται ότι δεν 
«επικοινώνησαν» το… τέλειο έργο τους, άλλοι δειλά δειλά ομολογούν ότι τόσο καιρό 
ψεύδονταν, καθώς μετά τη βαριά ήττα «ανακάλυψαν» λάθος πολιτικές και λάθος συμπε-
ριφορές και άλλοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τώρα τη μεσαία τάξη, που τόσα χρόνια τη 
«βομβάρδιζαν» με φόρους.  

     Ο εκλογικός πανικός διαπερνά πλέον όλα τα κόμματα πλην Ν.Δ. 
     Ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται μήπως χάσει και προς τα δεξιά από Ν.Δ.. και προς κεντροαριστε-

ρά από ΚΙΝ.ΑΛ./ΠΑΣΟΚ και αριστερά από Βαρουφάκη. 
     Το ΚΙΝ.ΑΛ./ΠΑΣΟΚ, ύστερα από το χλωμό ποσοστό των ευρωεκλογών, παλινωδεί 

με φόντο τον πόλεμο Φώφης – Βενιζέλου, ελπίζοντας να προσελκύσει απογοητευμένους 
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. 

     Θεοδωράκης, Λεβέντης, Λαφαζάνης, Καμμένος, Καρατζαφέρης και αρκετοί ακόμα 
ανήκουν/θα ανήκουν στην… Ιστορία.

     Η νίκη της Ν.Δ. στις 7 Ιουλίου θα σημάνει μια νέα αρχή για τη χώρα. 
     Η ήττα του λαϊκισμού και η επικράτηση του ρεαλισμού μπορεί να ανοίξει το δρό-

μο για πραγματικές μεταρρυθμίσεις που επιτέλους θα απελευθερώσουν το συμπιεσμένο 
«ελατήριο» της ανάπτυξης.

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

Βρίσκονται σε βέρτιγκο
Ευ

θύ
μη

ς Κ
αρ

αν
άσ

ιος
*



14 08.06.2019

Όλα τα ονόματα νέων και παλαιών υποψηφίων

Πυρετός διεργασιών επικρατεί στη ΝΔ, καθώς τα ψηφο-
δέλτια του κόμματος είναι σε φάση τελικής επεξεργασίας, 
πλην όμως δεν έχουν ακόμα κλείσει. Ανακοινώσεις για το 
ψηφοδέλτιο του κόμματος θα υπάρξουν μετά την επίσημη 
προκήρυξη των εκλογών στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, 
αν και στο ενδιάμεσο γίνονται κλιμακωτές ανακοινώσεις. Για 
παράδειγμα, τις προηγούμενες μέρες, τρία ονόματα που δο-
κιμάστηκαν με σταυρό στο ευρωψηφοδέλτιο εντάχθηκαν στα 
εθνικά ψηφοδέλτια του κόμματος. Πρόκειται για τον Γιώργο 
Αμυρά, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στα Ιωάννινα, τόπο κατα-
γωγής του, τον καθηγητή Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος θα είναι 
υποψήφιος μετά από πολλά μπρος-πίσω στον Βόρειο Τομέα 
της Β΄ Αθηνών, αλλά και την Τόνια Αράχωβα, η οποία θα είναι 
υποψήφια στην Αιτωλοακαρνανία. Βασικό στοιχείο των τριών 
είναι ότι έχουν δοκιμαστεί στη σταυροδοσία και βάζουν, του-
λάχιστον οι κ.κ. Αμυράς και Καιρίδης, γερή υποθήκη, προκει-
μένου να είναι στην επόμενη ΚΟ του κόμματος. 

 Κατά τα άλλα, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος 
είναι και αυτό με τη σειρά του σε φάση επεξεργασίας, αλλά 
προσωπικά αρμόδιος γι’ αυτό είναι ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Έντονα ακούγεται το όνομα του πρώην 
πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣτΕ, Παναγιώτη Πι-
κραμμένου, ο οποίος λοιδορήθηκε άδικα, όπως αποδείχθηκε, 
με την υπόθεση Novartis. Από εκεί και πέρα, ανοιχτό είναι το 
ενδεχόμενο ένταξης σε αυτό του Συντονιστή Στρατηγικού Σχε-
διασμού και Επικοινωνίας του κόμματος, Τάκη Θεοδωρικάκου, 
ενώ εκκρεμότητα υπάρχει με το τι μέλλει γενέσθαι με την εκ-
πρόσωπο Τύπου του κόμματος, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία δεν 
θα πρέπει να έχει περιορισμό εμφανίσεων στην προεκλογική 
περίοδο, οπότε, είτε θα είναι στο Επικρατείας είτε δεν θα είναι 
υποψήφια. Ακόμα, «παίζει» το όνομα του νυν επιτρόπου της 
χώρας στην ΕΕ, Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος επιστρέφει 
και τίθεται «στη διάθεση των γεγονότων», όπως συνηθίζει να 
λέει. 

 
Οι μάχες του Λεκανοπεδίου 
Υπό αυτό το πρίσμα, στο Λεκανοπέδιο εξελίσσονται «ομη-

ρικές» μάχες. Για παράδειγμα, στον Βόρειο Τομέα της Β΄ 
Αθηνών σταυρό διεκδικούν ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κωστής 
Χατζηδάκης, η Νίκη Κεραμέως, ο Γιώργος Κουμουτσάκος και 
η Ζωή Ράπτη από εν ενεργεία βουλευτές, ο πρώην υπουργός 
Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Σά-
κης Ιωαννίδης, ο πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου 
Νίκος Ρωμανός, ο Πέτρος Τατσόπουλος, οι πρώην γραμματείς 
του κόμματος, Βασίλης Ξυπολητάς, Νίκος Κωστόπουλος και 
Μανώλης Γραφάκος, η δικηγόρος Ιωάννα Καλαντζάκου, ο 
δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας και η Μαριάνθη Καφεντζή. 
Μάλιστα, η είσοδος του κ. Καιρίδη σημαίνει ότι θα πρέπει να 
κοπεί ένα ανδρικό όνομα, με δύο εκ των προαναφερθέντων 
είναι στο… όριο. 

Στον Νότιο Τομέα, από βουλευτές, υποψηφιότητα θέτουν 
ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Βούλτεψη, η Άννα Καραμανλή και ο 
Χάρης Θεοχάρης, ο τέως αναπληρωτής εκπρόσωπος Κωνστα-
ντίνος Κυρανάκης, ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαδημητρί-
ου, οι πρώην γραμματείς του κόμματος Τάσος Γαϊτάνης, Βα-
σίλης Σπανάκης και Γιάννης Καλλιάνος, η δικηγόρος Ιωάννα 
Γκελεστάθη, οι πρώην δήμαρχοι Διονύσης Χατζηδάκης και Μι-
χάλης Σταυριανουδάκης, το στέλεχος επιχειρήσεων Βασίλης 
Ανδρικόπουλος, η Ντόρα Πάλλη, η Ρένα Βασιλάκη, ο πρώην 
μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου, η δημοσιογρά-

φος Έμη Λιβανίου, ο Τέλης Αϊβαλιώτης, που προέρχεται από 
τη Δράση, και ο ανεξάρτητος βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός. 

Στον Δυτικό Τομέα, πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι 
νυν βουλευτές Γεράσιμος Γιακουμάτος και Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, οι πρώην δήμαρχοι Δημήτρης Καλογερόπουλος και 
Δημήτρης Μαραβέλιας, ο Αντώνης Πανούτσος, ο Γιάννης Λο-
βέρδος, η έμπορος Ράνια Σαγιάκου, ο φοροτεχνικός Μπάμπης 
Καούκης, ενώ έχει ακουστεί το όνομα του Μπάμπη Καραθάνου 
και αναζητούνται και άλλες γυναίκες, όπως η Εύη Τοτώνη και 
η Δήμητρα Κορμπά. 

Στην Α΄ Αθηνών, οι νυν βουλευτές που θέτουν εκ νέου 
υποψηφιότητα είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικί-
λιας, ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Θεόδωρος Φορτσάκης, ενώ 
υποψήφιες θα είναι η πρώην βουλευτής Φωτεινή Πιπιλή, η δι-
κηγόρος Σοφία Νικολάου και η ιστορικός-μουσειολόγος Αλε-
ξάνδρα Χαριτάτου. Ακόμα, ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος, ο πρώην βουλευτής Θανάσης Πλεύρης, ο πρώην 
ειδικός γραμματέας στην κυβέρνηση Σαμαρά, Δημήτρης Ια-
τρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσιόδρας, ο καθηγητής 
Άγγελος Συρίγος, η Σοφία Λουκέρη και ο πρώην βουλευτής 
Αλέξανδρος Μωραϊτάκης.

Στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, οι βουλευ-
τές Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος και 
Βασίλης Οικονόμου διεκδικούν σταυρό προτίμησης εκ νέου, 
ενώ δεν θα είναι εν τέλει υποψήφιος ο επιχειρηματίας Βασίλης 
Κουρής. Αντίθετα, θα είναι η δημοσιογράφος Χαρά Ξάνθη, η 
Βάσω Κόλλια, ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Φύσ-
σας και μάλλον και ο επιχειρηματίας Γιώργος Τσουκαλαδάκης. 

Στον Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, σταυρό διεκ-
δικούν σίγουρα ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας και ο πρώην 
γραμματέας στη ΝΔ, Γιώργος Κώτσηρας, ενώ για τα υπόλοιπα 
ονόματα οι διεργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το ψη-
φοδέλτιο έχει μόλις έξι θέσεις. Έχουν ακουστεί τα ονόματα του 

πρώην αντιπροέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ανδρέα Τσώκου, αλλά και 
του πρώην προέδρου των εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμά-
τη Πουλή, αλλά τίποτε δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά. 

Στον Πειραιά, τώρα, εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο βου-
λευτής Κώστας Κατσαφάδος, ο πρώην αντιδήμαρχος Γιάννης 
Μελάς, ο επιχειρηματίας της εστίασης Χριστόφορος Μπουτσι-
κάκης και ο προερχόμενος από τη Δράση Τάσος Αβραντίνης. 

Στη Β΄ Πειραιώς, τέλος, εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο 
Γιάννης Τραγάκης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρκόπου-
λος, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Μιχάλης Λιβανός, η προερχόμενη 
από τον Ολυμπιακό Χριστίνα Τσιλιγκίρη, η Σταυρούλα Βουτυ-
ράκου, ο προερχόμενος από την ΟΝΝΕΔ Γιώργος Βρεττάκος 
και ο δικηγόρος Ανδρέας Παλευραντζής. 

Οι μάχες της Θεσσαλονίκης
Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η πολύ καλή επίδοση της ΝΔ ανοί-

γει την προοπτική για 8-9 έδρες του κόμματος, έναντι των μό-
λις 4 που έχει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι εκ νέου υποψήφιοι θα 
είναι ο Κώστας Καραμανλής, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Σταύρος 
Καφαλάτης και η Έλενα Ράπτη. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι 
ο Ανδρέας Παπαμιμίκος δεν θα δώσει τη μάχη του σταυρού. 
Οπότε, ανοίγεται πεδίο για τον Στράτο Σιμόπουλο, τον Δημήτρη 
Κούβελα, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Βενιέρη και τον βου-
λευτή Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη αλλά και για την δημο-
σιογράφο της ΕΡΤ3, Σύνθια Σάπικα, ενώ έχει «κλειδώσει» και 
η Νιόβη Παυλίδου. Επιπλέον, υποψήφιες θα είναι η δικηγόρος 
Άννα Ευθυμίου, η δραστήρια Βίκυ Νάκου και η προερχόμενη 
από την ΟΝΝΕΔ, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Επιπρόσθετα, ο για-
τρός Διαμαντής Γκολιδάκης και ο προερχόμενος από τη νέα 
γενιά, Γιάννης Παπαγεωργίου. Ακούγονται ακόμη τα ονόματα 
των πρώην υποψηφίων βουλευτών Δημήτρη Πανοζάχου και 
Παναγιώτη Κοκκόρη αλλά και του επιχειρηματία προερχόμε-
νου από το Μητρώο στελεχών Μάριου Δράμαλη. 

Στη Β΄ Θεσσαλονίκης τώρα, εκ νέου υποψήφιοι θα είναι οι 
βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας Αναστασιάδης, 
ενώ εκ νέου δοκιμάζεται ο στενός συνεργάτης του Αντώνη 
Σαμαρά, Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Νέα είσοδος είναι ο πρώην 
δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Καραγιάννης, ο νυν βουλευτής 
Γιώργος Λαζαρίδης, αλλά και ο Φάνης Παππάς, ο οποίος προ 
ολίγων ημερών έκανε τα εγκαίνια του γραφείου του όπως και 
ο άλλοτε διευθυντής του γραφείου του πρώην υφυπουργού 
Ανάπτυξης Γιώργου Σαλαγκούδη, Κώστας Ευθυμίου. 

Στόχος ο γαλάζιος χάρτης
Βεβαίως, η μάχη της ΝΔ δεν περιορίζεται μόνο στα μεγάλα 

αστικά κέντρα, καθώς στόχος είναι να επαναληφθεί η εικό-
να του γαλάζιου χάρτη που εμφανίστηκε στις ευρωεκλογές, 
καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε μόνο πέντε περιφέρειες: τον Δυτικό 
Τομέα της Β΄ Αθηνών, τη Β΄ Πειραιώς, την Άρτα, το Ηράκλειο 
και τα Χανιά. 

Στα Δωδεκάνησα, εκτός του βουλευτή Μάνου Κόνσολα, 
υποψήφιοι θα είναι η αντιπρύτανης του ΕΜΠ, Τώνια Μοροπού-
λου, αλλά και ο Αντώνης Γιαννικουρής, ενώ εκ νέου υποψή-
φιοι θα είναι ο Γιάννης Παππάς και ο Βασίλης Υψηλάντης, κατά 
τα φαινόμενα.

Στην Αχαΐα, εκτός των γνωστών ονομάτων, υποψήφιοι θα 
είναι ο Γιώργος Κουτρουμάνης, πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, η κτηνίατρος Αθηνά Τραχή-
λη, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, πολιτικός μηχανικός, και η Ασπα-
σία Ρηγοπούλου, γιατρός στο νοσοκομείο του Ρίου. 

Στην Αιτωλοακαρνανία, υποψήφιοι θα είναι ο Σπήλιος Λι-
βανός, αλλά και ο Βασίλης Φεύγας. 

Για μια θέση στην… μπλε Ελλάδα 
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Στην Καβάλα, υποψήφιος θα είναι ο πρώην διευθυντής του 
γραφείου Τύπου της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης. 

Στη Λάρισα, υποψήφιος θα είναι ο βουλευτής Γιώργος Κα-
τσιαντώνης αλλά και η νεαρή δικηγόρος Αθηνά Σιαφαρίκα, 
ενώ στη Μαγνησία υποψήφια θα είναι η προερχόμενη από το 
Μητρώο Στελεχών της ΝΔ, Κατερίνα Πατσογιάννη, η πρώην 
υπουργός Ζέτα Μακρή, αλλά και ο δικηγόρος Γιώργος Καλ-
τσογιάννης που επίσης προέρχεται από το προεδρικό περιβάλ-
λον. 

Στην Πιερία ανοίγει το πεδίο, μια και ο βουλευτής του νο-
μού, Κώστας Κουκοδήμος, εξελέγη δήμαρχος Κατερίνης. Υπο-
ψήφιος θα είναι ο πρώην δήμαρχος Σάββας Χιονίδης, η πρώην 
βουλευτής Άννα Μάνη, η Έφη Μπάσδρα αλλά και ο Κλεόβου-
λος Θεοτόκης.

Στη Χαλκιδική, ο νυν βουλευτής Γιώργος Βαγιωνάς έχει 
ισχυρό ανταγωνισμό από τον Ευθύμιο Καρανάσιο, ο οποίος 
διεκδικεί εκ νέου την έδρα του στη Βουλή. 

Στη Βοιωτία, ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καράμπελας 
επιστρέφει και θέλει να πάρει έδρα, ενώ ένας ακόμα πρώην 
βουλευτής, ο Μάξιμος Σενετάκης, θα είναι εκ νέου υποψήφιος 
και με αξιώσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στο ψηφοδέλτιο των Χανίων, εκτός από την Ντόρα Μπα-
κογιάννη, υποψήφιοι θα είναι ο πρώην βουλευτής Μανούσος 
Βολουδάκης, ο καθηγητής Βασίλης Διγαλάκης, αλλά και ο άλ-
λοτε στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Δημήτρης 
Φραγκάκης.

Στην Αργολίδα θα είναι υποψήφια η πρώην αναπληρώ-
τρια γραμματέας Αυτοδιοίκησης Ελένη Παναγιωτοπούλου, 
ενώ στην Ηλεία επανακάμπτουν ο Γιώργος Κοντογιάννης και 

η Διονυσία Αυγερινοπούλου, με νέα είσοδο τον Ανδρέα Νικο-
λακόπουλο. 

Στον Έβρο, από την άλλη, υποψήφιος λέγεται ότι θα είναι 
ο γιος του πρώην υπουργού Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, 
Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ενώ ακούγονται τα ονόματα της 
νεαρής Χρυσής Μπαχαρίδου, της δημοσιογράφου Έλενας Σώ-
κου, αλλά και της τ. αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της 
ΝΔ, Βασιλικής Τζότζολα. 

Στις Σέρρες, υποψήφιος θα είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, 
στη Λέσβο ο γνωστός δημοσιογράφος Θεόφραστος Οικονομί-
δης, ενώ στις Κυκλάδες θα είναι υποψήφιοι τόσο ο Φίλιππος 
Φόρτωμας όσο και η Κατερίνα Μονογιού. 

Στην Καρδίτσα, υποψήφιες θα είναι η δικηγόρος Σοφία 
Τόλια και η Ασημίνα Σκόνδρα, ενώ στο ψηφοδέλτιο φαίνεται 
πως μετατίθεται και ο πρώην δήμαρχος Μουζακίου, Γιώργος 
Κωτσός. 

Στα Τρίκαλα, φαίνεται πως «κλειδώνει» η υποψηφιότητα 
του Μικέλη Χατζηγάκη και του Ηλία Βλαχογιάννη, ενώ παίζε-
ται αυτή του Θανάση Λιούτα. 

7/7 στις μονοεδρικές
Σημειωτέον, μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον της ΝΔ για τις 

επτά μονοεδρικές περιφέρειες (Γρεβενά, Φωκίδα, Ζάκυνθος, 
Λευκάδα Κεφαλονιά, Σάμος και Ευρυτανία), καθώς στόχος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να κάνει το 7/7, ενώ σήμερα 
έχει μόνο 2 από τις 5 περιφέρειες, οι οποίες, συνήθως, είναι 
«τροχιοδεικτικές» για την έκβαση των εκλογών. 

Στην Ευρυτανία, πλην του νυν βουλευτή Κώστα Κοντογε-
ώργου, το ψηφοδέλτιο έχει κλείσει με τις υποψηφιότητες του 
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου και νέου 

επιχειρηματία, Κλεομένη Λάππα, αλλά και της πλαστικής χει-
ρουργού και προερχόμενης από το Μητρώο Στελεχών, Τζίνας 
Οικονόμου. 

 
Στη Λευκάδα τώρα, υποψήφιος θα είναι εκ νέου ο βουλευ-

τής Βασίλης Καββαδάς, μάλλον ο Βασίλης Παπαχρήστος, ενώ 
προκρίνεται το όνομα της γιατρού Γεωργίας Αυγερινού που 
ήταν υποψήφια και το 2015. 

Στην Κεφαλονιά, δυνατή είναι η υποψηφιότητα του Παύ-
λου Παπαδάτου, στίγμα ανανέωσης θεωρείται μια δυνητική 
υποψηφιότητα του αντιδημάρχου Ραφήνας και πρώην μέλους 
της ΠΕ Γιώργου Κοκκόλη, ενώ ακούγεται και το όνομα του Χα-
ράλαμπου Λυκούδη. Αναζητείται, όμως, λόγω ποσόστωσης, 
και γυναικείο όνομα. 

Στη Ζάκυνθο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την 
υποψηφιότητα της ξενοδόχου Χριστίνας Τετράδη, ενώ ακούγε-
ται, δε, εκ νέου το όνομα του πρώην δημάρχου και πολιτευτή 
Διονύση Ακτύπη, του δημοσιογράφου Φίλιππου Συνετού, αλλά 
και του ψυχιάτρου Τάσου Καλόφωνου. 

Στα Γρεβενά, ακούγεται έντονα ο Θανάσης Σταυρόπουλος, 
υποψήφιος θα είναι ο Χρήστος Βλαχοκώστας από τη Γραμμα-
τεία Οργανωτικού, ενώ, τέλος, αναζητείται και γυναικεία υπο-
ψηφιότητα. 

Τέλος, στη Σάμο, φαβορί είναι ο καθηγητής Ιατρικής Χρι-
στόδουλος Στεφανάδης. «Κλειδωμένη» θεωρείται και η 
υποψηφιότητα της δημοτικής συμβούλου Σάμου, Ιωάννας 
Καραγιάννη. Ακόμα, ακούγεται ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος 
Στεφανής, αλλά και ο γιατρός και πρώην συντονιστής του ΚΥΤ 
Σάμου, Μάνος Λογοθέτης.
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Η αγορά της Ιρλανδίας και οι πολίτες της 
που ανακάμπτουν από την οικονομική κρίση, 
είναι ένα κοινό που, όπως όλα δείχνουν, η Χαλ-
κιδική έχει καταφέρει να κερδίσει.

Στην πρόσφατη επίσκεψη που έγινε στο 
Δουβλίνο και συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, τα 
μέλη της Διπλωματίας των Πόλεων, τουριστικοί 
φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκι-
δικής  με επικεφαλής τη διευθύντρια του Οργα-
νισμού Τουρισμού Χαλκιδικής Τάνια Ακριτίδου 
ξεδιπλώθηκαν οι περγαμηνές της Χαλκιδικής, 
που στην κυριολεξία μάγεψαν τους παρευρι-
σκόμενους επαγγελματίες από το χώρο του 
τουρισμού και τους τουριστικούς  πράκτορες σε 
μια ευρείας κλίμακας παρουσίαση που έγινε σε 
κεντρικό ξενοδοχείο του Δουβλίνου.

Η νέα αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης 
– Δουβλίνου είναι ένας από τους σημαντικούς 
λόγους που έδωσαν το έναυσμα για να γίνει 
μια στρατηγική επιχείρηση, ώστε να  κερδηθεί 
η πρόκληση της εισόδου της Χαλκιδικής ως 
προορισμού στην Ιρλανδική αγορά. Άλλωστε 
το άνοιγμα του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδι-
κής στην Ιρλανδία άρχισε από τον χειμώνα με 
μια σειρά πρωτοβουλιών και ένα fam trip με 15 
στελέχη πωλήσεων από τη χώρα, που αποκόμι-
σαν τις καλύτερες εντυπώσεις από την παραμο-
νή τους  σε μέρη  της Χαλκιδικής.

Οι Ιρλανδοί πολίτες έδειξαν μεγάλο ενδια-
φέρον για τις ομορφιές της Χαλκιδικής: για τη 
θάλασσα, το βουνό αλλά και για όλα τα αξιοθέ-
ατα που διαθέτει η περιοχή.

Η εθνικής εμβέλειας ιστοσελίδα Best4Travel  
που είναι από τους οργανισμούς που κατέχουν 
μεγάλη εμπειρία σε παγκόσμιους προορισμούς, 
συμπεριέλαβε τη Χαλκιδική στις φετινές προβο-
λές της ιστοσελίδας της.

Η διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού 
Χαλκιδικής Τάνια Ακριτίδου είχε διαδοχικές 
συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες –και 
συγκεκριμένα με την εταιρεία click&go, η όποια 
φέτος έχει συμβόλαια με περίπου 40 ξενοδοχεία 
σε Κασσάνδρα και Σιθωνία στη Χαλκιδική–, από 
τους όποιους διαπίστωσε ότι ο κρατήσεις έχουν 
διαρκώς αυξανόμενη πορεία. Επίσης, πραγμα-
τοποίησε μια πολύ σημαντική συνάντηση με εκ-
προσώπους ενός από τα μεγαλύτερα τουριστικά 
γραφεία της ιρλανδικής πρωτεύουσας, όπου 
εξασφαλίστηκε η συμφωνία της συνεργασίας 
για την ερχόμενη θερινή περίοδο.

«Η Χαλκιδική στοχεύει να ανοίξει τα φτερά 
της στην αγορά της Ιρλανδίας έχοντας πλέον 
την απευθείας πτήση της Ryanair που την κα-

θιστά εύκολα προσδόκιμο προορισμό», τόνισε 
στην Karfitsa η κ. Ακριτίδου. Η ίδια επισήμανε 
ότι «σε μόλις 4 ώρες πλέον, οι Ιρλανδοί μπο-
ρούν να βρίσκονται στις πιο εξωτικές παράλιες 
της Ευρώπης. Η παρουσίαση της Χαλκιδικής 
είχε μεγάλη απήχηση το οποίο αποτυπώθηκε 
στις b2b (business to business) συναντήσεις 
που ακλούθησαν».

«Η Χαλκιδική αποτελεί ένα σχεδόν άγνωστο 
προορισμό για τους Ιρλανδούς που όμως έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν: ηλιο-
φάνεια πάνω από 250 μέρες το χρόνο, περισ-
σότερες από 1.000 παραλίες, ονειρεμένη φύση, 
καλό φαγητό, αποτελεί value for value προορι-
σμό και επίσης, ένα καινούριο και ανεξερεύνητο 
προορισμό», κατέληξε η κ. Ακριτίδου.

Στο «στόχαστρο» και η Θεσσαλονίκη
Η εικόνα που αποκόμισαν τα μέλη της απο-

στολής της Διπλωματίας των Πόλεων είναι ότι 
οι Ιρλανδοί έχουν διάθεση να ταξιδεύουν και ότι 
τόσο η Χαλκιδική, όσο και η Θεσσαλονίκη είναι 
δύο περιοχές ανεξερεύνητες για αυτούς τους 

πολίτες. Στη χώρα άλλωστε ζουν περισσότεροι 
από 6.000 Έλληνες. 

Σε δηλώσεις της η πρέσβειρα της Ελλάδας 
στην Ιρλανδία, Αικατερίνη Σιμοπούλου, τόνισε 
ότι «η Ιρλανδία είναι μια χώρα ανερχόμενης 
οικονομίας και υπάρχει το διαθέσιμο εισόδημα 
για τον τουρισμό. Οι Ιρλανδοί θέλουν να ταξι-
δεύουν και όσο βελτιώνεται το οικονομικό τους 
επίπεδο, θέλουν να ταξιδεύουν περισσότερο. Η 
Θεσσαλονίκη έχει όλα τα στοιχεία που συνθέ-
τουν έναν καλό τουριστικό προορισμό για τον 
Ιρλανδό τουρίστα. Οι Ιρλανδοί βλέπουν με πολύ 
συμπάθεια την Ελλάδα, αγαπούν τη διασκέδα-
ση , τη μουσική και θεωρώ ότι είναι μια καλή 
στιγμή για να υπάρχει συνεχόμενη προβολή της 
χώρας στην Ιρλανδία». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μαν-
δρίνος χαιρέτησε την πρωτοβουλία της Διπλω-
ματίας των Πόλεων για το άνοιγμα την Ιρλανδία 
και εξέφρασε την άποψη ότι είναι σημαντικό να 
συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία.

Η Χαλκιδική μάγεψε τους Ιρλανδούς 

Οι ομορφιές της εντυπωσίασαν τους τουριστικούς  
πράκτορες σε παρουσίαση που έγινε στο Δουβλίνο
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Ο θόρυβος που ακούστηκε το πρωί της πε-
ρασμένης Πέμπτης κοντά στην κτηνοτροφική 
μονάδα του Δ. Δ., εμπόρου κρεάτων που κατη-
γορείται για το πρωτοφανές έγκλημα με θύμα 
τον 59χρονο κτηνοτρόφο Δημήτρη Γραικό, τον 
αναστάτωσε. Έσπευσε αμέσως κοντά στους 
αστυνομικούς και τους μετέφερε ότι δεν μπο-
ρούν να κάνουν οποιαδήποτε έρευνα χωρίς την 
άδειά του, επειδή ο χώρος ήταν ιδιοκτησίας του. 
Το έγγραφο όμως της πολεοδομίας Θεσσαλονί-
κης που βεβαίωνε ότι ο χώρος ήταν δημόσιος 
και μάλιστα προστατευόμενος από τη συνθήκη 
Natura, τον καθήλωσε, και μάλλον αντιλήφτηκε 
ότι έφτανε το τέλος.

Το περιστατικό μετέφερε στην παρουσίαση 
της εξιχνίασης της δολοφονίας Γραικού ο διευ-
θυντής ασφαλείας, υποστράτηγος Νικόλαος Ζη-
σιμόπουλος. Είναι αλήθεια, πάντως, πως οι επι-
τελείς του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών 
της ασφάλειας Θεσσαλονίκης από τα τέλη του 
2018 είχαν διασφαλίσει τη βεβαίωση για την ιδι-
οκτησία της συγκεκριμένης έκτασης, όπου τελι-
κά βρέθηκε θαμμένο το αυτοκίνητο του 59χρο-
νου και λίγα μέτρα μακρύτερα ο ίδιος.

Οι διαρκείς προσπάθειες του 46χρονου εμπό-
ρου κρεάτων να αποτρέψει οποιαδήποτε έρευνα 
στην περιοχή κοντά στη μονάδα του, συνεχίστη-
καν ακόμη και όταν οι γεωφυσικοί του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντόπισαν 
τον όγκο μετάλλου στο υπέδαφος, που λίγη ώρα 
αργότερα αποκαλύφτηκε πως ήταν το θαμμένο 
αυτοκίνητο του άτυχου κτηνοτρόφου. «Μου το 
άφησε να το θάψω και μου είπε ότι φεύγει στο 
εξωτερικό, δεν ξέρω σε ποιά χώρα πήγε», ήταν 
η πρώτη αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε από 
τους αστυνομικούς, εκεί μπροστά, εάν μέσα στο 
θαμμένο όχημα ήταν ο 59χρονος. Δεν παραδέ-
χτηκε ότι δέκα μέτρα μακρύτερα είχε θάψει και 
τον κτηνοτρόφο. Χρειάστηκε να προσαχθεί στα 
κεντρικά της ασφάλειας και μετά να επιστρέψει 
υποδεικνύοντας το σημείο.

Αυτή του η στάση, το θέατρο, όπως επανα-
λαμβάνουν οι συγγενείς του θύματος, ήταν που 
τους εξόργισε όλους και συγκεντρώθηκαν έξω 
από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης την Τετάρτη, 
κατά τη διάρκεια της απολογίας του.

Στην ανακρίτρια
Ακόμη και εκεί, στο γραφείο της ανακρίτριας, 

ο 46χρονος έδωσε μία εκδοχή για τον θάνατο 
του 59χρονου η οποία τουλάχιστον δεν συμπί-
πτει με την ιατροδικαστική έκθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ισχυρίστηκε 
ότι ο Δ. Γραικός αντέδρασε θεωρώντας ότι σε 
συναλλαγή που είχαν με αγοραπωλησία ζώων, 
τον έριξε. «Τον χτύπησα, πιαστήκαμε στα χέρια 

και πέσαμε μαζί, μετά ήταν αναίσθητος», φέρε-
ται πως είπε στην απολογία του. Υποστήριξε ότι 
εκείνη την ώρα έφτασε στην περιοχή ένα φορ-
τηγό για να ξεφορτώσει μπάζα και αναγκάστηκε 
να μεταφέρει τον αναίσθητο 59χρονο στο εσω-
τερικό της μονάδας του, στον χώρο όπου αρμέ-
γει τα ζώα και στη συνέχεια πανικοβλήθηκε και 
τον έθαψε. Επέμεινε δηλαδή πως δεν είχε καμία 
πρόθεση να τον σκοτώσει και ότι ουσιαστικά ο 
κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του από την πτώση.

Από την άλλη, η ιατροδικαστής Ελένη Ζα-
γκελίδου η οποία έκανε τη νεκροτομή δεν βρή-
κε χτυπήματα στο πίσω μέρος του σώματος 
του κτηνοτρόφου που να δικαιολογούν πτώση. 
«Βρέθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι γρονθο-
κοπήθηκε, όπως φαίνεται από ένα κάταγμα στο 
ζυγωματικό», είπε στην Karfitsa. Ακόμη, στην 
ιατροδικαστική έκθεση περιγράφονται διπλά 
και τριπλά κατάγματα στην περιοχή του θώρα-

κα, όπως και «τρώση πνεύμονα από την οποία 
είναι πιθανόν να είχε δύσπνοια αρχικά και μετά 
να πέθανε», σημείωσε. Πηγές από τους ιατροδι-
καστές έλεγαν πως από τα ευρήματα της σορού 
δεν είναι δυνατό να αποδειχτεί εάν υπάρχει περί-
πτωση να θάφτηκε ζωντανός. «Ούτε αποκλείε-
ται, ούτε μπορεί να επιβεβαιωθεί», είπαν. Βέβαια, 
το ενδεχόμενο ο άτυχος κτηνοτρόφος να τάφηκε 
ζωντανός έθεσε ο συνήγορος πολιτικής αγω-
γής της συζύγου του θύματος Αλέξης Κούγιας, 
ο οποίος έκανε αναφορά και σε συνεργούς του 
κατηγορούμενου.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας 
του, ο 46χρονος αναφέρθηκε και στις οικονομι-
κές διαφορές που είχαν, επιβεβαιώνοντας μόνον 
πως πράγματι το θύμα πίστευε ότι στην αγορα-
πωλησία των ζώων τον είχε ρίξει. Επιχείρησε να 
το διαψεύσει καταθέτοντας μάλιστα και μία σει-
ρά από εμβάσματα.

Η έκταση Natura και η επιμονή του κατηγορούμενου  
για τη δολοφονία Γραικού

Έθαβε μέχρι τέλους το ένοχο μυστικό του
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Ο επικεφαλής της ασφάλειας και του τμήμα-
τος «οπλισμού» του Σκορπιού, ένας 51χρονος 
Σλοβάκος, δεν περίμενε ότι η διέλευσή του από 
τα ελληνοσκοπιανά σύνορα στους Ευζώνους το 
περασμένο Σάββατο θα τον έβαζε σε περιπέτειες. 
Μία δικαστική απόφαση τον οδήγησε στα κρατη-
τήρια, βάζοντας σε κίνδυνο τη δουλειά που έχει 
διασφαλίσει εδώ και έξι χρόνια, να περιφρουρεί 
το νησί της οικογένειας του Ρώσου μεγιστάνα 
Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ.

Ο 51χρονος είχε διαγράψει την περιπέτεια 
που είχε στη χώρα του το 1993, όταν είχε συλ-
ληφθεί κατηγορούμενος για απόπειρα απάτης, 
καθώς μετέφερε ανταλλακτικά αυτοκινήτων 
με πλαστά έγγραφα. Πριν την παράδοση των 
ανταλλακτικών, ακινητοποιήθηκε από αστυνο-
μικούς και συνελήφθη. Το δικαστήριο τον κατα-
δίκασε σε ποινή φυλάκισης 4 χρόνων. Αργότερα 
ο ίδιος ασκεί έφεση και εν όψει της εκδίκασής 
της αφήνεται ελεύθερος. Του μένουν προς έκτι-
ση 3 χρόνια, 8 μήνες και 22 ημέρες.

Δεν φαινόταν τύπος που είχε ενεργό εμπλο-
κή με τέτοια κυκλώματα. Όπως άλλωστε είπε 
στην αντεισαγγελέα Εφετών στα δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης, «εγώ ήμουν μόνον οδηγός στο 
φορτηγό αυτό». Ο 51χρονος μετά το δικαστήριο 
και αφού ήταν πλέον ελεύθερος στη χώρα του, 
πήγε στη Γαλλία. Εκεί κατατάχτηκε στη Λεγεώ-
να των Ξένων, όπου μάλιστα, σύμφωνα με το 
περιβάλλον του και τα έγγραφα που πρόκειται 
να προσκομιστούν, παρασημοφορήθηκε για τις 
υπηρεσίες του. Γνώριζε τότε πως η δικαστική 
περιπέτεια που είχε στη Σλοβακία θα τον κατα-
διώκει. Έτσι ζήτησε και έγινε δεκτό το αίτημά 
του να πολιτογραφηθεί Γάλλος υπήκοος και ν’ 
αλλάξει όνομα. Θεώρησε ότι η υπόθεση για την 
οποία αντιμετώπισε πρόβλημα πριν 26 χρόνια 
έχει κλείσει και ότι ένα άλλο κεφάλαιο άνοιξε 
στη ζωή του.

Στον Σκορπιό
Τα τελευταία έξι χρόνια ο 51χρονος εργά-

ζεται σε ελληνική εταιρία που έχει αναλάβει τη 
φύλαξη του νησιού του Ιονίου που αποκτήθηκε 
από την οικογένεια Ριμπολόβλεφ. Στο άλλοτε 
νησί του Ωνάση, τον Σκορπιό, ο Σλοβάκος είχε 
αναλάβει υπεύθυνος στη φύλαξη και στο τμή-
μα όπλων. Οι σλοβακικές αρχές ανακάλυψαν τη 
θέση του και τα νέα του καθήκοντα, ενώ φαίνε-
ται πως γνωρίζουν και το νέο όνομα που του είχε 
δώσει η Γαλλία. Έτσι εξέδωσαν ένταλμα σύλλη-

ψης που ισχύει από το 2011.
Παρ’ ότι ο Σλοβάκος όλα αυτά τα χρόνια κυ-

κλοφορεί στην Ευρώπη, ζούσε στη Γαλλία και 
τελευταία και στην Ελλάδα, εν τούτοις κανείς 
δεν τον είχε ενοχλήσει. Η απαιτητική δουλειά 
του στο νησί – χρυσάφι του Ρώσου μεγιστάνα, 
εξασφαλίστηκε από τις τιμές που φέρει μαζί του 
από τη θητεία του στη Λεγεώνα των Ξένων. Δεν 
είναι λίγο να είσαι παρασημοφορημένος από 
εκεί σε 19 χρόνια θητείας. Τελευταία εργαζόταν 
ανά μήνα στο νησί και το υπόλοιπο διάστημα 
απασχολούταν σε άλλες εργασίες της εταιρίας 
με την οποία έχει συμβόλαιο και στην οποία δεν 
φαίνεται να έχει δημιουργήσει οποιοδήποτε πρό-
βλημα.

Το τελευταίο του ταξίδι πριν τη σύλληψή 
του είχε προορισμό την Ουγγαρία, όπου ζει η 
σύζυγός του. Πήγε κανονικά χωρίς πάλι να τον 
ενοχλήσει κανείς. Στην επιστροφή, οδικώς, τα 
στοιχεία του που καταχωρήθηκαν στην είσοδο 
της Ελλάδας στους Ευζώνους, «χτύπησαν» το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί 
σε βάρος του για να εκτίσει την ποινή που υπο-

λείπεται στη Σλοβακία. Έτσι συνελήφθη, προκει-
μένου να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του. 
Στο γραφείο της εισαγγελέα ήταν εκνευρισμένος 
το πρωί της Δευτέρας. Δεν περίμενε ότι μία περι-
πέτεια που είχε σε ηλικία 25 χρόνων στη χώρα 
του, μπορεί να του ανατρέψει όλη τη ζωή. Ήταν 
ευγενικός, τονίζοντας ότι δεν μπορεί μία καταδί-
κη να τον κυνηγάει σε όλη του τη ζωή.

Η πλευρά του 51χρονου αναμένεται κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης του αιτήματος έκδοσης 
να θέσει ζήτημα παραγραφής του αδικήματος, 
όπως συμβαίνει στο ελληνικό δίκαιο, καθώς 
έχουν περάσει τόσα χρόνια. Από την άλλη, νο-
μικά η διαδικασία αναμένεται να έχει και άλλα 
ζητήματα, δεδομένου ότι ο Σλοβάκος είναι πα-
ράλληλα και Γάλλος υπήκοος και οι αρχές της 
χώρας του τον έχουν ζητήσει και έτσι, αφού 
αναφέρουν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 
και το γαλλικό του όνομα. Και το σημαντικότερο, 
τόσα χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, που 
αποτελεί ένα επιπλέον επιχείρημα για να ζητηθεί 
να εκτίσει την ποινή του στη χώρα μας.

Συνελήφθη για ένα ένταλμα από τη Σλοβακία του 1993

Σε δικαστικό κλοιό  
ο σωματοφύλακας του Σκορπιού
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Η εκλογή του ανεξάρτητου υποψηφίου 
Κωνσταντίνου Ζέρβα στο δημαρχιακό θώκο της 
Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για πολλούς έκπληξη, 
καθώς στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
θεωρούταν, στην καλύτερη περίπτωση, αου-
τσάιντερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσό-
τερες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας, εμφανιζόταν να καταλαμβάνει την 
4η – 5η θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. 
Ο ίδιος ωστόσο, από το περασμένο φθινόπωρο 
–όταν ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά 
του κατόπιν ώριμης σκέψης και έχοντας σταθμί-
σει όλες τις παραμέτρους– δεν αμφέβαλε για τον 
εαυτό του και, κυρίως, για το αξιόλογο της πρό-
τασης που είχε για το δήμο – μιας πρότασης που 
«κέρδισε» όπως τελικά αποδείχτηκε, τους Θεσ-
σαλονικείς, οι οποίοι τον εξέλεγξαν αρχικά στο Β’ 
γύρο κι ακολούθως του χάρισαν μια επιβλητική 
νίκη (με 66,79%) έναντι του ανθυποψηφίου του 
Νίκου Ταχιάου.

Στη πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στην 
Karfitsa, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας εκφράζει τη βεβαιότητα 
ότι ακριβώς αυτή η ακομμάτιστη και, πάνω από 
όλα, καθαρά αυτοδιοικητική πρότασή του ήταν 
που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του συνδυασμού 
του και εξηγεί ότι οι εποχές όπου ένας αρχηγός 
κόμματος «επέλεγε» στην ουσία το δήμαρχο, 
έχουν παρέλθει. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Ζέρβα, 
οφείλεται στο γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση έχει 
εξελιχτεί και οι ανάγκες της, ειδικά στη Θεσσα-
λονίκη, έχουν πλέον αλλάξει. Παράλληλα υπο-
γραμμίζει πως οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να 
περιμένουν πολλές αλλαγές προς το καλύτερο 
στην καθημερινότητά τους και δεσμεύεται ότι θα 
τηρηθούν όλες οι προεκλογικές του υποσχέσεις, 
καθώς ήταν «ρεαλιστικές» και «μακριά από λα-
ϊκίστικες προσεγγίσεις».

Κύρια Ζέρβα, εκλεγήκατε δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης κόντρα στις προβλέψεις που σας 
ήθελαν «αουτσάιντερ». Τι πιστεύετε ότι ήταν 
αυτό που «κέρδισε» τους Θεσσαλονικείς και 
τους έκανε να σας εμπιστευτούν και να σας 
ψηφίσουν; Τους κέρδισε η αυτοδιοικητική πρό-
ταση, το ενδιαφέρον για την πόλη τους, για τις 
ζωές τους και την καθημερινότητά τους. Εκτί-
μησαν τον ενωτικό λόγο, τον λόγο της σύνθε-
σης και της συνεργασίας. Από την πρώτη στιγμή 
της προσπάθειας στραφήκαμε προς αυτούς και 
από αυτούς αναζητήσαμε τη δύναμη – ούτε από 
κόμματα, ούτε από μηχανισμούς. Ξεδιπλώσαμε 
την προγραμματική μας πρόταση, γυρίσαμε σε 

κάθε γειτονιά και αποδείξαμε στην πράξη ότι 
αυτό που λέγαμε, το εννοούσαμε. Δεν μας πτόη-
σαν τα εμπόδια, οι τηλεοπτικοί αποκλεισμοί και 
οι άσχημες δημοσκοπήσεις, δεν νιώσαμε ποτέ 
ως «αουτσάιντερ» γιατί βλέπαμε στο δρόμο την 
αποδοχή της προσπάθειάς μας. Πρόσωπα νέα, 
καθαρά, από την κοινωνία των πολιτών, με τις 
δικές τους διαδρομές και το δικό τους στίγμα 
μετέφεραν το μήνυμα σε κάθε δρόμο, σε κάθε 
γειτονιά. Η πόλη ήθελε δήμαρχο που θα κάνει τη 
δουλειά και με βάση αυτό το κριτήριο επέλεξε. 
Στη Θεσσαλονίκη περισσεύουν οι δικαιολογίες, 
περισσεύουν οι αποτυχίες. Εμείς υποσχεθήκαμε 
σκληρή δουλειά και μέσα από τη δουλειά νίκες 

για την πόλη. Για να βελτιώσουμε αισθητά και 
στην πράξη τις ζωές των ανθρώπων.

Είχατε να αντιμετωπίσετε κατά κύριο λόγο 
υποψηφίους που στηρίζονταν από κόμματα 
–αναφέρομαι σε υποψηφίους με πραγματι-
κές βλέψεις για το δημαρχιακό θώκο–, αλλά 
τελικά επικρατήσατε εσείς ως ανεξάρτητος. 
Πιστεύετε ότι το μοντέλο του «κομματικού» 
δημάρχου είναι στις μέρες μας ξεπερασμένο 
και ότι οι ψηφοφόροι στρέφονται πλέον σε 
καθαρά αυτοδιοικητικούς υποψήφιους; Ο και-
ρός που μία Κεντρική Επιτροπή ή ακόμη και ένας 
αρχηγός κόμματος επέλεγε τον δήμαρχο μιας 
πόλης έχει παρέλθει. Βρισκόμαστε στο 2019 και 

Κωνσταντίνος Ζέρβας:

Τα κόμματα δεν αφουγκράζονται  
τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης
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οι λογικές του 1970 – 1980 έχουν ξεπεραστεί στην πράξη. 
Άλλωστε δεν υπάρχουν σήμερα τόσο ισχυρές κομματικές 
ταυτότητες που να καθορίζουν τη στάση των πολιτών σε 
κάθε πολιτικό ή κοινωνικό ζήτημα. Οι πόλεις έχουν εξελι-
χθεί, η ίδια η αυτοδιοίκηση έχει εξελιχθεί. Έχουν ανακύψει 
νέα αιτήματα, νέες προτεραιότητες που μία κομματική δια-
δικασία δεν μπορεί να αφουγκραστεί και να ενσωματώσει. 
Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε να αναπτύσσεται μία 
παράδοση τέτοιων ανάλογων επιλογών, γεγονός που φα-
νερώνει πως η πόλη είναι ζωντανή, έχει σφρίγος και δύ-
ναμη να καθορίσει η ίδια το μέλλον της. Το στενό κοστούμι 
του κομματικού ανταγωνισμού στην αυτοδιοίκηση είναι 
άκομψο, δεν παράγει λύσεις και συνήθως επιλέγεται από 
εκείνους που αδυνατούν να σταθούν αυτοδιοικητικά. Είμαι 
ικανοποιημένος που οι συμπολίτες μου, οι συνδημότες μου 
πήραν στα χέρια τους την υπόθεση της πόλης και αγκάλια-
σαν τη δική μας πρόταση.

Θα αναλάβετε καθήκοντα δημάρχου την 1η Σεπτεμ-
βρίου. Ποιά θα είναι τα βήματά σας και οι κινήσεις σας 
μέχρι τότε; Η ύπαρξη αυτού του χρονικού διαστήματος 
μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων είναι ευεργετική, κα-
θώς δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και καλύτερης προ-
ετοιμασίας. Φέτος αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς η 
περίοδος αυτή θα αξιοποιηθεί από εμάς ώστε να προκύψει 
μία πλήρως λειτουργική διοίκηση και να ξεπεραστούν στην 
πράξη οι όποιες τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της 
απλής αναλογικής. Είναι κρίσιμο να υπάρχει πλήρης ενη-
μέρωση και συνεργασία με την απερχόμενη διοίκηση, όπως 
επίσης κρίσιμο είναι να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε 
μία ομάδα εντός του δημοτικού συμβουλίου που θα μοι-
ράζεται τους ίδιους στόχους. Ήδη έχω κάνει κάποιες πρώ-
τες επαφές και δηλώνω αισιόδοξος. Την 1η Σεπτεμβρίου η 
πόλη θα έχει δήμαρχο.

Παρότι δήμαρχος, θα έχετε μειοψηφία στο νέο δημοτι-
κό συμβούλιο, με αποτέλεσμα οι συνεργασίες με άλλους 
συνδυασμούς να είναι επιβεβλημένες. Ορισμένες παρα-
τάξεις σας στήριξαν ανοιχτά στο Β’ γύρο. Πώς σκοπεύ-
ετε να κινηθείτε ώστε να μπορέσετε όντως να ασκήσετε 
διοίκηση στο δήμο; Από την πρώτη στιγμή, δηλώσαμε πως 
η πρότασή μας είνα ι μία πρόταση αυτοδιοικητική. Αυτό εξ’ 
ορισμού μας δίνει την απαραίτητη ευχέρεια και ευελιξία 
στην  αναζήτηση της σύνθεσης. Δεν βάζουμε προαπαιτού-
μενα στις συνεργασίες. Προτάσσουμε την προγραμματική 
σύγκλιση και την πολιτική συμφωνία στην επιδίωξη δη-
μιουργίας πλειοψηφίας και εξαντλούμε όλα τα περιθώρια 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ας μην επηρεαζόμαστε 
από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ο δήμαρχος εκλέγε-
ται για τέσσερα χρόνια, δεν υπάρχει πρόταση μομφής και 
αντίστοιχα ψήφος εμπιστοσύνης. Συγκεντρώνει στο πρό-
σωπό του πολλές και αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες, 
ώστε να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Αν δεν καταστεί 
δυνατή η δημιουργία μίας πάγιας και συμπαγούς πλειοψη-
φίας, θα προχωρήσουμε κανονικά, αναζητώντας επιμέρους 
συμφωνίες και συναινέσεις. Εξάλλου, η δυνατότητα της 
πλειοψηφίας να τροποποιεί εισηγήσεις της διοίκησης είναι 
μία πιθανότητα που μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή βελτίω-
ση τις αποφάσεις της τελευταίας. Σε κάθε περίπτωση ισχύει 
αυτό που είπα και κατά την προεκλογική περίοδο. Θα κάνω 
ό,τι είναι απαραίτητο ώστε η πόλη να έχει μία λειτουργική 
και αποτελεσματική διοίκηση.

Στη διάρκεια της προεκλογικής σας εκστρατείας 
αναφερθήκατε συχνά στο θέμα της καθαριότητας, για το 
οποίο έχετε δεσμευτεί ότι θα το αναλάβετε εσείς προσω-
πικά. Ποιό είναι το σχέδιό σας για να γίνει η πόλη καθαρή; 
Το έπραξα πράγματι γιατί αυτό υποστηρίζουν οι κάτοικοι της 
Θεσσαλονίκης πως είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή 
πρόβλημα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Βασική 
υποχρέωση του δημάρχου να διατηρεί την πόλη καθαρή 
πριν και πάνω από όλα. Χωρίς καθαρή πόλη δεν έχει νό-
ημα καμία συζήτηση για το μέλλον, για παρεμβάσεις στο 
δημόσιο χώρο, στις υποδομές, στην ανάπτυξη. Δήλωσα ότι 
θα αναλάβω εγώ προσωπικά την ευθύνη και την αρμοδιό-
τητα της καθαριότητας για να στείλω ένα μήνυμα – η πόλη 
θα καθαρίσει. Μέχρι τα Χριστούγεννα του 2019 θα υπάρξει 
αισθητή βελτίωση και πλήρως καθαρή πόλη εντός ενός 
έτους. Στο πρόγραμμά μας υπάρχουν επιμέρους στοιχεία 
όπως η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, η ενίσχυση 
της ανακύκλωσης και το πέρασμα σε μία κυκλική οικονο-
μία, η υπογειοποίηση των κάδων, τα μέσα ατομικής προ-
στασίας των εργαζομένων και πολλά άλλα. Υπάρχουν και οι 
πόροι και οι άνθρωποι για να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέ-
λεσμα. Σε αυτήν την προσπάθεια είμαι σίγουρος ότι θα έχω 
συμπαραστάστες όλους τους εργαζόμενους.

Γενικά αναμένεται να δούμε μεγάλες αλλαγές στο 
δήμο Θεσσαλονίκης; Έχετε τονίσει πως πρωταρχικό σας 
μέλημα είναι να βελτιώσετε την καθημερινότητα των 
πολιτών… Ναι, να περιμένετε μεγάλες αλλαγές σε πολλά 
επίπεδα με βασικότερη όλων την ευταξία στην πόλη. Η 
Θεσσαλονίκη είναι και πρέπει να δείχνει μία ευρωπαϊκή μη-
τρόπολη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι τομείς που χρήζουν 
παρέμβασης είναι αρκετοί όμως υπάρχει σχέδιο και προ-
τεραιότητες. Συνοπτικά θα σας έλεγα πως η ολοκλήρωση 
των μεγάλων υποδομών, οι στοχευμένες αναπλάσεις του 
δημοσίου χώρου, η προσπάθεια για το πράσινο, οι ποδη-
λατόδρομοι, ο φωτισμός και ένα αξιόπιστο συγκοινωνι-
ακό δίκτυο θα αλλάξουν την καθημερινότητα της πόλης. 
Στόχος μας μία πόλη με βιώσιμη αστική κινητικότητα, μια 
πόλη που θα εξυπηρετεί τον πολίτη αξιοποιώντας όλα τα 
σύγχρονα τεχνικά μέσα, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, 
χωρίς παραβατικότητα. Η δική μας προσέγγιση δίνει βαρύ-
τητα στην καθημερινότητα. Ερχόμαστε να πετύχουμε εκεί 
όπου απέτυχε η διοίκηση Μπουτάρη συνεχίζοντας ό,τι καλό 
είχε χτίσει.

Ποια είναι η υπόσχεση που δίνετε στους κατοίκους του 
δήμου όσον αφορά στη θητεία σας; Τι πόλη να περιμένου-
με στο τέλος της τετραετίας; Υποσχέθηκα πως η πόλη από 
1η Σεπτεμβρίου θα έχει δήμαρχο που θα κάνει τη δουλειά. 
Θα έχει πρώτη προτεραιότητα την πόλη και μόνον αυτήν. 
Οι Θεσσαλονικείς μπορούν να περιμένουν αλλαγές παντού, 
έναν φρέσκο αέρα και μία νέα δυναμική. Θα βλέπουν το 
δήμαρχο νωρίς το πρωί στο γραφείο του, θα βλέπουν το 
δήμαρχο να κυκλοφορεί στην πόλη και να παρεμβαίνει πιο 
συχνά στην κατεύθυνσης επίλυσης των προβλημάτων. Οι 
υποσχέσεις που δώσαμε προεκλογικά θα τηρηθούν, διότι 
είναι υποσχέσεις ρεαλιστικές, μακριά από λαϊκιστικές προ-
σεγγίσεις και ανεφάρμοστες διακηρύξεις. Αν θα μπορούσα 
να συμπυκνώσω το νόημα αυτό, είναι πως κάτοικοι, δη-
μότες και επισκέπτες θα αντιληφθούν πως πλέον υπάρχει 
κάποιος που νοιάζεται.

Κωνσταντίνος

Ζέρβας
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Οι Θεσσαλονικείς 
μπορούν να 
περιμένουν 

αλλαγές παντού, 
έναν φρέσκο 

αέρα και μία νέα 
δυναμική

Κωνσταντίνος

Ζέρβας
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Αέρας ανανέωσης θα ...φυσήξει από την 
1η Σεπτεμβρίου στο δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς αρκετά νέα πρό-
σωπα ετοιμάζονται να καθίσουν στα έδρανα 
για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Στη θέση του 
δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη θα βρίσκεται ο 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ για πρώτη φορά 
στην ιστορία του δήμου -αριθμός ρεκόρ- έχουν 
καταλάβει έδρες δεκαέξι (!) παρατάξεις από τις 
δεκαεννέα που συμμετείχαν στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές της 26ης Μαΐου. 

Από τα 49 άτομα που εκλέχθηκαν στο δημο-
τικό συμβούλιο, οι 34 είναι πρωτοεμφανιζόμε-
νοι, ενώ οι υπόλοιποι δεκαπέντε επανεξελέγη-
σαν. Ξεχωρίζουν ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 
του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούδας και η Ιωάννα Κο-
σμοπούλου, κόρη του πρώην δημάρχου Θεσ-
σαλονίκης, Ντίνου Κοσμόπουλου. Επιστρέφει 
ο Βασίλης Γάκης, πρώην αντιδήμαρχος επί 
διοικήσεων Παπαγεωργόπουλου, ενώ στους 
...πρωτάρηδες συγκαταλέγεται και ο πρώην 

πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σάκης Τζακόπουλος. 
Στα έδρανα θα καθίσουν εκ νέου τρεις 

αντιδήμαρχοι και δύο πρόεδροι Νομικών Προ-
σώπων από τη διοίκηση Μπουτάρη, οι οποίοι 
κατέβηκαν στις εκλογές “μοιρασμένοι” σε δι-
αφορετικές παρατάξεις, ωστόσο κατάφεραν 
να εκλεγούν. Πρόκειται για τους αντιδημάρ-
χους Κοινωνικής Πολιτικής, Πέτρο Λεκάκη, 
Αθλητισμού, Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη και 
Πολιτισμού Έλλη Χρυσίδου, καθώς επίσης την 
πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ Μαρία Πασχαλίδου και τον 
πρόεδρο των ΚΑΠΗ Στέλιο Λιακόπουλο. 

Από την άλλη, δεν τα κατάφεραν ο Γιάννης 
Φλωρινιώτης, ο Σταύρος Σαράφης, ο Γιώργος 
Σκαρτάδος, ο Γιώργος Μασλαρινός που συμ-
μετείχαν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια, ενώ από 
τους παλιούς, εκτός έμειναν, ο Γιώργος Δημα-
ρέλος, η Γιούλη Ρανέλλα, ο Μάκης Στεργίου, 
ο Βασίλης Διαμαντάκης, η Σοφία Ασλανίδου, ο 
Ανέστης Τελίδης και ο Λάζαρος Ζαχαριάδης.  

Ο δήμαρχος Ζέρβας και οι επτά σύμβουλοι

Μπορεί ο Κωνσταντίνος Ζέρβας να επικρά-
τησε άνετα στο β’ γύρο των δημοτικών εκλο-
γών επί του Νίκου Ταχιάου, ωστόσο λόγω του 
συστήματος της απλής αναλογικής η παράτα-
ξη “Ναι στη Θεσσαλονίκη” καταλαμβάνει επτά 
θέσεις στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου. 
Την πρώτη θέση σε σταυρούς πήρε ο Δρόσος 
Τσαβλής με 1069, ενώ στη δεύτερη βρέθηκε 
ο Γιώργος Αβαρλής με 812, ο οποίος το 2014 
είχε εκλεγεί με την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη», 
όμως τον τελευταίο χρόνο περίπου αποφάσισε 
να ανεξαρτητοποιηθεί. Ο κ.Αβαρλής, κατά την 
προεκλογική περίοδο, ανακοινώθηκε αρχικά 
ως υποψήφιος με την παράταξη Βούγια, όμως 
την τελευταία στιγμή πήρε μεταγραφή στο συν-
δυασμό Ζέρβα. 

Δύο ακόμη θέσεις στο δημοτικό συμβούλιο 
καταλαμβάνουν η Μαρία Καραγιαννίδου που 
έλαβε 794 σταυρούς και η Στεφανία Τανιμανί-
δου με 647, η οποία προέρχεται από την παρά-
ταξη Μπουτάρη. Επίσης, εκλέγονται η Ναταλία 

Ο νέος είναι ωραίος, 
ο παλιός είναι αλλιώς… 

Ολα τα πρόσωπα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης
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Βαρσάμη (634), ο Δημήτρης Δαγκλής (617) και από την 
Τριανδρία η Ιωάννα Σπανού (1268 σταυροί). 

Αντιπολίτευση ο Ταχιάος  
με περισσότερες έδρες

 Τις περισσότερες έδρες μέσα στο δημοτικό συμ-
βούλιο θα έχει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συνδυασμός 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» με επικεφαλής τον Νίκο Τα-
χιάο, παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε στις επαναληπτικές 
εκλογές από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο κ.Ταχιάος, λόγω 
του ποσοστού που είχε συγκεντρώσει την πρώτη Κυριακή 
των εκλογών, κατάφερε να εξασφαλίσει έντεκα έδρες, εκ 
των οποίων τη μία την κρατάει ο ίδιος. 

Πρώτος στη σταυροδοσία αναδείχθηκε ο πρώην αντι-
δήμαρχος και πρώην περιφερειακός σύμβουλος, Βασί-
λης Γάκης, καθώς έλαβε σχεδόν διπλάσιους σταυρούς 
από τους υπόλοιπους, καταφέρνοντας να πείσει 3483 
δημότες να τον τιμήσουν με την ψήφο τους. Τη δεύτερη 
θέση έλαβε η Δέσποινα (Νέλλη) Αηδονά με 1884 σταυ-
ρούς και ακολούθησε ο επί σειρά ετών πρόεδρος της 
ΚΑΕ Αρης, Λευτέρης Αρβανίτης με 1697. Λίγο πιο πίσω, 
ένας ακόμη γνώριμος από το μπάσκετ του Αρη, ο Νίκος 
Ζεϊμπέκης (1681 σταυροί) και ακολούθως ο Σωκράτης 
Δημητριάδης με 1677. Οι δυο τους -Ζεϊμπέκης και Δημη-
τριάδης- είναι εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι καθώς 
είχαν εκλεγεί για πρώτη φορά το 2014 με την παράταξη 
“Εντάξει” του Σταύρου Καλαφάτη. 

Εκλέγονται επίσης από την ίδια παράταξη με επικε-
φαλής τον Νίκο Ταχιάο η Ιωάννα Κοσμοπούλου (1408 
σταυροί), ο Σάκης Τζακόπουλος (1346), η Δήμητρα Ακρι-
τίδου (1187), ο Μιχάλης Κούπκας (1169) και στην ενό-
τητα της Τριανδρίας ο Σταύρος Καλαϊτζίδης που έλαβε 
2058 σταυρούς. 

Ο Ορφανός, ο Κούδας και άλλοι πέντε
Επτά θέσεις στο δημοτικό συμβούλιο εξασφάλισε 

ο συνδυασμός «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον» του 
Γιώργου Ορφανού. Εκτός από τον ίδιο τον κ.Ορφανό που 
είναι επικεφαλής, εκλέγεται ο Γιώργος Κούδας, ο οποίος 
...σάρωσε σε σταυρούς. Ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού 
ποδοσφαίρου και σημαία του Δικεφάλου του Βορρά, μπο-
ρεί να μπήκε από τους τελευταίους στο παιχνίδι της υπο-
ψηφιότητας, ωστόσο κατάφερε να λάβει 3303 ψήφους 
στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών. 

Θέση στα δημοτικά έδρανα εξασφάλισαν επίσης ο 
Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος με 1624 σταυρούς, ο οποίος 
είχε εκλεγεί και το 2010 στον δήμο Θεσσαλονίκης, ο Στέ-
λιος Λιακόπουλος με 716, ο Κώστας Ιακώβου με 712, ο 
Θεόφιλος Πατέλης με 583 και η Χριστίνα Αρχοντή με 574.

Και οι 7 ήταν υπέροχες...
Μόνο γυναίκες εξελέγησαν από τον συνδυασμό 

«Θεσσαλονίκη Μαζί» της Κατερίνας Νοτοπούλου, καθώς 
εκλέχθηκε η επικεφαλής και άλλες έξι. Η Ρία Καλφα-
κάκου, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης, κατάφερε να επανεκλεγεί λαμβάνοντας 1275 
σταυρούς και κατακτώντας την πρώτη θέση. Σε κοντινή 
απόσταση η δημοτική σύμβουλος Μαρία Αγαθαγγελίδου 
που πήρε 1213 ψήφους, ενώ επανεξελέγησαν η Έλλη 
Χρυσίδου και η Μαρία Πασχαλίδου που προσχώρησαν 
στο συνδυασμό λίγο πριν την κατάθεση του ψηφοδελτί-
ου στο πρωτοδικείο. Η κ.Χρυσίδου έλαβε 1073 σταυρούς 

και η κ.Πασχαλίδου 863. Επίσης, θέσεις καταλαμβάνουν 
η Μαρία Αρβανιτίδου και η Δήμητρα Αλεξίου - Στυλιάδη 
που έλαβαν από 652 και 612 σταυρούς αντιστοίχως. 

Τριάδες για Βούγια - Ψωμιάδη / Δύο έδρες το ΚΚΕ
Από την παράταξη «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» του 

Σπύρου Βούγια, εκλέγονται ο επικεφαλής καθώς επίσης 
ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Ανδρέας Κουρά-
κης, ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη 
Μπουτάρη και ο νυν αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παι-
δείας, Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης. Ο κ.Κουράκης έλα-
βε 876 σταυρούς και ο κ.Μπαρμπουνάκης 820.

Δεν κατάφεραν από την παράταξη να μπουν στο δη-
μοτικό συμβούλιο ο αντιδήμαρχος, Γιώργος Δημαρέλος 
και ο Νίκος Νυφούδης, ο οποίος ξεκίνησε το εγχείρημα 
για κατάκτηση της δημαρχίας μαζί με τον Σπύρο Βούγια 
και στάθηκε στο πλευρό του ως δίδυμο από την αρχή της 
προσπάθειας. 

Στα έδρανα θα κάθονται δύο αδέρφια, γνωστά για την 
αυτοδιοικητική τους πορεία στη Θεσσαλονίκη. Πρόκει-
ται για τους αδελφούς Ψωμιάδη, τον επικεφαλής Πανα-
γιώτη, πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης και τον Διονύση, 
ο οποίος επίσης είχε διατελέσει αντινομάρχης. Ο συν-
δυασμός «Δύναμη Πολιτών» εκλέγει και τρίτο άτομο, 
την Ινγκα (Αννα) Αβραμίδου που έλαβε 500 σταυρούς. 
Στην 5η θέση, μη εκλόγιμη, κατετάγη ο Γιάννης Φλωρι-
νιώτης τον οποίο ψήφισαν 310 δημότες.

Ο συνδυασμός της «Λαϊκής Συσπείρωσης» του ΚΚΕ 
εξασφάλισε δύο έδρες στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Η 
μια για τον επικεφαλής Σωτήρη Ζαριανόπουλο, παλιό 
γνώριμο στον δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς είχε εκλε-
χθεί και το 2010. Από την ίδια παράταξη επανεκλέχθη-
κε και θα συνεχίσει την πορεία του στον κεντρικό δήμο 
ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης, τον οποίο “σταύρωσαν” 
1054 ψηφοφόροι. 

Θέση στο δημοτικό συμβούλιο εξασφάλισαν, επί-
σης, οι επικεφαλής εννέα παρατάξεων, καθώς από 
την εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου κατάφεραν να 
εξασφαλίσουν μόνο μία έδρα για τους συνδυασμούς 
τους. Συγκεκριμένα, στα έδρανα θα κάθονται από την 
1η Σεπτεμβρίου ο Πέτρος Λεκάκης, εν ενεργεία αντιδή-
μαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη 
Πρώτη», ο Μάκης Κυριζίδης από τον συνδυασμό «Θεσ-
σαλονίκη Θετικά» και ο Χάρης Αηδονόπουλος από τη 
«Συνέργεια Πρώτα η Πόλη μας». Οι συγκεκριμένοι τρεις 
επικεφαλής φαίνεται πως θα είναι και εταίροι του νέου 
δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, καθώς, πριν τον δεύτε-
ρο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών είχαν εκφράσει 
την στήριξή τους στην υποψηφιότητά του. 

Στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου επιστρέφει 
ο Γιώργος Ρακκάς από τον συνδυασμό «Μένουμε Θεσ-
σαλονίκη», ο οποίος είχε παραιτηθεί από επικεφαλής 
τον Νοέμβριο του 2016, προκειμένου να τον διαδεχθεί ο 
Κωνσταντής Σεβρής. 

Επίσης, στο δημοτικό συμβούλιο μπαίνουν για πρώτη 
φορά οι επικεφαλής Μιχάλης Τρεμόπουλος από την «Οι-
κολογία Αλληλεγγύη», Αντώνης Γαζάκης «Η Πόλη Ανά-
ποδα Δύναμη Ανατροπής Ενωτικό Ψηφοδέλτιο», Γιάννης 
Κουριαννίδης με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Πόλη 
Ελληνική»,  Γιάννης Νασιούλας με τη «Νέα Αρχή για τη 
Θεσσαλονίκη» και Βασίλης Μωϋσίδης με την παράταξη 
«Θεσσαλονίκη των Πολιτών». 

Βασίλης Γάκης

Σάκης Τζακόπουλος

Γιώργος Κούδας

Γιώργος Αβαρλής 

Παναγιώτης  
Αβραμόπουλος

Από τα 49 
άτομα που 
εκλέχθηκαν 
στο δημοτικό 
συμβούλιο, οι 
34 είναι πρω-
τοεμφανιζό-
μενοι, ενώ οι 
υπόλοιποι δε-
καπέντε επα-
νεξελέγησαν
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Με τις δυσκολίες που ανακύπτουν από την 
εφαρμογή της απλής αναλογικής στη διοίκηση 
των δήμων, αρκετές αναμένονται οι συνεργασί-
ες που θα αναπτυχθούν μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων των νέων δημοτικών συμβουλί-
ων στους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. 
Η Karfitsa παρουσιάζει τον «χάρτη» των νέων 
δημοτικών συμβουλίων στο νομό, πλην του 
κεντρικού δήμου, όπως διαμορφώθηκε από τα 
αποτελέσματα των εκλογών.

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Από την πρώτη Κυριακή ξεκαθάρισε η επα-

νεκλογή του εν ενεργεία δημάρχου Λάζαρου 
Κυρίζογλου στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμέ-
νης, ο συνδυασμός του οποίου πήρε 23 έδρες 
στο 33μελές δημοτικό συμβούλιο. Έξι έδρες 
κατέλαβε ο Γιώργος Κυριλλίδης, δυο έδρες ο 
Ιωάννης Νοτάκης και από μία έδρα πήρε ο Ηλί-
ας Σμήλιος και η Σοφία Καρασαρλίδου.

Δήμος Βόλβης
Άνετη ήταν η επικράτηση του Διαμαντή 

Λιάμα στο δήμο Βόλβης, καθώς ο εν ενεργεία 
δήμαρχος εξασφάλισε την επανεκλογή του από 
την πρώτη Κυριακή. Στο 27μελές δημοτικό 
συμβούλιο η διοικούσα παράταξη καταλαμβά-
νει 15 έδρες με τις υπόλοιπες 12 να καταμε-
ρίζονται στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ο 
Δημήτρης Στοίτσας εκλέγει οκτώ δημοτικούς 
συμβούλους, ο Θεοχάρης Ελευθεριάδης εκλέ-
γει δύο δημοτικούς συμβούλους, η Βασιλική 
Πολυζωίδου λαμβάνει μία έδρα όπως επίσης 
και ο Ιωάννης Βαλερής.

Δήμος Δέλτα
Η σύνθεση του νέου δημοτικού συμβουλίου 

του δήμου Δέλτα  με συνολικά 33 δημοτικούς 
συμβούλους, που θα αναλάβει καθήκοντα από 
την 1η Σεπτεμβρίου απαρτίζεται από πολλές 
παρατάξεις. Επτά έδρες παίρνει προς το παρόν 
η παράταξη του νέου δημάρχου Γιάννη Ιωαν-
νίδη. Από την παράταξη του απερχόμενου δη-
μάρχου Ευθύμιου Φωτόπουλου εξελέγησαν 
άλλοι οκτώ δημοτικοί σύμβουλοι. Ο Γιώργος 
Γλώσσης κερδίζει επτά έδρες, ενώ με άλλους 
τέσσερις δημοτικούς συμβούλους θα συμμε-
τέχει ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Ο Σπύρος 
Σταματάκης θα έχει άλλες δύο έδρες, ενώ η 
Πασχαλίνα Χατζηκυριάκου συμμετέχει στο νέο 
δημοτικό συμβούλιο με άλλον έναν σύμβουλο. 
Ο δήμαρχος Δέλτα αποκάλυψε στην Καρφίτσα 
ότι ζήτησε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
επανακαταμέτρηση για τους συνδυασμούς κα-
θώς χάνει μία έδρα για μόλις 16 σταυρούς.

Δήμος Θερμαϊκού

Το νέο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερ-
μαϊκού θα απαρτίζεται από 33 μέλη που κατα-
νέμονται στις δημοτικές Ενότητες Επανομής, 
Θερμαϊκού και Μηχανιώνας. Ο συνδυασμός 
«Θερμαγικός» με επικεφαλής τον Γιώργο Τσα-
μασλή, ο οποίος εξελέγη δήμαρχος, εκλέγει 
10 δημοτικούς συμβούλους. Ο απερχόμενος 
δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης συμμετέχει στο 
δημοτικό συμβούλιο με άλλους 10 συμβού-
λους, ο Θόδωρος Τζέκος εκλέγει άλλους τρεις  
δημοτικού συμβούλους, ενώ ο Γιώργος Χατζη-
βαλάσης ακόμη έναν σύμβουλο, όπως επίσης 
και ο Σίμος Καψάλας και ο Νίκος Παράσχου. 
Επίσης, εκλέγονται οι επικεφαλής συνδυασμών 
Ντίνα Μώραλη και Δημήτρης Καπλάνης.

Δήμος Καλαμαριάς
Με δέκα δημοτικούς συμβούλους μπαίνει 

στο δημοτικό συμβούλιο με τα 41 μέλη ο νέος 
δήμαρχος  Γιάννης  Δαρδαμανέλης. Ο απερχό-

Ο «χάρτης» των δημοτικών συμβουλίων 
στο νομό Θεσσαλονίκης

Πόσες έδρες καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός ανά δήμο 
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μενος δήμαρχος Θεοδόσης Μπακογλίδης εκλέγει άλλους 
13 δημοτικούς συμβούλους, ο Άρης Τεμεκενίδης εκλέγει 
άλλους 5 δημοτικούς συμβούλους, ο Άβραάμ Περσίδης 
άλλους 3 δημοτικούς συμβούλους, ενώ ο  Δημήτρης Αρ-
κούδης εκλέγει άλλους 2 δημοτικούς συμβούλους όπως 
και ο Βικέντιος Αντωνάκης, ενώ  ο επικεφαλής Θόδωρος 
Βολτσίδης είναι μόνος στο δημοτικό συμβούλιο. Η επι-
κράτηση του Γιάννη Δαρδαμανέλη σηματοδότησε την 
αλλαγή στο δήμο μετά από σχεδόν μισό αιώνα, με τη ΝΔ 
να λαμβάνει για πρώτη φορά την κυριαρχία του συγκε-
κριμένου δημαρχιακού θώκου.

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
Στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, ο νέος δήμαρχος 

Κλεάνθης Μανδαλιανός καταλαμβάνει 15 έδρες στο δη-
μοτικό συμβούλιο.  Από τον συνδυασμό του Γιάννη Κα-
μαρινού εκλέγονται  14 δημοτικοί σύμβουλοι. Από τον 
συνδυασμό του απερχόμενου δημάρχου εκλέγονται 8 
υποψήφιοι και από τον συνδυασμό του Νίκου Ζύγα τρεις 
δημοτικοί σύμβουλοι. Τέλος, από τον συνδυασμό του 
Ιωάννη Γιαννακόπουλου εκλέγονται δύο δημοτικοί σύμ-
βουλοι.

Δήμος Λαγκαδά
Στο δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά που απαρτίζεται 

από 41 δημοτικούς συμβούλους, ο νεοεκλεγείς δήμαρ-
χος Ιωάννης Ταχματζίδης καταλαμβάνει 14 έδρες, η 
Ελπινίκη Ανδρεάδου άλλες οκτώ έδρες, ο  Γιάννης Ανα-
στασιάδης άλλους πέντε δημοτικούς συμβούλους. Στα 
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου θα βρεθεί ακόμα η 
Μαρκέλλα Σταυρίδου μαζί  με άλλους τέσσερις δημοτι-
κούς συμβούλους κι ο  Θεόδωρος Τσιαμπάζης μαζί με 
άλλους τρεις. Επίσης, η Χρύσα Σάμου καταλαμβάνει δύο 

έδρες και ο Φίλιππος Γεωργουδάκης μία έδρα.
Δήμος Παύλου Μελά
Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο, ο επανεκλεγείς δήμαρ-

χος, Δημήτρης Δεμουρτζίδης καταλαμβάνει 15 έδρες, ο 
Γιώργος Λίλτσης  11 έδρες, η Σίσσυ Φραγκοπούλου έξι 
έδρες, ο Δημήτρης Δεληγιάννιδης πέντε έδρες, ο Μάριος 
Παλαντζάς τρεις έδρες και ο Άρης Ιακωβίδης μία έδρα. 
Μετά από  αίτημα που κατέθεσε ο Γιώργος Λίλτσης στο 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ζητώντας επανακαταμέτρη-
ση ψήφων (για διαφορά 78 ψήφων από τον Δ. Δεμουρ-
τζίδη), αναμένεται να προκύψει εκ νέου ο αριθμός των 
ψήφων με ή χωρίς διαφορετικό αποτέλεσμα.

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Το μεγάλο ποσοστό του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη του δίνει 

μεγάλο αριθμό εδρών, συγκεκριμένα 29 τον αριθμό, στο 
41μελές δημοτικό συμβούλιο. Με τρεις έδρες εισέρχεται 
στο δημοτικό συμβούλιο η Ελένη Ρουσάκη. Τρείς έδρες 
καταλαμβάνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, όπως τρεις 
έδρες παίρνει και ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου Καρ-
πούζη. Τέλος, τρεις έδρες παίρνει και ο Οδυσσέας Μααίτα.

Δήμος Νεάπολης – Συκεών
Ο συνδυασμός του επανεκλεγέντος από την πρώτη 

Κυριακή δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη καταλαμβάνει 23 
από τις συνολικά 41 έδρες του δημοτικού συμβουλίου. 
Οκτώ έδρες λαμβάνει ο Ηλίας Ζάχαρης, έξι έδρες ο Λάζα-
ρος Ωραιόπουλος, δύο έδρες ο Χαράλαμπος Βελλής και 
δύο έδρες ο Γιάννης Λαθήρας.

Δήμος Θέρμης
Ο νυν δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλου εκλέγει 

συνολικά 18 δημοτικούς συμβούλους από τους 33 που 
απαρτίζουν το δημοτικό συμβούλιο. Ο συνδυασμός της 

Άννας Τσιφτελίδου εκλέγει πέντε δημοτικούς συμβού-
λους. Ο συνδυασμός του Χρήστου Φάσσα εκλέγει πέντε 
δημοτικούς συμβούλους. Ο συνδυασμός του Κωνστα-
ντίνου Μπίκου εκλέγει δύο δημοτικούς συμβούλους. Ο 
συνδυασμός του Φάνη Καρκατζούνη εκλέγει δύο δημο-
τικούς συμβούλους και ο συνδυασμός του Δημήτρη Βλα-
χομήτρου έναν.

Δήμος Χαλκηδόνας 
Ο νικητής των εκλογών Σταύρος Αναγνωστόπουλος 

λαμβάνει 12 έδρες στο 33μελές δημοτικό συμβούλιο. 
Ο Μάκης Μηντσιούδης θα έχει εννέα δημοτικούς συμ-
βούλους, η παράταξη του Κωνσταντίνου Σαραφίδη επτά, 
του Μηνά Μηντζαρίδη τρεις και του Παναγιώτη Μαρκίδη 
δυο. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι η παρά-
ταξη του εκλεγμένου δημάρχου δεν εκλέγει κανέναν δη-
μοτικό σύμβουλο στην έδρα του δήμου, στα Κουφάλια, 
καθώς έλαβε χαμηλό αριθμό ψήφων σε σύγκριση με τις 
αντίπαλες παρατάξεις!

Δήμος Ωραιοκάστρου
Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Παντελής Τσακίρης λαμβά-

νει 8 έδρες στο 33μελές δημοτικό συμβούλιο. Ο συνδυ-
ασμός του απερχόμενου δημάρχου Αστέριου Γαβότση έξι 
έδρες, όπως και ο συνδυασμός του Παντελή Σκαρλάτου. 
Πέντε έδρες παίρνει ο Ανέστης Πολυχρονίδης, όπως επί-
σης και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Δύο έδρες λαμβά-
νει ο Γρηγόρης Εδιρνέλης και μία έδρα ο Άγγελος Θέμε-
λης. Να σημειωθεί ότι ο Αστέριος Γαβότσης, μετά την ήττα 
του στον Β’ γύρο, παραιτήθηκε τόσο από την ηγεσία της 
παράταξής του, όσο και από τη θέση του δημάρχου.

9
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Την ημέρα της νίκης της πρώτης διοίκησης Μπουτάρη, η πόλη 
της Θεσσαλονίκης άλλαξε σελίδα αφήνοντας πίσω τις διοικήσεις 
δημάρχων με κομματικό χρίσμα, επιλέγοντας μια ισχυρή προσω-
πικότητα που ηγούνταν και ένωνε δυνάμεις της πόλης.

Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, όμως δεν ήταν αποτέλε-
σμα ουσιαστικής σύνθεσης δυνάμεων, αλλά ήταν επιλογή σε ένα 
μανιχαϊστικό δίλλημα που έθετε ο κ. Μπουτάρης στους δημότες 
της Θεσσαλονίκης, που έλεγε πρόοδος ή συντήρηση, υγιής και 
ακέραιοι ή καταχραστές, εξωστρέφεια ή απομονωτισμός. Με αυτό 
το δίλλημα και μια σχετικά καλή διοίκηση ο κ. Μπουτάρης κατά-
φερε να επανεκλεγεί.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας, τα προβλήματα της 
καθημερινότητας άρχισαν να ξεπερνούν τη λάμψη της προσωπι-
κότητας του δημάρχου, με αποτέλεσμα να έχουμε σημάδια διά-
λυσης, τόσο στην παράταξη «Πρωτοβουλία», όσο και στον ίδιο 
το δήμο. Θα περίμενε κανείς, στις εκλογές του Μαΐου, να ξαναγυ-
ρίσουμε σε κάποιο διχαστικό μοντέλο του δήμου ανάμεσα σε δυο 
κομματικούς υποψηφίους η σε ένα μανιχαϊστικό δίπολο.

Εκεί εμφανίζεται, όμως, το φαινόμενο Ζέρβας που αναφέρεται 
στα προβλήματα της καθημερινότητας, οραματίζεται μια νέα Θεσ-
σαλονίκη χωρίς να ψάχνει έναν αντίπαλο απέναντι και προσπαθεί 
να συνθέσει το εξαιρετικό δυναμικό αυτής της πόλης από όπου 
και αν προέρχεται. Τελικά οι δημότες της Θεσσαλονίκης δεν ενέ-
δωσαν στο διχαστικό μοντέλο, εμπνεύστηκαν από τον Κωνστα-
ντίνο Ζέρβα και του έδωσαν στις 2 Ιουνίου μια ξεκάθαρη εντολή 
να προχωρήσει με την φρέσκια ομάδα του, την πόλη με βάση την 
σύνθεση και όχι τον διχασμό.

Αν τα καταφέρει στα απλά ζητήματα της καθημερινότητας, κυ-
ρίως στην καθαριότητα και την ασφάλεια, ο δρόμος για τη δεύτερη 
τετραετία θα είναι ανοιχτός, εμφυσώντας στο Θεσσαλονικιό την 
κουλτούρα της σύνθεσης, ως βασικό τρόπο σκέψης για την επιλο-
γή της διοίκησης της πόλης.

* Ο Κώστας Παρχαρίδης ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με τον συνδυασμό «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του Κων-
σταντίνου Ζέρβα και ιδιοκτήτης της Chalkos Gallery

Θεσσαλονίκη: Το τέλος του διχασμού, η ώρα της σύνθεσης

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α 
Π Α Ρ Χ Α Ρ Ι Δ Η *

Απόστολος Πάνας

Πολύ δυναμικά προχωράει το Κίνημα 
Αλλαγής στη Χαλκιδική, καθώς το κόμ-
μα δείχνει έτοιμο να διεκδικήσει με πολύ 
μεγάλες αξιώσεις την έδρα στο νομό που 
χάθηκε στην προηγούμενη εκλογική 
διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ΚΙΝΑΛ στη Χαλκιδική έλαβε στις ευρωε-
κλογές ποσοστό 8,72%, το οποίο είναι το 
υψηλότερο από όλες τις εκλογικές περι-
φέρειες στην Κεντρική Μακεδονία.

Βασικός εκφραστής αυτής της νέας 
προσπάθειας και της δυναμικής που ανα-
πτύσσεται από το ΚΙΝΑΛ στη Χαλκιδική, 
είναι ο Απόστολος Πάνας, ο οποίος θεω-
ρείται το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την 
κατάκτηση της τρίτης έδρας, που βρίσκε-
ται σήμερα στα χέρια της Χρυσής Αυγής, 
για λογαριασμό του κόμματος.

Ο Απ. Πάνας, ο οποίος γνωρίζει όσο 
λίγοι τα προβλήματα της περιφέρειας, 
είναι εκφραστής του αέρα ανανέωσης  
που επιχειρείται από το κόμμα τόσο στην 
ίδια τη Χαλκιδική –όπου η ανανέωση του 
ψηφοδελτίου αποτελούσε εδώ και καιρό 
απαίτηση των προοδευτικών ψηφοφό-
ρων του νομού–, όσο και συνολικά στο 
Κίνημα Αλλαγής. 

Πρόκειται για έναν νέο επιστήμονα, 
που ξεκίνησε την πολιτική δράση από 
την «πράσινη» νεολαία. Διετέλεσε περι-

φερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακε-
δονίας, ήταν παρών σε όλες τις δύσκο-
λες μάχες της παράταξης και γνωρίζει 
όσο λίγοι τα προβλήματα της Χαλκιδι-
κής. Πρόσωπα που τον γνωρίζουν καλά 
κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος 
συνδυάζει την τεχνογνωσία και την άρτια 
γνώση αυτοδιοικητικών θεμάτων με μια 
λογική συναίνεσης και με χαμηλό προ-
φίλ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 
την ικανότητά του να πείθει τους ακρο-
ατές με τα επιχειρήματά του, καθιστούν 
τον Απόστολο Πάνα, όπως εκτιμούν, ικα-
νό να προσελκύσει, πέραν από τους ψη-
φοφόρους του ίδιου του ΚΙΝΑΛ, ακόμα 
και άτομα που στις τελευταίες εκλογικές 
αναμετρήσεις είχαν δώσει την ψήφο τους 
σε άλλα κόμματα.

Παρά τις… τρικλοποδιές που σύμ-
φωνα με πληροφορίες επιχειρούν να 
του βάλουν στελέχη που έμειναν εκτός 
ψηφοδελτίων, ο νεαρός υποψήφιος έχει 
αναπτύξει ήδη μεγάλη δυναμική και θε-
ωρείται το αδιαφιλονίκητο φαβορί για 
την κατάκτηση της τρίτης έδρας του νο-
μού για λογαριασμό του ΚΙΝΑΛ και ήδη 
θεωρείται πως έχει βάλει «πλώρη» για 
τα έδρανα της Βουλής.

 Δ. Κ.

Η «ελπίδα» του ΚΙΝΑΛ στη Χαλκιδική



2708.06.2019

Θεσσαλονίκη: Το τέλος του διχασμού, η ώρα της σύνθεσης

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου μιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για τη νέα σειρά συναυλιών που δίνει 
μαζί με τους Boğaz Μusique και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη, ενώ το 
ραντεβού της στη Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου θα δοθεί στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

«Κορίτσι και Γυναίκα» 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
Η αγαπημένη influencer 

της Ελλάδας Κόνι Μεταξά 
μιλά για την αγάπη  

που εισπράττει  
στα Social Media 

Σάββατο 8 Ιουνίου ο 
Damian ‘Jr.Gong’ Marley 
για πρώτη φορά live στη 

Θεσσαλονίκη, στο FIX fac-
tory of Sound open air

To Street Outdoors Party 
επιστρέφει παρουσιάζοντας 

ένα μοναδικό day party 
την Κυριακή 9 Ιουνίου στο 

Λιμάνι

Τετάρτη 12 Ιουνίου  
ο Μίλτος Πασχαλίδης 

έρχεται στη Μονή 
Λαζαριστών με πολλή 

διάθεση

Η Μαρίζα Ρίζου μιλά στην 
Φιλίππα Βλαστού για την 

αγαπημένη της Θεσσαλονίκη 
ενόψει της εμφάνισής της στη 

Μονή Λαζαριστών στις 10 
Ιουνίου 
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Το αφροδισιακό δεν 
είναι να σου βιδώνουν 

τις λάμπες αλλά να είναι 
στραμμένες πάνω σου.

Social 
Media

Η «βασίλισσα»  
των influencers διαπρέπει ▶ 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 αγαπημένο 
Γιώργο Γιασεμή.
▶ Η θεατρική επιτυχία της 
χρονιάς MASTER CLASS,μετά 
από 125 sold out παραστάσεις 
στην Αθήνα,τώρα στο ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΕΙΟΝ  για τις τελευταίες 
παραστάσεις. 
▶ Ο μοναδικός Βασίλης 
Καρράς για τελευταίο Σάββατο 
στο STAGE live.Μαζί του είναι ο 
Ηλίας Βρεττός,η Ειρήνη Παπα-
δοπούλου και οι Άνω Κάτω.
▶ Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον 
αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου 
από τους Άγγελο,Στέλιο και 
Διαμαντή Διονυσίου στο 
VERGINA THEATRO του 
Regency Casino κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο.
▶ Σάββατο 8 Ιουνίου ο 

Damian ‘Jr.Gong’ Marley 
για πρώτη φορά live στην 
Θεσσαλονίκη,στο FIX factory of 
Sound open air.
▶ To Street Outdoors Party 
επιστρέφει και σε συνεργασία 
με την ChiCness παρουσιάζουν 
ένα μοναδικό day party 
την Κυριακή 9 Ιουνίου στο 
Λιμάνι.
▶ Τετάρτη 12 Ιουνίου ο 
Μίλτος Πασχαλίδης στα 

πλαίσια της καλοκαιρινής πε-
ριοδείας του έρχεται στη Μονή 
Λαζαριστών με πολλή διάθεση 
και έτοιμος για μία αξέχαστη 
βραδιά.
▶ Την Δευτέρα 10 Ιουνίου η 
αγαπημένη Μαρίζα Ρίζου για 
μία μοναδική εμφάνιση στη 
Μονή Λαζαριστών και ώρα 
έναρξης 21:00.
▶ Τετάρτη 12 Ιουνίου δύο 
σπουδαίοι καλλιτέχνες,η 
Ελευθερία Αρβανιτάκη και 

ο Γιάννης Κότσιρας έρχονται 
στην Θεσσαλονίκη στο Θέατρο 
Δάσους για μία μαγική βραδιά.
▶ Η μουσική παράσταση 
‘Nostalgia’ αφιερωμένη στη 
μνήμη της Σοφίας Σιδερά,στο 
Βασιλικό Θέατρο.Τα έσοδα 
θα διατεθούν στο Ινστιτούτο 
Αναπτυξιακής Αποκατάστασης 
στα Πεύκα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ

Αν υπήρχαν influencers στην Ελλάδα, η Κόνι Μεταξά θα ήταν σίγουρα μία απ’ αυτές.  Η 
ιδιότητες της ηθοποιού και της τραγουδίστριας την έχουν κάνει αγαπητή στο κοινό και οι 
followers της στα social media αντιδρούν μαζικά σε κάθε της ποστάρισμα.  

Η Ελληνική πραγματικότητα στη show 
biz πόση σχέση έχει μ’ αυτά που διδά-
χθηκες στην σχολή υποκριτικής στις 
ΗΠΑ; Δεν έχει να κάνει με την ελληνική 
show biz.  Πιστεύω ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που είναι πολύ επαγγελματίες 
και άλλοι που δεν είναι.  Το ίδιο ισχύει για 
την Αμερική, την Αγγλία….
Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει έναν απλό 
χρήστη από έναν influencer στα social 
media; Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό 
που λέει η λέξη.  Δηλαδή όταν έχεις την 
δυνατότητα, χωρίς να προσπαθείς να 
επηρεάζεις τους άλλους ανθρώπους.   
Να κάνεις κάτι από τη φύση σου και κά-
ποιος άλλος που σε παρακολουθεί να 
θέλει να κάνει το ίδιο.
Πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί επώ-
νυμων γονιών να ξεφύγει απ’ αυτό 
και εδραιώσει το δικό του όνομα στη 
συνείδηση του κόσμου? Κάτι που εσύ 
το έχεις καταφέρει. Ο στόχος κάθε παι-
διού επώνυμων γονιών είναι να ξεφύγει 
απ’αυτό και να δημιουργήσει μια δική 
του εικόνα.  Είναι ένας διαρκής αγώνας.  
Όταν οι γονείς σου είναι επιτυχημένοι 
καλλιτέχνες ο πήχης είναι ψηλά.  Το κυ-
ριότερο πράγμα που σε βοηθάει να το 
κάνεις αυτό είναι να είσαι ο εαυτός σου. 
Να μην προσπαθείς να αντιγράψεις έναν 

από τους γονείς σου.  Να κάνεις αυτό που 
αισθάνεσαι, αυτό στο οποίο πιστεύεις ότι 
έχεις ταλέντο και να κάνεις τα «πιστεύω» 
σου πραγματικότητα.
Θεωρείς ότι το YFSF βοήθησε το κοι-
νό να σε γνωρίσει καλύτερα?  Τι 
εμπειρίες αποκόμισες εσύ από αυτό;
Ήταν μια από τις αγαπημένες μου 
εμπειρίες.  Λατρεύω να παίρνω δι-
αφορετικές μορφές, να κάνω focus 
σ’έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα και να 
προσπαθώ να τον υποδυθώ.  Και σίγου-
ρα η τηλεόραση βοηθάει να σε μάθει ο 
κόσμος και μου άνοιξαν πολλές πόρτες.
Από τηλεόραση, θέατρο, τραγούδι ποιο 
πιστεύεις ότι σε βοηθάει να εκφρά-
ζεσαι περισσότερο; Μου αρέσει με 
οποιονδήποτε τρόπο να κάνω τον 
θεατή να περνάει καλά.   Μου αρέσει 
να συνδυάζω υποκριτική, τραγούδι, 
χορό.  Έτσι ώστε να μπορεί η παράστα-
ση να είναι ολοκληρωμένη.
Ποιες είναι οι επαγγελματικές σου δρα-
στηριότητες αυτόν τον καιρό; Αυτόν τον 
καιρό δουλεύω στο «Φαντασία» με τον 
Κωνσταντίνο Αργυρό, την Ήβη Αδάμου, 
τους Αλκατράζ και τον Ίαν Στρατή και 
παράλληλα υπάρχει κι ένα δισκογραφι-
κό project για το οποίο δεν μπορώ να 
μιλήσω ακόμα.

#Πατούλαινα
#λάμπα

#AGENDA_MOU

Να θυμηθώ να μην αλλάξω 
λάμπα ποτέ μπροστά στην 

Πατούλαινα.

Φαντάζομαι τι θα γίνεται 
στο Πατουλαίικο όταν 

δοκιμάζουν τα ...λαμπάκια για 
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ό,τι λάμπα δεν είναι 
χρυσός,  όμως, κυρά 

Πατούλαινα μου.

«Είναι αφροδισιακό 
να βιδώνει ο άντρας μια 

λάμπα.  Ο δικός μου δεν το 
κάνει»  Μαρίνα Πατούλη.
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Κάθε φορά που ερχόταν στην Θεσσαλονίκη ‘του έδινε και καταλάβαινε’ όπως λέει και ο λαός μας.Μην βλέπετε τελευ-
ταία που αποφεύγει τις πολλές εξόδους αλλά και τους πιο λα’ι’κούς χώρους.Ο λόγος για τον Σπύρο Παπαδόπουλο 
που πάντα φρόντιζε να πηγαίνει στις πίστες της πόλης όπως εδώ πριν από μία δεκαετία είχε επισκεφθεί τον Γιώργο 

Γιασεμή στα ΜΑΜΟΥΝΙΑ και να σας ενημερώσω πως έπαιρνε και το μικρόφωνο για αρκετούτσικη ώρα.Πως αλλάζουν 
οι καιροί αλλά και οι άνθρωποι!!!!!

Pinning 
The Media
▶ ΜΟΣΧΟΣ
Νονός… νονός, Τατιάνα μου.  Είδες 
τι παθαίνει κανείς όταν τρώει στα 
διαλλείματα?  Και πάλι καλά να 
την βγάλεις με βήχα.  Εδώ στο το-
πικό ραδιόφωνο το τερματίζουν και 
με ρεψίματα στον αέρα.  Άλλωστε 
όταν το έχεις σιγουρέψει ότι με την 
ανικανότητά σου μηδένισες την 
ακροαματικότητα του μέσου, νιώ-
θεις άνετα όπως όταν είσαι μόνος 
στο σπίτι.  Και ρεύεσαι και … ό,τι 
άλλο θέλεις κάνεις, τέλος πάντων.

▶ ΚΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
Ευτυχώς που προέκυψαν «υποχρεώσεις στο εξωτερικό» στο 
Λάκη Λαζόπουλο και «δεν θα μπορέσει» να ανανεώσει το 
συμβόλαιό του με το OPEN για την επόμενη σεζόν.  Πιο καμένο 
τηλεοπτικό χαρτί … μόνο η Ρούλα μου έρχεται στο μυαλό.

▶ NO MORE SURVIVOR
Δεν θέλουν λέει άλλο Survivor στο ΣΚΑΪ και ο Τούρκος 
παραγωγός Ακούν Ιλικαλί ψάχνει για άλλη τηλεοπτική στέγη.  
Ψάχνεται μάλλον με τον ΑΝΤ1.  Τι να το κάνουν το Survivor, 
κουζούμ, στον ΑΝΤ1?  Το αντέγραψαν σαν Nomads κι είδαν τα 
χαΐρια.

▶ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΙ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Τελικά, παιδιά, εκεί στο OPEN κάτι talent shows που ετοιμάζα-
τε τι απέγιναν? Στέρεψε η Ελλάδα από ταλέντα?  Τελειώνει η 
σεζόν κι ούτε μια νότα δεν ακούσαμε.  Κι ας μας τρελάνατε στα 
trailer για την υποβολή συμμετοχών.  Δεν βαριέσαι!  Πιο καλή 
η Βανδή σ’αυτό το ταξιδιωτικό που κάνει παρά κριτής σε talent 
show.

▶ ΠΟΣΟ ΚΡΙΜΑ
Αυτό που με τρομάζει είναι μην φτάσουμε να βλέπουμε την 
κηδεία ενός παίκτη reality σαν το επόμενο επεισόδιο της ζωής 
του.  Μιας ζωής που εκτέθηκε στο τηλεοπτικό κοινό από κάθε 
άποψη.    Γιατί όταν κοιτάς από ψηλά, πιάνουνε τόπο τα ποτά ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΤΑΡΑΤΣΟΓΡΑΦΙΑ» Γιατί «κάθε ταράτσα έχει άλλη θέα» και 

από πάνω η Σαλονίκη είναι ακόμα πιο ωραία. ΔΙΟΓΕΝΗΣ -CONNIENTE –CAPSIS, η Θεσσαλονίκη «από πάνω»! Ο Διογένης Δασκάλου 
δροσίζει τα καλοκαιρινά μας βράδια με μια υπέροχη Γρανίτα από Monie και προτείνει «SUMMER IN THE CITY», κλειδιά, τηλέφωνο, 
λεφτά και φύγαμε απ’ το σπίτι!  Μην χάσεις τις αναμνήσεις σου. Ζήσ’ το τώρα!

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ MONIE & MONIE CONNIENTE στη μαγική 
ταράτσα του Capsis Hotel.

Βγ
αίν

ωέ
ξω

Γνωστό για την ιδιαίτερη τοποθεσία του, το Casablanca Social Club αποτελεί μια από τις καλύτερες 
επιλογές στην πόλη, κατά τη διάρκεια της «έντονης» καλοκαιρινής περιόδου. Στο ύψος της Λεωφόρου 

Βασιλίσσης Όλγας, στον αριθμό 18, το όμορφο νεοκλασικό «ανοίγει» τις πόρτες της υπέροχης αυλής του, προσκαλώντας 
τον επισκέπτη να ζήσει μοναδικές στιγμές. Το απαλό αεράκι στον ιδιαίτερο κήπο του δίνει ζωή στο αρχιτεκτονικό αριστούρ-
γημα, που τις βραδινές ώρες μετατρέπεται στο κατάλληλο σκηνικό για να απολαύσετε το αρωματικό κοκτέιλ σας, υπό 
τους ήχους εξαιρετικής μουσικής υπόκρουσης. Οι κρυφοί φωτισμοί, από την άλλη, αναγεννούν την αυλή του διατηρητέου, 
δίνοντας του και πάλι ζωή! Θα το λατρέψετε..Τηλ. 2311 243609.
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«Κορίτσι και Γυναίκα» ονομάζεται η νέα 
σειρά συναυλιών που έχει ετοιμάσει για αυτό 
το καλοκαίρι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μαζί 
με τους Boğaz Μusique που τη συνοδεύουν.  
Μία ολοκαίνουργια παράσταση, στην οποία 
την καλλιτεχνική επιμέλεια και την επιλογή 
των τραγουδιών έχει η Δήμητρα Γαλάνη.  Την 
Πέμπτη 20 Ιουνίου έρχεται στην πόλη μας 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 
και μ’ αυτή την αφορμή κάναμε μια συζήτηση 
για μουσική... μουσική και … μουσική.

Κορίτσι και γυναίκα… Τι σηματοδοτεί 
αυτός ο τίτλος της συναυλίας που θα δού-
με στη Μονή Λαζαριστών στις 20 Ιουνίου;   
«Κορίτσι και γυναίκα» είναι ο τίτλος του 
δεύτερου δίσκου μου που έγραψε τα τραγού-
δια ο Γιώργος Ανδρέου.  Είναι ο δίσκος που 
περιλαμβάνει το τραγούδι «Να μ’ αγαπάς».  
Υπάρχει κι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που 
λέει «μάνα και παιδί μαζί, κορίτσι και γυναί-
κα».  Γιατί τότε ήδη είχα γεννήσει το γιό μου 
και αναφέρεται σ’ αυτό.  Και στη συναυλία 
ακούγονται τραγούδια από εκείνο ακόμη το 
χρονικό σημείο μέχρι το σήμερα.

Πώς προέκυψε η συνεργασία με την Δή-
μητρα Γαλάνη; Η συνεργασία με τη Δήμητρα 
Γαλάνη έχει προκύψει εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια.  Από τότε που εμφανιστήκαμε μαζί 
το 93- 94 στο Χάραμα.  Και από τότε έχουμε 
μια πραγματικά αληθινή σχέση.  Εκτός του ότι 
είναι πολύ σημαντικό που έχω φίλη μου την 
Δήμητρα, είναι κι ένα παιχνίδι που κάνουμε 
μεταξύ μας πάρα πολλά χρόνια… Να λέω 
εγώ σ’ εκείνην ποια τραγούδια να συμπερι-
λάβει στα live της και το αντίστοιχο εκείνη 
σε μένα.  Αυτή τη φορά η συναυλία έχει και 
επισήμως την υπογραφή της στην επιμέλεια.

Οι Bogaz Musique είναι πάντα μαζί σας;  
Οι Bogaz Musique είναι οι μουσικοί που είναι 
μαζί μου εδώ και κάποια χρόνια.  Τους βάφτι-
σε έτσι ο Νίκος Ζούδιαρης γιατί μας αρέσει ο 
ήχος που έχει αυτή η μπάντα.  Είναι και δυτι-
κός είναι και Μεσογειακός.  Bogaz είναι αυτό 
το αεράκι που φυσάει από τον Βόσπορο προς 
την Δύση.

Σημαντικό να έχετε για σειρά ετών τους 
ίδιους συνεργάτες.  Πώς επηρεάζει αυτό 
τον τρόπο που εκφράζεστε επί σκηνής; Εί-
ναι η πρώτη φορά που κατάφερα να έχω μια 
μπάντα τόσα χρόνια.  Και είναι σημαντικό να 
έχεις ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική το 
ίδιο όσο κι εγώ και να βρίσκουμε τρόπους να 
παίζουμε με ένα διαφορετικό τρόπο όλο το 
τεράστιο φάσμα της Ελληνικής μουσικής.

Εσείς ερμηνεύεται και πολλά είδη μου-
σικής… Και παραδοσιακά και λαϊκά και ρε-
μπέτικα συν όλο το μεγάλο κομμάτι της έντε-
χνης μουσικής και βεβαίως όλα τα τραγούδια 
που έχω ηχογραφήσει από το τέλος της δε-
καετίας του 80 μέχρι τώρα.

Αν έπρεπε να χωρίσετε την καλλιτε-
χνική σας πορεία σε περιόδους, ποιες θα 
ορίζατε; Κατ΄ αρχάς η εκκίνηση που είναι 
πολύ βασική για ένα καλλιτέχνη.  Βρέθηκα 
στη Θεσσαλονίκη το 84 και συναντήθηκα με 
μουσικούς που αγαπούσαν πολύ τη μουσική.  
Έπαιξα σε πολύ μικρούς χώρους με ανθρώ-
πους παθιασμένους ως προς αυτήν.  Ανθρώ-
πους που ήθελαν την καλύτερη πλευρά της 
διασκέδασης.  Μετά από πέντε χρόνια βρέ-
θηκα στην Αθήνα και από κει και πέρα ξεκι-
νάει η δεύτερη περίοδος που κρατάει πολλά 
χρόνια.  Είναι η φάση που ξεκινάει πια και η 
δισκογραφία, οι μεγάλες παραστάσεις, οι με-
γάλες συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα και 
στο εξωτερικό με τον Γιώργο Νταλάρα.  Και 
μετά έρχεται η συνεργασία μου με τον Γιώργο 
Ανδρέου, με τον οποίο ξεκινάει η πορεία μου 
σ’ αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι.  Δίνουμε 
τον καλύτερο εαυτό μας για να δημιουργηθεί 
μια νέα τάση.

Όλη αυτή η διονυσιακή ζωντάνια που 
απολαμβάνουμε στα live σας, από ποια δι-
άθεση προκύπτει;

Αισθάνομαι ότι μετά από 30 χρόνια που 
τραγουδάω δεν έχω ν’ αποδείξω σε κανέ-
ναν ότι έχω καλή φωνή.  Και ανακινώντας τη 
μνήμη μου φτάνω στην γενέτειρά μου, τη Νά-
ουσα,  κι αντλώ την διονυσιακή διάθεση που 
έχουν οι άνθρωποι στις παρέες όταν χορεύ-
ουν και τραγουδάνε, τον τρόπο που επικοινω-
νούν έντονα.  Αυτές είναι οι μνήμες μου από 
τα ενδιαφέροντα παιδικά χρόνια που έζησα 
και θέλω να τις δώσω στον κόσμο.  Γιατί έχω 
καταλάβει πια ότι στις ζωντανές παραστάσεις 
δεν έρχεται ο κόσμος για να ακούσει τα hit 
της χρονιάς, θέλει κάτι άλλο για να γίνει μια 
ζωντανή παράσταση ενδιαφέρουσα.  Κι αυτό 
είναι να επικοινωνείς την αλήθεια σου.

Υπήρξε κάποιο τίμημα που πληρώσατε 
για να αφοσιωθείτε τόσο πολύ στη μουσική; 
Εννοείται!  Πάντα κάτι χάνεις και κάτι κερδί-
ζεις.  Η προσωπική ζωή ήταν ένα μαρτύριο.  
Δεν μπορούσα να είμαι ούτε καλή μαμά, ούτε 
καλή σύζυγος.  Χώθηκα πολύ μέσα στη μου-
σική και νομίζω ότι αυτό θα διόρθωνα αν ξα-
νάπιανα το νήμα απ’ την αρχή.

 «Των φίλων τα σπίτια».  Κυκλοφόρη-

σε πριν από λίγους μήνες και θύμισε παλιές 
εποχές δισκογραφίας.  Τότε που κυκλοφο-
ρούσαν άλμπουμ σαν μια ολοκληρωμένη 
καλλιτεχνική πρόταση.   Μιλήστε μας γι’ 
αυτό. Μετά από το 2010 μπήκα σε μια νέα 
περιπέτεια που την απολαμβάνω: να γράφω 
τις δικές μου μουσικές.  Βεβαίως με την βο-
ήθεια του Σπύρου Χατζηκωνσταντίνου που 
όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ σημαντικός 
παράγοντας σε αυτό.  Και στο να γράφουμε 
τραγούδια, αλλά και στην μπάντα.  Οπότε 
μπαίνω σε μια άλλου είδους λογική που δεν 
μ’ ενδιαφέρει πόσα θα είναι τα τραγούδια 
κι αν συμπληρώνουν άλμπουμ.  Το πρώτο 
άλμπουμ που βγήκε με δικές μου μουσικές 
ήταν το 2011 το «Τα-ρι-ρα».  Όπου εκεί παίρ-
νω στίχους αγαπημένων φίλων .. του Αλκίνο-
ου, του Πορτοκάλογλου, του Ζούδιαρη, του 
Φοίβου Δεληβοριά και κάνω ένα δίσκο που 
έχει 8 τραγούδια.   Κι από τότε μέχρι το 2018 
είναι πάρα πολλά χρόνια κι έχω μαζέψει αρ-
κετά τραγούδια. Κι αυτή τη φορά είναι μισά 
– μισά.  Κάποια είναι δικά μου και κάποια 
κάποιων ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια 
έχουμε μια κοινή πορεία.  Ξέροντας πια πως 
η δισκογραφία δεν υπάρχει.  Δεν πουλάνε 
οι δίσκοι, δεν υπάρχει η έννοια του δίσκου.  
Και μακάρι να επιστρέψει το βινύλιο για να 
ξαναζωνανέψει το ενδιαφέρον για το δίσκο.  
Και έκανα ένα δίσκο για να εμπεριέχει όλο 
το ψάξιμο των τελευταίων ετών.   Οι fan θα 
το ψάξουν, θα το καταλάβουν, θα το αναλύ-
σουν, θα περάσουν καλά.  Ο άλλος κόσμος 
ό,τι πάρει θα το πάρει μέσα από τις δικές μου 
παραστάσεις.. μέσα από τα live.   Κι από ένα 
δίσκο που έχει 16 τραγούδια είναι φυσικό ο 
καθένας να διαλέγει το δικό του και να μην 
μένει μόνο με το single που προτείνεται από 
τα ραδιόφωνα.

Έχει αλλάξει ο τρόπος που ακούμε μου-
σική; Τι κρίμα, όμως, ε?  Γιατί τώρα που η 
παραγωγή του ήχου έχει φτάσει σε απίστευτα 
επίπεδα, εμείς δεν έχουμε στερεοφωνικά για 
να την ακούσουμε.  Όλοι ακούμε από το lap 
top, από τα κινητά….

Πώς επηρέασε η κρίση το ελληνικό τρα-
γούδι σε δημιουργικό επίπεδο;   Την πρώτη 
πενταετία πίστευα πως αυτή η σοκαριστική 
αλλαγή στις ζωές μας θα οδηγούσε κάπου 
καλύτερα γιατί υποτίθεται ότι η τέχνη ανθεί 
στις δύσκολες καταστάσεις.  Τελικά όχι μόνο 
δεν συνέβη αυτό αλλά έγινε και το αντίθετο.  
Φάνηκε πως ο κόσμος θέλει να λειτουργεί 
μέσα από «εύκολους» τρόπους.

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ο κόσμος ζητά να επικοινωνείς  
την αλήθεια σου 
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Ελένη
Τσαλιγοπούλου
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Ελένη
Τσαλιγοπούλου

Η προσωπική 
ζωή ήταν ένα 
μαρτύριο.  Δεν 
μπορούσα να 

είμαι ούτε καλή 
μαμά, ούτε 

καλή σύζυγος. 
Χώθηκα πολύ 

μέσα στη 
μουσική και 

νομίζω ότι αυτό 
θα διόρθωνα 
αν ξανάπιανα 

το νήμα απ’ την 
αρχή.
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Η Μαρίζα Ρίζου είναι από τους καλλιτέχνες 
που στο άκουσμα της φωνής τους ξέρεις από το 
πρώτο δευτερόλεπτο σε ποιον αντιστοιχεί. Η χα-
ρακτηριστική φωνή της, η ενέργεια της επί σκη-
νής και η πολυσχιδής προσωπικότητα της την 
έχουν κάνει να ξεχωρίζει μεταξύ των πιο ταλα-
ντούχων μουσικών της γενιάς της. Μετά από ένα 
γεμάτο χειμώνα με παραστάσεις και live ξεκινάει 
την καλοκαιρινή της περιοδεία και η Θεσσαλο-
νίκη δεν θα μπορούσε να λείπει από τον χάρτη 
της. Άλλωστε όπως είπε σε συνέντευξη της στην 
Karfitsa η πόλη την εμπνέει, καθώς εδώ έχει 
γράψει και ένα τραγούδι για τον πατέρας της, 
που θα ανήκει στον επόμενο δίσκο. 

 Τι μάθατε ή τι κρατάτε μουσικά από τον χει-
μώνα που μας πέρασε; Ήταν μια καλή χρονιά για 
μένα. ́ Ετσι την ένιωσα τουλάχιστον. Τα live στην 
κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου πήγαν 
εξαιρετικά και νιώθω ευγνώμων. Η εμπειρία μου 
στο Εθνικό Θέατρο με το πρωτότυπο μιούζικαλ 
Απλή Μετάβαση του Θέμη (Καραμουρατίδη) και 
του Γεράσιμου (Ευαγγελάτου) σε σκηνοθεσία 
Μίνωα Θεοχάρη ήταν πολύ έντονη. Ξεκινήσα-
με 5 άνθρωποι (+Κωνσταντίνος Ασπιώτης) μια 
ιστορία που δεν ξέραμε που θα μας πάει και μας 
βγήκε! Ήταν ένα υπέροχο και πολύ ενδιαφέρον 
ταξίδι. Ωστόσο πολύ δύσκολα θα το έκανα ξανά. 

Τι έννοια δίνετε εσείς στην - δική σας- ευτυ-
χία; Τώρα με ρωτάτε κάτι που είναι πολύ δύσκο-
λο να απαντηθεί έτσι απλά. Σίγουρα η ευτυχία 
-κατά τη γνώμη μου- σχετίζεται με την ψυχική 
υγεία, την ηρεμία, την ησυχία. Κάποιες στιγμές 
ή κάποιες μέρες φτάνω εκεί που θέλω να εί-
μαι, στον άνθρωπο εννοώ που θέλω να είμαι. 
Κάποιες άλλες, αποτυγχάνω παταγωδώς. Προ-
σπαθώ να με παρατηρώ, να με εξηγώ και να με 
αγαπάω, ώστε οι στιγμές ευτυχίας μου να αυξά-
νονται όσο περνάνε τα χρόνια.  

Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός τραγουδιού 
που έχετε γράψει η ίδια και ενός που υπογρά-
φει κάποιος άλλος, ως προς την ερμηνεία; Σε 
συνειδητό επίπεδο, σίγουρα όχι. Γενικά πάντως 
όποιο τραγούδι επιλέγω να πω, πρέπει να με 
αφορά. Να συνδέομαι κάπως μαζί του. Να λέω 
αλήθεια όταν βγαίνουν απ’ το στόμα μου τα λό-
για του. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Βαριέμαι πρώτα 
απ όλα εγώ η ίδια και άρα σίγουρα κάποιος που 
θα με ακούσει.  

Η δουλειά σας επηρεάζεται από την πολι-
τική κατάσταση;  Εφόσον είμαι ένα ον που ζει, 
κινείται, δημιουργεί και δραστηριοποιείται στα 
πλαίσια μιας κοινωνικής συνθήκης που χαρα-
κτηρίζεται από διάφορες πολιτικές καταστάσεις, 

είναι αδύνατο να μην επηρεάζομαι.
Ποια είναι άποψη σας για την σχέση ενός 

μουσικού με τα social media; Είναι ένας κα-
λός τρόπος για να επικοινωνήσει την δου-
λειά του ή κρύβει και τον κίνδυνο να ‘’καεί’’ ; 
Γενικά δε μου αρέσει ούτε η θεοποίηση, ούτε η 
δαιμονοποίηση των μέσων επικοινωνίας και της 
τεχνολογίας. Εξαρτάται από τη χρήση που κάνει 
ο καθένας. Εάν κάποιος τα χρησιμοποιεί με μέ-
τρο, μπορούν να είναι το τέλειο εργαλείο. Εάν 
ζει μέσα από αυτά ή δε νιώθει καλά και πλήρης 
χωρίς αυτά, τότε μάλλον υπάρχει θέμα.

Έρχεστε στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η 
εικόνα σας για την μουσική πλευρά της πό-
λης, όπως την έχετε βιώσει εσείς; Εάν πω ότι 
γνωρίζω τη μουσική πλευρά της πόλης, θα εί-
ναι μεγάλο ψέμα. Ωστόσο είναι μια πόλη στην 
οποία έχω επιλέξει να ζήσω κατά καιρούς και 
έχω περάσει εκπληκτικά. Όσο έμενα εκεί όμως 
δεν πήγαινα σε live. Περπατούσα πάρα πολύ, 

έγραφα (ένα τραγούδι για τον μπαμπά μου που 
θα ανήκει στον επόμενο δίσκο το έγραψα σε μια 
από τις αμέτρητες βόλτες μου από τον Λευκό 
Πύργο προς το Μέγαρο και πάλι πίσω) και φυ-
σικά έτρωγα ασταμάτητα. Μου είναι πολύ οικεία 
η Θεσσαλονίκη. Οικεία και αγαπημένη. Μόνο 
όμορφα έχω να θυμάμαι. 

Υπάρχει κάτι που σκέφτεστε μόλις κατε-
βείτε από την σκηνή, μετά το τέλος ενός live ; 
Εξαρτάται το Live. Όμως τις περισσότερες φορές 
σκέφτομαι «τι ωραία!». Έχω κάνει επάγγελμα 
κάτι που αγαπάω πολύ. Συνεργάζομαι με αν-
θρώπους που θαυμάζω, εκτιμώ και αγαπώ. Έρ-
χονται τόσοι άνθρωποι και μας τιμούν με την πα-
ρουσία τους. Σκέτη ψυχοθεραπεία. Και μετά από 
δύο ώρες που φεύγει επιτέλους η υπερένταση 
και η τσίτα του live, κοιμάμαι σαν πουλάκι.

*Η Μ.Ρίζου θα εμφανιστεί στη Μονή Λαζα-
ριστών, στις 10 Iουνίου
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Μαρίζα Ρίζου

H Θεσσαλονίκη μου είναι  
πολύ οικεία και αγαπημένη



3308.06.2019

Το εξωσυζυγικό σεξ, η έλλειψη ερωτικής δι-
άθεσης και η οικονομική κρίση δημιουργούν ένα 
εκρηκτικό… κοκτέιλ, που ρίχνει τις γεννήσεις 
στο ναδίρ. Φαίνεται, μάλιστα, ότι η απιστία είναι 
μόνο η κορυφή του παγόβουνου στο μείζον αυτό 
κοινωνικό ζήτημα.

Διαδικτυακή έρευνα, που διενεργήθηκε 
σε δείγμα 600 ατόμων μέσω της πλατφόρμας 
«Pollfish», στο πλαίσιο του 1st Fertility Festival 
–που πραγματοποιείται στην Αθήνα 8-9 Ιουνίου 
στο Ζάππειο, υπό την επιμέλεια και την εποπτεία 
του Ανδρολογικού Ινστιτούτου και του κ. Κ. 
Κωνσταντινίδη– ήταν σαφής.

Το σεξ χωρίς την απόκτηση παιδιών είναι 
απολαυστικό για το 50% και το 67% πιστεύει ότι 
η απιστία «ανθίζει». Αν σε αυτά προσθέσουμε 
ότι, για να κάνει κάποιος παιδί, πρέπει να είναι 
«αφοσιωμένος» στον σκοπό αυτόn, υπηρετώ-
ντας με πάθος τις απαιτήσεις που αυτό εγείρει, 
τότε είναι μάλλον απίθανο να τα καταφέρει, 
εάν… το ’χει δίπορτο.

Έτσι η απιστία φαίνεται να είναι ένας σημαντι-
κός παράγοντας για το φαινόμενο της υπογεννη-
τικότητας.

Όπως λέει ο πρόεδρος του Ανδρολογικού 
Ινστιτούτου Αθηνών Δρ Κωνσταντίνος Κωνστα-
ντινίδης: «Η σύλληψη απαιτεί συγκεκριμένη 
συχνότητα ερωτικών επαφών –ιδανική θεωρεί-
ται το τέσσερις φορές την εβδομάδα– που, βε-
βαίως, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αν ο 
άνδρας ξεπορτίζει πολύ συχνά για τις απαιτήσεις 
της ερωμένης, που ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
επιβάλλει σχεδόν σαν κανόνα και όχι πια σαν 
εξαίρεση».

Και συνεχίζει: «Με αυτό συμφωνεί και το 
40% των ερωτηθέντων, που θεωρεί πιθανό η 
υπογεννητικότητα να οφείλεται εν μέρει και στην 

“αμαρτωλή” εξωσυζυγική δραστηριότητα. Μόνο 
το 5% των ζευγαριών είναι απόλυτα πιστό. Όπως 
όλοι οι έγγαμοι γνωρίζουν, η συχνότητα των 
επαφών μειώνεται δραματικά μετά τον πρώτο 
χρόνο».

Οι άνδρες της νέας εποχής δεν είναι μόνο 
εραστές, αλλά και σκληρά εργαζόμενοι, αγχω-
μένοι, κουρασμένοι και κακοπληρωμένοι. Το 
σπίτι τους δεν είναι ερωτικός παράδεισος, αλλά 
τόπος ξεκούρασης μπροστά στην τηλεόραση.

Ο παράγοντας κρίση
Η οικονομική κρίση είναι για τους μισούς 

ερωτηθέντες βασική αιτία της υπογεννητικότη-

τας. Ειδικότερα, πιστεύουν πως το πρόβλημα της 
υπογεννητικότητας οφείλεται στις οικονομικές 
κρίσεις, οι οποίες οδήγησαν την Ελλάδα σε πτώ-
χευση την τελευταία δεκαετία. 

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν ξεκάθα-
ροι. Στην ερώτηση ποιοι παράγοντες θεωρείτε 
ότι επηρεάζουν την υπογεννητικότητα στην Ελ-
λάδα, εκείνοι απάντησαν:

• Οικονομικές συνθήκες 80%
• Απουσία κρατικής ενίσχυσης 33%
• Μεγαλύτερη ηλικία γάμου 28%
• Εργαζόμενη γυναίκα 22%
• Σύγχρονο lifestyle 25%

Η γλυκομαννάνη, που υπόσχεται πως μπορεί 
να βοηθήσει στην απώλεια σωματικού βάρους, 
είναι πάλι στο προσκήνιο, μια και είναι η εποχή 
που πάρα πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν να αδυ-
νατίσουν, ενόψει των θερινών εξορμήσεων στην 
παραλία. Μπορεί όμως πράγματι να μας βοηθή-
σει;

Όπως εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Ξένος, κλι-
νικός διαιτολόγος M.Sc. Ph.D.cand., διευθυντής 
Τμήματος Διατροφογενετικής και Έρευνας Θρέ-
ψης στην Ευρωκλινική Αθηνών, η γλυκομαννά-
νη είναι μια διαλυτή φυτική ίνα, που προέρχεται 
από τη ρίζα του φυτού konjac ή elephant yam 
(Amorphophallus konjac). Με την ταυτόχρονη 
κατανάλωση νερού σχηματίζει μια ογκώδη, πα-
χύρευστη γέλη, στην οποία οφείλονται οι όποιες 
επιδράσεις της –κυρίως σε επίπεδο κορεσμού– 

στη διαδικασία του αδυνατίσματος. 
«Η συγκεκριμένη, λοιπόν, ίνα, κυκλοφορεί 

ως συμπλήρωμα διατροφής, εμπλουτίζει διά-
φορα λειτουργικά τρόφιμα και από το 1995 έχει 
εγκριθεί η χρήση της ως πρόσθετο τροφίμων με 
τον κωδικό Ε-425ii. Να σημειωθεί πως το 2002, 
με απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, απαγορεύθηκε η χρήση της στο 
ζελέ ζαχαροπλαστικής και στις ζελεδομπουκί-
τσες, ως επικίνδυνη για πρόκληση πνιγμού (ιδι-
αίτερα στα παιδιά). Παρά ταύτα χρησιμοποιείται 
κανονικά και με ασφάλεια στις άλλες κατηγορίες 
τροφίμων», εξηγεί ο κ. Ξένος. 

Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλει-
ας Τροφίμων (EFSA), βασιζόμενη στα έως τότε 
επιστημονικά δεδομένα, ενέκρινε τον ισχυρισμό 
πως η γλυκομαννάνη –σε ποσότητα τουλάχι-

στον τριών γραμμαρίων ημερησίως, διαιρεμένα 
σε τρεις δόσεις του ενός γραμμαρίου και με τη 
σύμπραξη της κατανάλωσης νερού– συνεισφέ-
ρει στη μείωση του βάρους, στο πλαίσιο πάντα 
μιας υποθερμιδικής διατροφής.

Ο ισχυρισμός αυτός, αν και από έναν επίση-
μο φορέα, οδήγησε την επιστημονική κοινότητα 
σε έντονες αντιπαραθέσεις, με κορυφαία αυτήν 
της Δρ Carrie Ruxton, η οποία το 2011 τοποθε-
τήθηκε, απορώντας πώς η EFSA ενέκρινε τον 
συγκεκριμένο ισχυρισμό, όταν μόνο 4 από τις 
9 μελέτες, που αξιολογήθηκαν, έδειξαν θετική 
έκβαση, κάτι που αντικρούει την δήλωση της 
συγκεκριμένης επιτροπής ότι «οι περισσότερες 
μελέτες για την γλυκομαννάνη έδειξαν στατιστι-
κά σημαντική διαφορά ως προς την έκβαση του 
αδυνατίσματος». 

Απιστία και κρίσεις  
μειώνουν τις γεννήσεις

Γλυκομαννάνη: «Δουλεύει» πραγματικά στο αδυνάτισμα;

Υγεία
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Ίλιγγο προκαλούν τα συνολικά ποσά της 
επένδυσης του Ιβάν Σαββίδη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
την επταετία που βρίσκεται στην ηγεσία της. 
Μέχρι και σήμερα ο ομογενής επιχειρηματίας, 
έχει βάλει στα ταμεία της ομάδας, μέσω ΑΜΚ, το 
ποσό των 105,6 εκ. ευρώ, ενώ το ποσό αυτό θα 
μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το προσεχές δι-
άστημα, αφού την Τρίτη, στην Γενική συνέλευση 
της Ασπρόμαυρης εταιρείας προκηρύχθηκε ΑΜΚ 
ύψους 15,2 εκ. ευρώ με την αξία κάθε μετοχής 
να ανέρχεται στα 0,30 ευρώ. Σε περίπτωση που 
καλυφθεί πλήρως η νέα αύξηση το μετοχικό κε-
φάλαιο της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ θα φθάσει τα 
119.540.633,40 ευρώ. Ο αντιπρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Χρυσόστομος 
Γκαγκάτσης, ανέλαβε την προεδρία της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης, ενώ παρόντες ήταν ο αντι-
πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ και μέλος του Δ.Σ. της 
ΠΑΕ, Δημοκράτης Παπαδόπουλος, το μέλος του 
Δ.Σ. της ΠΑΕ και εκπρόσωπος του Ιβάν Σαββίδη, 
Μαρία Γκοντσαρόβα, ο νομικός σύμβουλος Αχιλ-
λέας Μαυρομάτης και ο φοροτεχνικός Δημήτρης 
Πανοζάχος. Τέλος, στη Γ.Σ. της «ασπρόμαυρης» 
ΠΑΕ εκπροσωπήθηκε το 87.45% του μετοχικού 
κεφαλαίου.

Πανοζάχος: «Ξεπέρασε κάθε προηγούμε-
νο η επένδυση Σαββίδη στον ΠΑΟΚ»

Ο φοροτεχνικός Δημήτρης Πανοζάχος είναι 
αυτός που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα 
τα οικονομικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όντας ο άνθρωπος 
που εδώ και πολλά χρόνια έχει αναλάβει τους 
ισολογισμούς της ΠΑΕ. Ο κ. Πανοζάχος, μετά 
το πέρας της έκτακτης Γενικής συνέλευσης της 
Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, μίλησε για την επένδυση του 
Ιβάν Σαββίδη, υποστηρίζοντας πως η επένδυση 
του ομογενή επιχειρηματία είναι η μεγαλύτερη 
στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. «Στον 
ελληνικό αθλητισμό δεν υπάρχει ανάλογο προ-
ηγούμενο. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία και 
νομίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης δείχνει την αγάπη 
του για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο 
και νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό», για να προ-
σθέσει: «Για τα οικονομικά αυτό που μπορώ να 
πω είναι ότι η ΠΑΕ από πέρυσι έχει θετικά είδη 
κεφάλαια το οποίο θεωρείτε πραγματική και ου-
σιαστική εξυγίανση». Οσο για τη νέα ΑΜΚ ύψους 
15 εκατομμυρίων ευρώ που προκηρύχθηκε, ση-
μείωσε: «Η ΠΑΕ με τα έσοδα τα οποία έχει δεν 
μπορεί να καλύψει όλα τα έξοδά της, δηλαδή τα 
έξοδα του αθλητικού τμήματος υπερκαλύπτουν 
τα έσοδα με αποτέλεσμα αυτά τα κενά να πρέ-
πει να καλύπτονται. Σε κάθε περίπτωση πάντως 
θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν μία ομάδα κάνει 
πρωταθλητισμό είναι πολύ λογικό τα έξοδα της 
να είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα. Με τη 

νέα αύξηση των 15 εκατομμυρίων, το κεφάλαιο 
της ΠΑΕ διαμορφώνεται στα 119,5 εκατομμύρια. 
Από σύμπτωση άλλα τόσα έχει βάλει ο όμιλος 
του Σαββίδη 120 εκατομμύρια εκ των οποίων τα 
σχεδόν 9 εκατομμύρια είναι με το ομολογιακό 
δάνειο και τα υπόλοιπα με κεφάλαιο καταβε-
βλημένο αφού συμπεριλάβουμε και τα σημερι-
νά. Μέχρι σήμερα δηλαδή έχει βάλει 105,6 εκα-
τομμύρια».

Γκαγκάτσης: «Στην Τούμπα και τη νέα 
σεζόν οι αγώνες του ΠΑΟΚ»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάκης Γκα-
γκάτσης, κλήθηκε να απαντήσει σε πολλά ερω-
τήματα μικρομετόχων, με τις απαντήσεις του να 
βγάζουν και αρκετές ειδήσεις. Σε ερώτηση για 
το θέμα της νέας Τούμπας και την μετακόμιση 
στο Καυτανζόγλειο, σχολίασε: «Υπάρχει καθυ-
στέρηση λόγω της υπάρχουσας νομοθεσίας. Δεν 
ξέρω αν θα λυθεί αυτό τον μήνα γιατί είναι προ-
εκλογική περίοδος. Είναι σαφές ότι δεν έχουμε 
την ίδια αντιμετώπιση με το ΟΑΚΑ. Δεν μπορεί 
να πληρώσουμε μεγαλύτερο ενοίκιο από όσο 

πληρώνουν ΠΑΟ και ΑΕΚ σε ένα υπερδιπλάσιο 
γήπεδο. Πρέπει το ποσό των έργων που θα κά-
νουμε στο Καυταντζόγλειο για να παίξουμε στην 
Ευρώπη να αφαιρείται από το ενοίκιο, αν δώσου-
με για παράδειγμα 1,5 εκατομμύριο στα έργα θα 
πρέπει 500 χιλιάδες κάθε χρόνο να αφαιρούνται 
από το ενοίκιο. Ελπίζουμε το θέμα να λυθεί, 
αλλά δεν το ξέρω γιατί είμαστε σε προεκλογική 
περίοδο. Το θέμα για το ειδικό χωρικό σχέδιο 
είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν παρα-
τηρείται καθυστέρηση στην πρόοδο για το έργο, 
καθυστέρηση έχουμε στη μετακόμιση στο Καυ-
ταντζόγλειο. Ξεκινάμε τη χρονιά στην Τούμπα, 
το πιθανότερο είναι να τελειώσουμε τη σεζόν 
εκεί. Αν πάρουμε όλες τις απαραίτητες άδειες για 
να ξεκινήσουμε τα έργα στην Τούμπα μπορεί να 
πάμε τον Γενάρη στο Καυταντζόγλειο. Το γήπεδο 
θα γίνει στην Τούμπα. Τα προβλήματα που πα-
ρουσιάζονται λύνονται. Ο κ. Σαββίδης ξέρει όλες 
τις παραμέτρους του έργου και βάσει αυτών 
αποφάσισε να γίνει το νέο γήπεδο στην Τούμπα 
και θα το χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου».
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Σε άλλο επίπεδο περνά ο Δικέφαλος του Βορρά

Επένδυση... μαμούθ αξίας 120 εκ. ευρώ!
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Η KARFITSA ανοίγει το φάκελο του Αρη 

Ρεκτιφιέ και ποιοτική  
αναβάθμιση... Ευρώπης!

Oι Σάββας Παντελίδης και Ντίνος Διαμαντόπου-
λος άνοιξαν τα χαρτιά τους και σκιαγράφησαν τον 
Αρη της νέας σεζόν. Οι δύο άνδρες μπορεί να απέ-
φυγαν να μιλήσουν ανοικτά για τους στόχους της 
ομάδας, κάτι αναμενόμενο από τη στιγμή που το 
ρόστερ είναι υπό διαμόρφωση, ωστόσο έδωσαν μια 
σαφή εικόνα για το τι να περιμένει ο κόσμος. 

Η μεγάλη αλλαγή που θα υπάρξει αποκαλύφθηκε δια 
στόματος του τεχνικού διευθυντή των Κιτρίνων. Ο Αρης 
αλλάζει σχηματισμό, θα αγωνίζεται με 4-3-3 και με δε-
δομένο αυτό καταστρώνει και τα ανάλογα μεταγραφικά 
του σχέδια. 

Μία ακόμα επίσης δέσμευση που ειπώθηκε ήταν πως 
οι Κίτρινοι θα έχουν αποκτήσει τουλάχιστον πέντε παίκτες 
πρώτης γραμμής μέχρι και τις 25 Ιουνίου όταν και θα ξε-
κινήσει η προετοιμασία της νέας χρονιάς. 

Ήδη, οι δύο πρώτες μεταγραφές έχουν κλείσει, με 
τους Ντάνιελ Σούντγκρεν και Λέριν Ντουαρτέ να έχουν 
υπογράψει, ενώ προ των πυλών του «Κλεάνθης Βικελί-
δης» βρίσκεται και ο Μίλαν Γέφτοβιτς του Ερυθρού Αστέ-
ρα.

Στάση αναμονής για Γκαρσία,  
θετικοί οιωνοί για Ρόουζ

Ρεκόρ καριέρας έκανε τη φετινή χρονιά ο Ματέο 
Γκαρσία. Τα 11 γκολ σε 32 συνολικά παιχνίδια, μιλούν 
από μόνα τους και αναμφίβολα κατατάσσουν τον Αργε-
ντινό στον πιο πολύτιμο ποδοσφαιριστή της χρονιάς που 
ολοκληρώθηκε για τον Αρη. Το ερώτημα που προκύπτει 
είναι αν ο 23χρονος παραμείνει και την νέα σεζόν κάτοι-
κος «Κλεάνθης Βικελίδης». Για την ώρα οι πιθανότητες 
είναι μοιρασμένες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Αρη και Λας Πάλμας, συνεχίζο-
νται, με τους Κιτρίνους να έχουν καταθέσει συγκεκριμένη 
πρόταση αγοράς, η οποία είναι και η τελική τους προ-
σφορά. Κάπου εδώ έρχεται να προστεθεί το ενδιαφέρον 
του Ολυμπιακού για τον Αργεντινό μέσο, κάτι που βάζει 
σε σκέψεις τον νεαρό λατίνο άσο με την υπόθεσή του να 
ξεκαθαρίζει το προσεχές διάστημα θετική ή αρνητικά. Τα 
πράγματα είναι πολύ διαφορετικά όσον αφορά τον Λίντσεϊ 

Ρόουζ. Ο Γάλλος αμυντικός, επιθυμεί να παραμείνει 
στον Αρη, κάτι που θέλουν και οι Κίτρινοι που έχουν 
ξεκινήσει συζητήσεις με την Λοριάν για την αγορά 
του. Ηδη, με σύμμαχο τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, 
η αρχική τιμή της αγοράς του έχει πέσει κατά 50% 
(σ.σ. οι συζητήσεις αφορούν για ένα ποσό κοντά στις 
150.000 ευρώ) και εκφράζεται η πεποίθηση πως 

εντός των επόμενων ημερών θα βρεθεί η «χρυσή» τομή 
και ο Ρόουζ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης». 

Ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ
Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν αποτέλεσε την πρώτη χειμερινή 

μεταγραφή του Αρη. O Σουηδός μπακ, ήρθε στη Θεσσαλο-
νίκη, αποθεώθηκε και δήλωσε έτοιμος να πολεμήσει με 
την νέα του ομάδα. Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες 
και η άφιξη του Ολλανδού κεντρικού μέσου, Λέριν Ντου-
αρτέ, για τον οποίο ο Αρης έκανε νέα οικονομική υπέρβα-
ση για να τον αποκτήσει, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται 
και η υπόθεση του Μίλαν Γέφτοβιτς. Οσον αφορά τον Σέρ-
βο εξτρέμ οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει πρόταση ετήσιου 
δανεισμού του και το... μπαλάκι πλέον έχει περάσει στην 
πλευρά του Ερυθρού Αστέρα. Η αναζήτηση ποδοσφαιρι-
στών που θα ανεβάσουν το επίπεδο του Αρη και θα ενι-
σχύσουν το ρόστερ ενόψει της νέας χρονιάς, συνεχίζεται. 

«Ερωτηματικά», παραμονές και αποχωρήσεις
Κύριο μέλημα του Σάββα Παντελίδης αποτελεί η δι-

ατήρηση του κορμού της ομάδας. Με βάση αυτό το δε-
δομένο ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Νικολά Μαρτίνες 
που βοήθησε σημαντικά σε ένα διάστημα της περυσινής 
χρονιάς. Διαμαντόπουλος, Βαλεριάνος, Παυλίδης, Ιντζό-
γλου, Καντιμοίρης και Σταματής είναι ορισμένοι από τους 
παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα, αφού τα συμ-
βόλαιά τους δε θα ανανεωθούν. Για το τέλος αφήσαμε την 
περίπτωση του Γιάννη Φετφατζίδη. Ο Ελληνας εξτρέμ δεν 
έχει συμβόλαιο με τον Αρη, αναζητεί ομάδα στο εξωτε-
ρικό, όμως αν δεν βρει το συμβόλαιο που επιθυμεί, δεν 
αποκλείεται να διαπραγματευτεί εκ νέου με τους Κίτρι-
νους για το μέλλον του. 

Του Θωμά  
Μίχου

Το μέλλον της ΚΑΕ Αρης
και ο ρόλος του κ. Γουλιέλμου

Η ΚΑΕ Αρης για ένα ακόμη καλοκαίρι βρίσκεται σε 

φάση σχοινοβασίας, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα καταφέ-

ρει να ισορροπεί μέχρι να φτάσει στην απέναντι πλευρά. 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει δεν είναι απρόβλεπτο. 

Ηταν ορατό εδώ και πολλούς μήνες και δεν είναι άλλο 

από την έλλειψη οικονομικής δυναμικής. Ο ιδιοκτήτης 

κ. Γουλιέλμος έκανε φιλότιμες προσπάθειες την άνοιξη 

του 2018 ώστε να δώσει το φιλί της ζωής στην ομάδα. 

Με τη δυναμική που είχε η προσπάθεια του στο ξεκίνημα 

της και με την πρόσθετη του μπάτζετ που διέθετε όταν 

διαδέχτηκε την οικογένεια Λάσκαρη, πέτυχε το ελάχιστο 

επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η παραμονή της ομά-

δας στην κατηγορία. Την αγωνιστική περίοδο όμως που 

τελείωσε για τον Αρη πριν από έναν μήνα τα πράγματα 

ήταν εντελώς διαφορετικά. Με τα βαρίδια των BAN στην 

πλάτη ο Αρης και με περιορισμένο μπάτζετ, η χρονιά εξε-

λίχθηκε σε μία περιπέτεια. Η ομάδα τελικώς κατάφερε 

να παραμείνει στην κατηγορία πετυχαίνοντας μόνο μία 

νίκη παραπάνω από την ομάδα που υποβιβάστηκε και τα 

οικονομικά βάρη μεγάλωσαν, παρά τις υποσχέσεις τού 

ιδιοκτήτη στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου περί του 

αντιθέτου. 

Ο Αρης λοιπόν αν θέλει τη νέα περίοδο να είναι αγω-

νιστικά αξιόπιστος θα πρέπει να απαλλαχθεί από τα BAN 

για τα οποία όπως όλα δείχνουν δεν έχει κάνει κάποια 

σημαντική κίνηση. Και πώς να κάνει από τη στιγμή που 

δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα. Αν τελικώς οι 

προσπάθειες που ξεκίνησε ο κ. Γουλιέλμος για εξεύρε-

ση χρημάτων από τον ευρύτερο κύκλο των οικονομικά 

ισχυρών φίλων της ομάδας δεν αποδώσει, τότε ο Αρης 

θα υποχρεωθεί να σχηματίσει ρόστερ πολύ χαμηλών 

απαιτήσεων. 

Αυτή θα είναι μία κακή εξέλιξη για την ομάδα που 

έβαλε το μπάσκετ στα ελληνικά σπίτια, αλλά και η πι-

θανότερη. Ο νεόκοπος διοικητικός παράγοντας κ. Γου-

λιέλμος ποτέ δεν κατάφερε να διεισδύσει στο κύτταρο 

της μπασκετικής κοινωνίας του Αρη, άρα δεν μπορεί 

να προσδοκά και σημαντική βοήθεια τώρα στα δύσκο-

λα. Και δυστυχώς με τα BAN στην πλάτη η ΚΑΕ Αρης και 

χωρίς το αναγκαίο φρέσκο χρήμα από την πλευρά του κ. 

Γουλιέλμου η ομάδα θα πάει στη λογική της διαχείρισης, 

εξέλιξη η οποία εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τον 

μέλλον του Αρη.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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Τα κορίτσια του Ride Me Up διαδίδουν τον μοτοσυκλετιστικό τουρισμό 

Μετά την περσινή επιτυχία του πρώ-
του women’s ride, όπου 27 μοτοσυκλε-
τίστριες συμμετείχαν σε μία εκδήλωση 
που διοργάνωσαν τα κορίτσια του Ride 
Me Up από τη Θεσσαλονίκη και η Andeli 
Mototouring από την Αθήνα, πετυχαίνο-
ντας να ταρακουνήσουν το Πήλιο και το 
μοτοσυκλετιστικό τουρισμό, φέτος πη-
γαίνουν Τρίκαλα! 

Η ιδέα αυτή των κοριτσιών αφορά 
ανθρώπους που καταλύουν στεγανά και 
στερεότυπα και πιστεύουν πως η αγάπη 

για τη μοτοσυκλέτα δεν έχει φύλο, ιππο-
δύναμη και μάρκα, με γνώμονα πάντα 
την ασφάλεια και τη σωστή οδήγηση. 
Σκοπός αυτής της δράσης είναι να μυή-
σει περισσότερες Ελληνίδες στον ασφα-
λή κόσμο της οργανωμένης οδήγησης.

Αναφέρουν οι διοργανώτριες για την 
εκδρομή...

«Μέσα σε ένα τετραήμερο γνωρι-
μίας και ενίσχυσης της δυναμικής των 
αναβατριών, θα εκπαιδευτούμε, και θα 
διασκεδάσουμε στη διάρκεια ενός εκ-

δρομικού που γίνεται θεσμός στον μέ-
χρι τώρα ανδροκρατούμενο χώρο της 
μοτοσυκλέτας. Φέτος συνεχίζοντας την 
εκπαίδευση των αναβατριών, πάμε ένα 
«δρόμο» παραπέρα, φέρνοντας έναν πο-
λύ-πρωταθλητή στην εκδήλωση, ο οποί-
ος θα μυήσει τις συμμετέχουσες στα μυ-
στικά του χώματος. Έχοντας την ευκαιρία 
να οδηγήσουμε τα ολοκαίνουρια Honda 
CRF250 και CRF450, σε ειδικά διαμορ-
φωμένη πίστα, θα μάθουμε τεχνικές και 
μυστικά του enduro, που όχι μόνο θα μας 

δώσουν «άνεση» στην off-road οδήγηση 
αλλά θα μας φανούν και χρήσιμα στην 
καθημερινή μας μετακίνηση με μοτοσυ-
κλέτα! Οι βόλτες στη γύρω περιοχή αλλά 
και η δυνατότητα δοκιμής ολοκαίνου-
ριων μοντέλων πρέπει να θεωρούνται 
δεδομένες, τα δώρα από τους χορηγούς 
μεγάλα, οπότε όπως καταλαβαίνετε η 
εκδρομή αναμένεται να είναι μαγική!»

*Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην σελίδα του fb Ride me 
up ή Andeli moto touring.

Η πιο ανατρεπτική εκδρομή του 2019 
έρχεται 15-18 Ιουνίου στα Τρίκαλα!
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ΚΡΙΟΣ
Tρόποι για να γίνει 
αυτό το καλοκαίρι το 
πιο όμορφο της ζωής 
σου!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα πράγματα στην δουλειά γίνονται πολύ 
καλύτερα και ομαλά. Οι σπουδές 
και τα διανοητικά είδη εργασίας 

λαμβάνουν τις περισσότερες ευλογίες. 
Επίσης, η εβδομάδα είναι καλή για 
λήψεις αποφάσεων σχετικά με την 

δουλειά και τις σπουδές σας. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,12,34,45.

Τα αισθηματικά σας μοιάζουν καλά. 
Γι’ αυτούς που έχουν κάποια σχέση, 
οι καταστάσεις μέσα στην σχέση θα 
είναι αρμονικές και χαρούμενες. Οι 
περισσότερες από τις άλλες πτυχές 

της ζωής σας, επίσης λαμβάνουν 
θετικές ενέργειες. Το φλερτ όμως, 

ίσως να χρειάζεται κάποια προσοχή 
τόσο κατά την διάρκεια, όσο και στον 
τρόπο που το προσεγγίζετε. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,28,44.

Θα είναι μία πολύ ευχάριστη εβδομάδα 
για εσάς. Όλες οι όψεις της ζωής σας 

μπορούν να είναι χαρούμενες και 
καλότυχες. Η κοινωνική σας και η 

αισθηματική σας ζωή είναι αυτές που 
λαμβάνουν τις περισσότερες ευλογίες. 

Η υγεία σας, μπορεί να χρειάζεται 
κάποια προσοχή, περισσότερο επειδή 

έχετε μία τάση σε ατυχήματα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,37,44.

Λίγο άγχος ή λίγη αποθάρρυνση μπορεί 
να λάβετε από τους πιο κοντινούς σας 

ανθρώπους, αλλά η αποφασιστικότητά 
σας και η αυτοπεποίθησή σας είναι 

σε πολύ καλή κατάσταση για να 
επηρεαστούν. Οι δουλειές που έχουν 

μεγάλη επαφή με πελάτες θα είναι 
οι πιο πολυάσχολες και καλότυχες . 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,31,48.

Μερικές αρνητικές φήμες μπορεί να 
φτάσουν σε εσάς. Αλλά το μυαλό 

σας είναι αρκετά καθαρό για να 
αναγνωρίσει είτε ότι είναι αβάσιμες, 
είτε ότι είναι παρά-τραβηγμένες. Η 

καλοτυχία σας και η αυτοπεποίθησή 
σας είναι επίσης πολύ ισχυρές, 

και έτσι τα περισσότερα πράγματα 
προχωράνε καλά και εύκολα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,41,47.

Νοιώθετε πιο ήρεμοι, πιο 
ισορροπημένοι και πολύ πιο 

εμπνευσμένοι. Κάθε δουλειά ή 
χόμπι που χρειάζεται έμπνευση και 
ευστροφία μπορεί να έχει αισθητά 
μεγάλη πρόοδο. Η διαίσθησή σας 

όμως δεν είναι και πολύ αξιόπιστη, 
οπότε χρησιμοποιείστε το μυαλό σας 
στην θέση της, όποτε αυτό μπορεί να 
γίνει. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,19,37,43.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που επι-
βάλλεται να ζήσεις λίγο πιο ξέγνοιαστα 
χωρίς τους κλασικούς περιορισμούς 
που σε απασχολούν κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα. Και παρόλο που δεν 
υπάρχουν οδηγίες για να περάσεις 
καλά, έχουμε μερικές συμβουλές για 
να γίνει αυτό το καλοκαίρι το πιο όμορ-
φο της ζωής σου.
Μην βιάζεσαι!
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
βιάζεσαι. Να φύγεις αμέσως. Ή, όταν 
φτάσεις, να τα δεις και να τα κάνεις 
όλα. Όσο λιγότερο άγχος έχεις, τόσο 
περισσότερο θα απολαύσεις όλες τις 
μυρωδιές, τα αξιοθέατα, τους ανθρώ-
πους και το καλοκαίρι σου γενικότερα.
Πες ναι σε νέα πράγματα!
Αν, γενικότερα, είσαι τύπος που διστά-
ζει να δοκιμάσει κάτι νέο και διαφορε-
τικό, προσπάθησε σιγά σιγά να λες ναι 
και να μην περιορίζεσαι μόνο σε αυτά 
που ήδη ξέρεις. Επισκέψου ένα μέρος 
στο οποίο δεν έχεις πάει, δοκίμασε ένα 
νέο φαγητό, ξεκίνα ένα χόμπι.
Πες όχι στα πρέπει του καλοκαιριού!
Εκφράσεις του τύπου “πρέπει να πάμε 
σε αυτό το νησί φέτος”, ”πρέπει να 
κάνουμε τόσα μπάνια” είναι απαγορευ-
μένες. Φέτος δεν πρέπει τίποτα. Απλά 
σκέψου εσύ πως θέλεις να περάσεις 
καλά, και μείνει μακριά από άτομα που 
σε αγχώνουν.
Μην κάνεις απολύτως τίποτα!
Είναι πολύ εύκολο να πέσεις στην πα-
γίδα, ότι όλη την ώρα πρέπει να είσαι 
απασχολημένη με κάποια δραστηριό-
τητα. Δεν είσαι ρομπότ και είναι απόλυ-
τα λογικό τις ημέρες του καλοκαιριού 
να μη θέλεις να κάνεις τίποτα.  
Φτιάξε εσύ το δικό σου καλοκαίρι!
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, γιατί πάντα 
στο τέλος δεν κάνεις αυτό που εσύ 
θέλεις; Διότι πάντα περιμένεις από 
τους άλλους να προγραμματίσουν. Το 
φετινό καλοκαίρι ανάλαβε εσύ δράση 
και παρότρυνε τους φίλους σου να 
κάνετε πράγματα μαζί. Ακόμη και αν 
δεν έχεις παρέα, μη διστάσεις να κάνεις 
πράγματα μόνη σου.
Να είσαι ευγενική με τους γύρω σου!
Πολλές φορές στην καθημερινότητα 
θεωρούμε δεδομένα πολλά πράγματα 
και πολλές φορές τα παραλείπουμε. 
Μια καλημέρα το πρωί, ένα ευχαριστώ, 
ακόμα και ένα κοπλιμέντο σε ένα άλλο 
άτομο θα σε κάνει να νιώσεις  καλά.
Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο για να 
κάνεις αυτό που αγαπάς!
Πόσες φορές είπες ότι αυτό το 
καλοκαίρι θα κάνω περισσότερες 
βόλτες ή θα κολυμπάω συχνότερα; Αν 
έχεις πάρει άδεια από τη δουλειά σου 
προσπάθησε να το εκμεταλλευτείς όσο 
καλύτερα μπορείς.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η δουλειά σας προχωράει αρκετά καλά και 
καλότυχα. Επίσης, λαμβάνετε κάποια 
μορφή ικανοποίησης από αυτήν. 
Υπάρχοντα θέματα υγείας θα βελτιωθούν, 
και γενικά αισθάνεστε πιο δυνατοί και 
δραστήριοι. Αν έχετε κάποια σταθερή 
σχέση, μπορείτε να περιμένετε να 
περάσετε όμορφα με το ταίρι σας. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,13,42,48.

Τα πράγματα στην δουλειά θα είναι 
πολύ πιο ήρεμα. Το να είστε στο σπίτι 
και να ασχολείστε με αυτό σας φέρνει 
μία αίσθηση εσωτερικής ειρήνης και 
αρμονίας. Μπορεί όμως να είναι κάπως 
περίεργα τα πράγματα με τον σύντροφό 
σας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα λόγω 
δικών τους προβλημάτων και όχι λόγω 
προβλημάτων μεταξύ σας. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,34,43.

Όλα όσα θεωρείτε σημαντικά εξελίσσονται 
καλά .Ανάμεσα σε αυτά και τα οικονομικά. 
Εν τούτοις, φροντίστε να εστιάζετε στις 
οικονομικές ευλογίες που έχετε και 
που λαμβάνετε και όχι στα έξοδα και τις 
υποχρεώσεις που έχετε. Αν το κάνετε, 
ακόμα περισσότερες ευλογίες θα σας 
έρθουν. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,15,37,41.

Υπάρχει μία καλοτυχία στα οικονομικά 
σας. Επίσης η διαίσθησή σας είναι σε 
καλή κατάσταση. Παλιά οικονομικά 
ή επαγγελματικά σας σχέδια που τα 
έχετε παρατήσει μπορεί να αρχίσουν και 
πάλι να μοιάζουν εφικτά. Προβλήματα 
στις επικοινωνίες είναι πολύ πιθανό να 
συμβούν. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,37,42.

Έχετε μία τάση για απαισιοδοξία. Αν αυτό 
είναι κάτι συνηθισμένο στην ζωή σας, τότε 
μπορεί να το νιώσετε πιο ισχυρά. Αλλά αν 
μπορέσετε να το ξεπεράσετε έστω και λίγο, 
θα δείτε ότι τα περισσότερα θέματα της 
ζωής σας εξελίσσονται καλά. Η δουλειά 
ακόμα περισσότερο. Αν η δουλειά σας έχει 
σχέση με την τέχνη ακόμα περισσότερο. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,31,45.

ΖΏΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 8/6 ΕΏΣ 14/6

Η ενέργεια έχει αρχίσει να ενισχύεται 
για όλους , η δική σας θα είναι πολύ 
ισχυρή και με λίγες παρενέργειες, αν έχει 
οποιαδήποτε. Ανάμεσα στα άλλα οφέλη, 
μπορεί να βελτιωθεί και η αισθηματική σας 
ζωή. Η δουλειά επίσης λαμβάνει θετικές 
επιρροές. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,28,41.
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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

ση
με

ία
 δι

αν
ομ

ής

Πού θα μας βρείτε
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