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οι υπόλοιπες παρατάξεις
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Του Δημήτρη Δραγώγια

Ποιός μπορεί να 
διαφωνήσει ότι τόσο 
το ποδόσφαιρο όσο 
και η πολιτική είναι 

παιχνίδι λαθών όπου 
παντα εγκυμονεί 
ο κίνδυνος του 

αυτογκόλ;
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Η πολιτική είναι ποδόσφαιρο
Έχουν ενδιαφέρον οι πρόσφατες δηλώσεις του Γιάννη Μπουτάρη και του Σπύρου Βούγια 

που ταυτίζονταν ως προς τα αίτια της εκλογικής ήττας του Νίκου Ταχιάου αποδίδοντας ένα 
μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις «κατά» του ΠΑΟΚ αιτιάσεις του στην περίοδο του προεκλογι-
κού αγώνα του.  

Πέρα όμως από το κωμιτραγικό του πράγματος, η σχέση πολιτικής και ποδοσφαίρου δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από τη σχέση του δημοφιλέστερου αθλήματος με την ίδια την ζωή. 
Εκεί που ο εγωισμός πληρώνεται διότι το άτομο καθίσταται χρήσιμο μόνο όταν υποτάσσεται 
στο «εμείς». Σαν μια καλοκουρδισμένη ομάδα που κερδίζει. Προφανώς και οι προσωπικό-
τητες ξεχωρίζουν. Αλλά για να αναδειχτούν είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν με τους 
πολλούς, ειδάλλως, το σύνολο που εκφράζουν θα κινείται αενάως σαν διαλυμενος ουλα-
μός μετά από χαμένη μάχη. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην ζωή. 

Το ποδόσφαιρο, συνηθίζουμε να λέμε με αρκετή δόση κομπορρημοσύνης όσοι ασχο-
λούμαστε με αυτό, ότι είναι η αποθέωση της δημοκρατίας. Διότι μπορούν να μετάσχουν και 
εν τέλει, να διαπρέψουν όλοι. Κοντοί, ψηλοί, χοντροί, αδύνατοι, όμορφοι, άσχημοι. Μονα-
δικό κριτήριο είναι η επαρκής γνώση των μυστικών της μπάλας. Και ο στόχος, δηλαδή το 
γκολ, όπως είναι αγγλιστί. Αλλά και σε επίπεδο «καφενειακής» συζήτησης, μπορεί να έχει 
άποψη ο καθένας γι αυτό. Από έναν υπουγό Οικονομικών σαν τον Ευκλείδη Τσακαλώτο που 
παρομοίασε μέσα στην βουλή την διαπραγμάτευση της κυβέρνησής του με τους «θεσμούς» 
με μια υποτιθέμενη αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Μπάγερν από την οποία θα απουσίαζαν 
Μέσι, Νεϊμάρ και Σοάρες καταδεικνύοντας τις μηδενικές πιθανότητες δικαίωσής του, έως 
τον ανίδεο μπαρμπουτιέρη που για την δική του κακοδαιμονία φταίει πάντα ο προπονητής 
της ομάδας του. Είναι τόσο δημοκρατικό άθλημα που το κληρονομικό δίκαιο αυτοκαταρ-
γείται. 

Το ποδόσφαιρο και η πολιτική ταυτίζονται και ως προς το πολυθρύλητο «ανθρώπινο 
λάθος». Όπως και η δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίζεται η συνειδητότητα του λάθους 
από την ακουσιότητά του. Ποιός μπορεί να διαφωνήσει άλλωστε ότι τόσο το ποδόσφαιρο 
όσο και η πολιτική είναι παιχνίδι λαθών όπου παντα εγκυμονεί ο κίνδυνος του αυτογκόλ; 
Εξαπατά τον αντίπαλό του με μια ντρίπλα ή προσποίηση, προτού σκοράρει και τρέχει να 
πανηγυρίσει με τον «λαό» το τρόπαιο, τη νίκη... Σαν τον πολιτικό το βράδυ των εκλογών. 

Η διαφορά της «εξαπάτησης» του ποδοσφαίρου με την πολιτική έγκειται στην αποδοχή 
της από το κοινό. Το οποίο θα αποθεώσει την ευφυία του Μέσι όταν θα σμπαραλιάσει την 
αντίπαλη άμυνα με την ίδια ευκολία που θα τιμωρήσει τον πολιτικό για την αντικοινωνική 
συμπεριφορά του.  

Βάλτε στη θέση του αγαπημένου σας ποδοσφαιριστή οποιονδήποτε πολιτικό. Οι απαντή-
σεις θα σας δοθούν πάραυτα... 
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Εξαιρετικά προβληματικό χαρακτήρισε το νομικό 
πλαίσιο που ισχύει στον τομέα της διαχείρισης πνευμα-
τικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) 
Μιχάλης Ζορπίδης. Για το λόγο αυτό ο κ. Ζορπίδης, μιλώ-
ντας στην ειδική εκδήλωση του ΕΕΘ που πραγματοποι-
ήθηκε χθες στις εγκαταστάσεις του, ζήτησε τη δραστική 
μεταρρύθμιση του, στο πρότυπο των άλλων ευρωπαϊ-
κών κρατών.

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ τόνισε ότι το Επιμελητήριο συλ-
λέγει κάθε χρόνο εκατοντάδες παράπονα και καταγγε-
λίες για θέματα τα οποία σχετίζονται με τα πνευματικά 
δικαιώματα, τα οποία πληρώνουν οι ιδιοκτήτες καταστη-
μάτων, που έχουν μουσική επένδυση στην επιχειρηματι-
κή τους δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, κάλεσε τους 
αρμοδίους να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή εμπειρία 
και να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο ορθής λειτουργίας με 
διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Η εκδήλωση είχε ως τίτλο «Δημόσια εκτέλεση μου-
σικής: προκλήσεις και λύσεις» και στη διάρκεια της 
αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα των πνευματικών δικαι-
ωμάτων. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδι-
οκτησίας (ΟΠΙ), Γιάννης Αντωνιάδης, διαβεβαίωσε τους 
παρισταμένους ότι τα παλιά προβλήματα, που τόσο τα-
λαιπώρησαν τους επαγγελματίες, ανήκουν πλέον στο 
παρελθόν και κάλεσε μάλιστα όποιον έχει υπόψιν του 

σκανδαλώδεις υποθέσεις να τις καταγγείλει στη Δικαι-
οσύνη. Ανέλυσε δε το νέο πλαίσιο λειτουργίας με τις 
εταιρίες διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων και 
απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του ΕΕΘ για τον μη-
χανισμό είσπραξης και άλλα ζητήματα.

Ομιλητές ήταν ακόμη το μέλος του νομικού τμήματος 
του ΟΠΙ Μαρία Μουστάκα και ο Στ. Μωραΐτης, πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Ξάνθης, ο οποίος χειρίστηκε από μέ-
ρους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων το θέμα των 
πνευματικών δικαιωμάτων.

Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση, ο κάθε επαγγελμα-
τίας θα πρέπει να αναζητήσει από την ιστοσελίδα www.
opi.gr την κατηγορία στην οποία ανήκει, αλλά και πληρο-
φορίες για τον τρόπο καταβολής των δικαιωμάτων.

Τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναλύθηκαν σε εκδήλωση του ΕΕΘ

«Θέλουμε έναν διαφανή οργανισμό διαχείρισης»
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Η ροδιά του Ιβάν 

Ο Απόστολος και η ... πριγκίπησσα 

Πανηγυρική η πρώτη του Ζέρβα

Ανέλαβε ο Ζιακούλης στο Ωραιόκαστρο

Φαβορί ο Τσαβλής για πρόεδρος 

«Μετακόμισε» στην Α’ Θεσσαλονίκης  
ο Κούβελας

Μια ροδιά έστειλε ως δώρο στο νέο δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο Ιβάν Σαββίδης. Η γλά-
στρα έφτασε στο δημαρχιακό μέγαρο λίγες ώρες μετά 
το νικηφόρο αποτέλεσμα του β’ γύρου των εκλογών 
και για το δώρο του κ.Σαββίδη ενημερώθηκε ο Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας από τον δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη, στη 
διάρκεια της εθιμοτυπικής τους συνάντησης.

Μια τρυφερή φωτογραφία με την έξι μηνών κόρη 
του αγκαλιά ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας. “Μετά από τρεις μήνες προεκλογικής 
περιόδου, ήρθε η ώρα να ξαναγνωριστούμε...”, γράφει 
στην ανάρτηση του ο κ.Τζιτζικώστας, χαρακτηρίζοντας 
το κοριτσάκι του ως την πριγκίπισσα του.  

Τα συγχαρητήρια έπεφταν ...βροχή στην πρώτη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δημοτικοί σύμβουλοι 
συνεχάρησαν τον Κωνσταντίνο Ζέρβα για την εκλογή 
του στη δημαρχία της πόλης, ενώ σχημάτισαν πηγαδάκια 
ρωτώντας τον πώς θα διοικήσει μετά την 1η Σεπτεμβρί-
ου. Ευχές από τους συναδέλφους τους δέχτηκαν και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι που επανεξελέγησαν.

Τα καθήκοντα του μεταβατικού δημάρχου Ωραιοκά-
στρου ανέλαβε ο Ηλίας Ζιακούλης, μετά την παραίτηση 
του Αστέριου Γαβότση. Ο κ.Ζιακούλης εξελέγη από τα 
μέλη της δημοτικής παράταξης “Πολιτεία με Οραμα” και 
θα παραμείνει στο δημαρχιακό θώκο έως τις 31 Αυγού-
στου, οπότε και θα αναλάβει καθήκοντα ο νεοεκλεγείς, 
Παντελής Τσακίρης. 

Τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης παρακολούθησε από κοντά ο γιατρός, πνευ-
μονολόγος, Δρόσος Τσαβλής, ο οποίος εκλέχθηκε στην 
πρώτη θέση σε σταυρούς με την παράταξη του κ.Ζέρβα. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεοεκλεγείς δήμαρ-
χος εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον κ.Τσαβλή 
για πρόεδρο στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Ισως γι αυτό 
επέλεξε να δώσει το παρών από την αρχή της συνεδρί-
ασης ώστε να είναι διαβασμένος στην περίπτωση που 
αναλάβει καθήκοντα...

Στη μάχη των εθνικών εκλογών με τη ΝΔ είναι 
έτοιμος να ριχτεί ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονί-
κης, Δημήτρης Κούβελας. Κατά την παρουσία του στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του κεντρικού 
δήμου, την πρώτη μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, 
ευχαρίστησε τους Θεσσαλονικείς που τον στήριξαν το 
2014 με την παράταξη των “Εντάξει” και εξέφρασε την 
επιθυμία να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στην πόλη από νέο πόστο, αυτό του βουλευτή.  
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Ο απολογισμός του Μίμη Αρνήθηκαν οι αντιδήμαρχοι  
την Α’ Θεσσαλονίκης 

Η επιτυχία του Σωκράτη

Ένα μίνι απολογισμό του τι πέτυχε κατά τη διάρκεια 
της θητείας του έκανε ο δήμαρχος Δέλτα, Ευθύμης 
Φωτόπουλος, μετά την ήττα από τον Γιάννη Ιωαννίδη 
στις δημοτικές εκλογές και την αλλαγή σκυτάλης στη δι-
οίκηση από την 1η Σεπτεμβρίου. “Παραλάβαμε προβλή-
ματα δεκαετιών, παραδίδουμε ένα δήμο με προοπτικές”, 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.Φωτόπουλος με αφορμή 
έξι έργα άνω του ενός εκατ. ευρώ που εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα Leader.

Προτάσεις από το Κίνημα Αλλαγής να κατέβουν 
υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές δέχτηκαν οι 
αντιδήμαρχοι Αθλητισμού, Αλέξανδρος Μπαρμπουνά-
κης και Αστικής Ανθεκτικότητας, Γιώργος Δημαρέλος. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απαντήσεις και των δύο 
αντιδημάρχων του δήμου Θεσσαλονίκης ήταν αρνητικές 
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλωστε, μόλις βγήκαν από 
μία εκλογική αναμέτρηση, αυτή των αυτοδιοικητικών 
εκλογών.

Παρότι ήταν “πρωτάκι” στις περιφερειακές εκλογές ο 
Σωκράτης Δωρής κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
11.892 ψηφοφόρων και να εκλεγεί στην πρώτη δεκά-
δα των περιφερειακών συμβούλων με την παράταξη 
“Αλληλεγγύη” του Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο δημοτι-
κός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος του δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη υπόσχεται πως θα μείνει πιστός στις 
δεσμεύσεις του κατά τη διάρκεια άσκησης των νέων του 
καθηκόντων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
κοντά στους πολίτες με τους οποίους θα συζητά όλα όσα 
τους απασχολούν.
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Σε… γροθιά στο στομάχι για τον τουρισμό 
φαίνεται πως μετατράπηκε η απόφαση του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για πρόωρη προ-
σφυγή στα κάλπες, καθώς σύμφωνα με τους 
παράγοντες του τουρισμού στη Χαλκιδική, το 
γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στο «πάγωμα» των 
κρατήσεων από Έλληνες τουρίστες για τον Ιού-
λιο.

Σύμφωνα με όσα δείχνουν τα υπάρχοντα 
στοιχεία, οι κρατήσεις  που άρχισαν να φαίνονται 
από το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφορούν 
στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και όχι στο 
σύνολο του καλοκαιριού όπως γίνονταν μέχρι 
πέρυσι.

«Για τον Ιούλιο έχουμε πολλά ανοιχτά δω-
μάτια, γεγονός που δεν το έχουμε δει ξανά τα 
τελευταία χρόνια», εξηγεί την Karftisa o Γιώρ-
γος Θωμασούλης, πρόεδρος της Ένωσης Ενοι-
κιαζομένων Δωματίων Κασσάνδρας Χαλκιδι-
κής. Ο κ. Θωμασούλης αποδίδει το πάγωμα των 
κρατήσεων εν μέρει στην αβεβαιότητα που προ-
καλεί η προκήρυξη των εκλογών στους Έλλη-
νες, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, 
«δεν τολμούν να κάνουν κρατήσεις».

Αντίστοιχα πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα 
οι Έλληνες εκδρομείς είχαν κλείσει ήδη τις δι-
ακοπές τους, ενώ οι ξένοι επισκέπτες που προ-
τιμούν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είχαν κάνει 
κρατήσεις μέχρι και τα μέσα του Σεπτεμβρίου. 
«Αναμένεται να έχουμε ένα πολύ δύσκολο 
καλοκαίρι», προβλέπει ο πρόεδρος των ενοι-
κιαζομένων δωματίων Κασσάνδρας, ο οποίος 
εντοπίζει προβλήματα με τις ακυρώσεις των 
κρατήσεων από Έλληνες, αλλά και από μεμο-
νωμένους ξένους τουρίστες.

Πάντως τόσο ο κ. Θωμασούλης, όσο και άλ-
λοι επιχειρηματίες του τουρισμού στη Χαλκιδι-
κή, δεν δείχνουν να ανησυχούν ιδιαίτερα για τις 

ακυρώσεις από τους ντόπιους τουρίστες, καθώς 
όπως λένε στην Karfitsa, ξέρουν ότι έστω και 
μετά την 7η Ιουλίου οι Έλληνες παραθεριστές 
θα γεμίσουν τη Χαλκιδική.
Φεύγουν για Τουρκία οι Βαλκάνιοι και οι Ρώσοι 

Αντίθετα, ανησυχούν για το πώς θα εξελιχθεί 
η θερινή περίοδος  με τις κρατήσεις και τις αφί-
ξεις από τους ξένους τουρίστες, οι οποίοι δεί-
χνουν ξεκάθαρα την προτίμησή τους στην του-
ριστική αγορά της γειτονικής Τουρκίας, όπως 
επίσης και της Αιγύπτου. «Η επαναλαμβανο-
μένη υποτίμηση της τουρκικής λίρας, οδήγησε 
σε παροχή φτηνών τουριστικών υπηρεσιών 
στη γειτονική χώρα και αύξησε κατακόρυφα το 
τουριστικό ρεύμα από τη Ρωσία και τα Βαλκά-
νια», εξηγεί ο κ. Θωμασούλης. Ο ίδιος θεωρεί 
ότι αντίστοιχη τουριστική αγορά έχει αναπτυχθεί 
πλέον και στην Αίγυπτο, όπου φέτος –σε αντίθε-
ση με προηγούμενες χρονιές– επικρατεί ηρεμία, 

με αποτέλεσμα να προσελκύονται τουρίστες 
από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη που αναζη-
τούν φτηνό τουρισμό.

Ο ίδιος φέρεται να προβληματίζεται ιδιαί-
τερα για την εξέλιξη αυτής της συνθήκης σε 
συνδυασμό με την αδυναμία των Ελλήνων ιδιο-
κτητών ενοικιαζομένων δωματίων να ρίξουν τις 
τιμές, κάτι που οφείλεται στους υψηλούς φό-
ρους που καλούνται να καταβάλουν στο κρά-
τος. Οι τουριστικοί παράγοντες της Χαλκιδικής 
υπογραμμίζουν ότι την επομένη των εκλογών, ο 
τουρισμός πρέπει να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα 
της νέας κυβέρνησης, από τη στιγμή που είναι ο 
μόνος κλάδος ο οποίος στήριξε την οικονομία 
της χώρας μέσα στην κρίση. «Θέλουμε να μας 
δοθούν κίνητρα για να γίνουμε πιο ανταγωνι-
στικοί και όχι να υπάρχει υπερφορολόγηση», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι πρόωρες εκλογές «φρενάρουν» 
τις κρατήσεις στη Χαλκιδική 

Κρατούν τους Έλληνες στα σπίτια τους και στέλνουν 
τους Βαλκάνιους τουρίστες στην Τουρκία 

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
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Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Ρόκος με 
σπουδές στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και 
μεταπτυχιακό στο International Management, στο Royal 
Holloway του Λονδίνου, βρίσκεται ενεργά στον χώρο της 
αγοράς, έχοντας αναλάβει μαζί με τον αδερφό του την 
οικογενειακή επιχείρηση. Ταυτόχρονα, όμως, συμμετέχει 
ενεργά στην «Ιπποστήριξη», ένα κέντρο Θεραπευτικής 
Ιππασίας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η καθημερινή τρι-
βή του με τα προβλήματα της κοινωνίας, τόσο οικονομι-
κά όσο και κοινωνικά, δεν μπορούσαν να τον αφήσουν 
ασυγκίνητο. Για το λόγο αυτό επέλεξε να συνεισφέρει 
ουσιαστικά στα κοινά και μέσω της πολιτικής. Όπως λέει 
και ο ίδιος, η πολιτική είναι απλά ένα μέσο για να βελτιώ-
σουμε την κατάσταση του συνόλου της κοινωνίας.

Έτσι θα έπρεπε να είναι η πολιτική και στόχος του εί-
ναι, όπως λέει, να αλλάξει τα εδραιωμένα πρότυπα που 
έχει ο κόσμος για τους πολιτικούς, και για να γίνει αυτό 
χρειάζεται ένα μόνο πράγμα: οι πράξεις. 

Ο Βασίλης Ρόκος συμπορεύτηκε με το ΜέΡΑ25, διό-
τι όπως χαρακτηριστικά μας λέει, ο Γιάνης Βαρουφάκης 
ήταν υπουργός Οικονομικών όταν ο ελληνικός λαός είπε 
«το Μεγαλειώδες ΟΧΙ» και ενώ θα μπορούσε να συνθη-
κολογήσει διατηρώντας μια θέση εξουσίας και κερδίζο-
ντας διεθνή αναγνωρισιμότητα, επέλεξε να αποχωρήσει 
διατηρώντας το κύρος και την υπόσχεση που έδωσε στον 
ελληνικό λαό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΜέΡΑ25 έχοντας 
ένα συνεκτικό, μετριοπαθές και απόλυτα εφαρμόσιμο 
πρόγραμμα είναι «η μόνη διέξοδος από την συνεχιζό-
μενη κρίση» και το μόνο κόμμα το οποίο έχει ως κύριο 
μέλημά του «την ανάκτηση της χαμένης αξιοπρέπειας 
και υπερηφάνειας του ελληνικού λαού». Ο ίδιος υπο-
γραμμίζει ότι οι 7 τομές που προτείνει το ΜέΡΑ25 είναι 
μόνο ένα κομμάτι του συνολικού προγράμματός του, το 
οποίο μπορεί με ασφάλεια να οδηγήσει την Ελλάδα στην 
ανάπτυξη.

Στα μέτρα που προτείνει το ΜέΡΑ25 συγκαταλέγο-
νται, μεταξύ άλλων:

• Η μείωση του μέγιστου συντελεστή ΦΠΑ από 24% 
σε 15% και 18%, ανάλογα με το αν οι πληρωμές γίνονται 
ηλεκτρονικά/με κάρτα (15%) ή με μετρητά (18%)

• Προοδευτικός φόρος επιχειρήσεων με μείωση του 
φόρου των (λίγων) μεγάλων επιχειρήσεων από 29% σε 
26%, των μεσαίων επιχειρήσεων  σε 20% και των μι-
κρών σε 15%

• Η σταδιακή κατάργηση της προπληρωμής φόρων 
(με πλήρη κατάργηση εντός 3ετίας)

• Η κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης για εισοδή-
ματα κάτω των 30.000€, διατήρηση του αφορολογήτου 
ορίου και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα από 
12.000€ έως 15.000€ 

Σύμφωνα με τον κ. Ρόκο, αυτά είναι μερικά μόνο από 
τα άμεσα μέτρα που προτείνει το ΜέΡΑ25, τα οποία θα 
αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών με 
αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και τον περιορισμό 
των υφεσιακών πιέσεων, ενώ η μείωση της φορολογί-

ας στις επιχειρήσεις θα τους δώσει ανάσα ρευστότητας 
και θα προσελκύσει νέες επενδύσεις. Ο ίδιος αναφέρει 
ακόμα πως «ο σεβασμός στη μισθωτή εργασία και την 
δημιουργική επιχειρηματικότητα είναι αδιαπραγμάτευτες 
σταθερές για το ΜέΡΑ25». Σε αυτό το πλαίσιο, το ΜέΡΑ25 
προτείνει την:

• άμεση  και υποχρεωτική  ένταξη στο ΙΚΑ όσων  μι-
σθωτών απασχολούνται  πάνω από οχτώ (8) ώρες  την 
εβδομάδα

• νομοθέτηση  πλαισίου ευέλικτων  συλλογικών δι-
απραγματεύσεων

• κατάργηση  των πρόσφατων  ρυθμίσεων που, ουσι-
αστικά,  απαγορεύουν στην πλειοψηφία  των μελών ενός 
συνδικάτου να  αποφασίσει απεργιακή κινητοποίηση

Για την δημιουργική επιχειρηματικότητα, σε μια χώρα 
όπου το 75% με 80% των κερδών  των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων κατευθύνεται σε φορολογικά και ασφαλι-
στικά βάρη, η ανάκαμψη είναι «όνειρο θερινής νυκτός», 

όπως σημειώνει ο κ. Ρόκος. Το ΜέΡΑ25 προτείνει, πέραν 
της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και την κα-
τάργηση της προπληρωμής φόρων:

• «ταβάνι» για το σύνολο των ασφαλιστικών και 
φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων το 50% 
των κερδών τους.

• για τις νεότευκτες  μικρές επιχειρήσεις  (start-¬ups), 
φορολογική  και ασφαλιστική ασυλία για πέντε (5) έτη.

«Το ΜέΡΑ25 είναι η μοναδική ρεαλιστική και υπεύ-
θυνη λύση εξόδου από τα δεσμά του χρέους που μας 
έχουν επιβάλλει οι δανειστές μας. Γι’ αυτό και καλούμε 
όλους του πολίτες να ενημερωθούν για το πρόγραμμά 
μας στην ιστοσελίδα www.mera25.gr και να συμπορευ-
θούν μαζί μας στην προσπάθεια για ανάκτηση της υπερη-
φάνειας, της αξιοπρέπειας και της ζωής μας», καταλήγει 
ο κ. Ρόκος.

Βασίλης Ρόκος:

Πολιτική στην υπηρεσία της κοινωνίας
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Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ διεκδι-
κούν ως αποζημίωση πέντε ιδιοκτήτες θυρίδων 
της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι εδώ και χρόνια 
έχουν ξεκινήσει δικαστικό αγώνα, υποστηρίζο-
ντας ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία που είχαν αποθηκεύσει. Η ογκώδης 
δικογραφία έκλεισε από την ανάκριση και δι-
αβιβάστηκε στον εισαγγελέα αντιμετώπισης 
εγκλημάτων διαφθοράς προκειμένου να γίνει 
στη συνέχεια πρόταση στο αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο.

Οι αγωγές αποζημίωσης των πέντε μηνυτών, 
οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που κινητοποι-
ήθηκαν για τις απώλειες των περιουσιών τους 
από τις τραπεζικές θυρίδες, είχε προγραμματι-
στεί να συζητηθούν αυτή την εβδομάδα, όμως 
λόγω των εκλογών και της περιόδου που τα 
δικαστήρια είναι κλειστά, θα προγραμματιστεί 
άμεσα νέα ημερομηνία συζήτησης της αγωγής. 
Στο ποσό που διεκδικούν από την Τράπεζα, περι-
λαμβάνεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων 
τους (χρήματα και κοσμήματα) που λένε ότι εί-
χαν στις θυρίδες τους, όπως και η ηθική βλάβη.

Ήδη σε πρώτο βαθμό έχει εκδοθεί απόφαση 
για άλλον μηνυτή, στον οποίο επιδικάστηκε το 
ποσό των 121.000 ευρώ ως αποζημίωση για τα 
περιουσιακά του στοιχεία που είχε αποθηκεύσει 
στη θυρίδα του και για ηθική βλάβη. Η απόφαση 
στον δεύτερο βαθμό έχει «παγώσει» μέχρι να κι-
νηθεί η ποινική διαδικασία. Μία ακόμη υπόθεση 
που έφτασε στις αίθουσες των αστικών δικαστη-
ρίων δεν δικαίωσε τον ιδιοκτήτη της θυρίδας, ο 
οποίος όμως έχει ασκήσει έφεση.

Η έρευνα για τις θυρίδες ξεκίνησε το 2012, 
όταν συνταξιούχος σιδηροδρομικός υπάλληλος 
κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έχασε όλα τα 
υπάρχοντα που είχε τοποθετήσει στην τραπεζική 
θυρίδα του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. 
Ακολούθησαν παρόμοιες καταγγελίες και μηνύ-
σεις 13 ιδιοκτητών και συνιδιοκτητών θυρίδων, 
από τα στοιχεία των οποίων και την έρευνα που 
διενεργούν αστυνομικοί της ασφάλειας συντά-
χθηκε κατηγορητήριο για υπεξαίρεση χρημάτων 
και τιμαλφή αξίας 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 
βάρος έξι νυν και πρώην τραπεζικών υπαλλή-
λων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση 
στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος και 
ήδη έχουν απολογηθεί στην ειδική ανακρίτρια 
εγκλημάτων διαφθοράς Ιωάννα Σερβέτα. Πριν 
λίγες ημέρες η ανακρίτρια διαβίβασε τη δικο-

γραφία στον εισαγγελέα διαφθοράς, αντεισαγγε-
λέα Εφετών Θεσσαλονίκης Δημήτρη Μητρουλιά.

«Πρόσφατες παρεμβάσεις»
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις πραγμα-

τογνωμοσύνες που περιλαμβάνονται στη δικο-
γραφία. Μία που παρήγγειλε η ανακρίτρια και 
έγινε επιτόπια έρευνα σε δώδεκα θυρίδες, μία 
από την πλευρά των κατηγορουμένων και μία 
από τους μηνυτές. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι 
πως και στις τρεις πραγματογνωμοσύνες περι-
λαμβάνονται εκθέσεις που μιλούν για κλειδα-
ριές θυρίδων οι οποίες έχουν διαρρηχθεί. Μόνον 
που η πλευρά των κατηγορουμένων, επομένως 
και της Τράπεζας, υποστηρίζει ότι έχουν γίνει 
ελεγχόμενες διαρρήξεις κλειδαριών θυρίδων, 
σε χρονικά σημεία που έπρεπε να ανοίξουν επει-
δή είχαν μπλοκάρει. Όμως από τις ελεγχόμενες 
δώδεκα θυρίδες που αφορούν τους μηνυτές, οι 
εννέα ήταν διαρρηγμένες, όπως παραδέχονται 
όλες οι  πλευρές.

«Όταν μία τέτοια θυρίδα έχει παραβιαστεί 
τουλάχιστον μία φορά, τότε η παραβίαση αυτή 
από έναν μη έμπειρο είναι πιο εύκολη, έχοντας 
φυσικά τα κατάλληλα εργαλεία», σημειώνει 
σύμφωνα με πληροφορίες στην έκθεσή του ο 
πραγματογνώμονας που ορίστηκε από την ανα-
κρίτρια, ενώ σε άλλο σημείο μιλάει για τα κλει-
διά, λέγοντας πως τόσο αυτά των ιδιοκτητών 
των θυρίδων είναι αντίγραφα, όσο ακόμη και 
τα  πασπαρτού!  Προσθετικά, η έκθεση των τε-
χνικών συμβούλων των μηνυτών κάνει λόγο για 
«πρόσφατες επεμβάσεις» στις κλειδαριές των  
θυρίδων. Συγκεκριμένα, στην αναφορά για τη δι-

αφοροποίηση του χρωματισμού στα σημεία των 
κλειδαριών σημειώνεται ότι «οι συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις είναι σχετικά πρόσφατες και δεν 
σχετίζονται με οξείδωση λόγω παλαιότητας και 
κατ’ επέκταση ικανή να επιφέρει δυσλειτουργίες 
στις κλειδαριές», αναφέρει σύμφωνα με πληρο-
φορίες η έκθεση των τεχνικών συμβούλων. Συ-
μπληρώνει μάλιστα, πως η παραδοχή της Τρά-
πεζας για «ελεγχόμενη διάρρηξη» σε περίπτωση 
που μία θυρίδα μπλοκάρει λόγω πολυκαιρίας 
και αντικατάστασης της κλειδαριάς, έρχεται σε 
αντίθεση με τα ευρήματα του  πραγματογνώμο-
να για διαρκείς διαρρήξεις.

Η δικογραφία για την υπεξαίρεση των θυρί-
δων λίγο έλειψε να κλείσει καθώς οδηγούταν 
στο αρχείο. Τις ίδιες ημέρες όμως, ένας άλλος 
πελάτης, ο οποίος στη συνέχεια κατέθεσε μή-
νυση, παρέδωσε στην ασφάλεια μία σακούλα 
με ρολόγια, που του δόθηκαν ως αποζημίωση 
για τα χρήματα που έχασε από τη θυρίδα του, 
όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε. Τρία από τα ρολόγια 
αυτά ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε διαφορε-
τικά πρόσωπα που είχαν κάνει ήδη μήνυση για 
τις θυρίδες.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η δικογραφία έπαιρ-
νε το δρόμο της επιστροφής για το γραφείο της 
ανακρίτριας, ύστερα από σχετικό βούλευμα. Και 
τότε σημειώνεται ακόμη μία ανατροπή με την 
αυτοκτονία πρώην υπαλλήλου που ήταν βασι-
κός κατηγορούμενος στην υπόθεση ως άμεσος 
διαχειριστής των θυρίδων και ο άνθρωπος που 
υποδείχτηκε ότι παρέδωσε τα ρολόγια.

Διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα διαφθοράς η πολύκροτη δικογραφία

Αποζημίωση 3,5 εκ. ευρώ ζητούν 
για τις «τρύπιες» θυρίδες
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ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣΘΕΣΕΙΣΕ∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΠΕ 20:00
ΠΑ 01:00 (Ε) ΣΑ16:00 (Ε)

ΤΕ 20:00
ΚΥ 16:00 (Ε)  ∆Ε 01:00 (Ε)

∆Ε - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΣΑ 06:30 (Ε)

Τα προβλήματα των νέων στην ηπειρωτική Χαλκι-
δική άκουσε ο υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Από-
στολος Πάνας κάνοντας διαδοχικές συναντήσεις σε Γα-
λάτιστα και Μεγάλη Παναγιά. Στη Γαλάτιστα η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των συλλόγων νέων στον 
αθλητισμό και στα προβλήματα της καθημερινότητας, 
ενώ στη Μεγάλη Παναγιά η συζήτηση περιστράφηκε 
γύρω από τις ευκαιρίες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι 
νέοι ώστε να παραμείνουν στην περιοχή τους.

Ο Απόστολος Πάνας άκουσε από όλους τους νέους 
για την ανεργία που τους ταλαιπωρεί και πολλούς από 
αυτούς τους αναγκάζει να φύγουν εκτός Χαλκιδικής και 
εκτός χώρας για να εργαστούν. Η ενίσχυση της επιχειρη-
ματικότητας φαίνεται  να  είναι στις προτεραιότητες του 
Απόστολου Πάνα, ο οποίος μετά από μια σειρά επαφών 
που θα ολοκληρώσει το επόμενο διάστημα αναμένεται 
να συντάξει μαζί με τους  νέους πρόγραμμα που θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
συγκράτηση  των ανθρώπων  στη Χαλκιδική.

Ο Απ. Πάνας γνωρίζει καλά τα προβλήματα των νέων 
στην περιοχή του και απευθυνόμενος σε αυτούς καταρ-
τίζει «σχέδιο δράσης» που θα προσφέρει δημιουργικό-

τητα στη νέα γενιά. Ο ίδιος άλλωστε, ξεκίνησε την πολι-
τική δράση από την «πράσινη» νεολαία και έμαθε καλά 
τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους. 
Από τη θέση  του περιφερειακού  συμβούλου Κεντρικής 
Μακεδονίας, γνωρίζει  και τα θέματα της αυτοδιοίκησης 
ώστε να έχει τη δυνατότητα να συντάξει ένα πρόγραμ-
μα για τη νεολαία κάθε περιοχής με γνώμονα την τοπική 
οικονομία. Ο Απόστολος Πάνας που επιλέχθηκε στο ψη-
φοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ στη Χαλκιδική  ήταν παρών σε όλες 
τις δύσκολες «μάχες» της παράταξης και γνωρίζει όσο 
λίγοι τα προβλήματα της Χαλκιδικής. Ο ίδιος υποστηρί-
ζει μια συντεταγμένη γραμμή ενωτικού χαρακτήρα του 
ΚΙΝΑΛ  στη Χαλκιδική και ετοιμάζεται να πάρει την έδρα 
από τη Χρυσή Αυγή, ανεβάζοντας τα ποσοστά του Κινή-
ματος Αλλαγής. 

Παρότι είναι παλιός συνεργάτης του Ευάγγελου Βενι-
ζέλου, ο κ. Πάνας καταβάλλει προσπάθεια για να μείνει 
το κόμμα συσπειρωμένο στις επικείμενες εθνικές εκλο-
γές ενώ έχει ως στόχο να αποτελέσει το ΚΙΝΑΛ ένα σοβα-
ρό παράγοντα πολιτικής σταθερότητας στη χώρα.

Δ. Κ.

Καταρτίζεται από τον υποψήφιο βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Απόστολο Πάνα

«Σχέδιο δράσης» για τους νέους της Χαλκιδικής
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«Λαβράκια» για τη δράση του 46χρονου 
εμπόρου κρεάτων που έχει προφυλακιστεί για τη 
δολοφονία του κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού 
το Νοέμβριο του 2016, φαίνεται ότι βρήκαν οι δι-
ωκτικές αρχές κατά τη διάρκεια της πολύμηνης 
έρευνας για τον εντοπισμό του μέχρι τότε εξαφα-
νισμένου κτηνοτρόφου. Εντοπίστηκαν στοιχεία 
που ήδη ελέγχονται ότι παρουσίαζε άρρωστα 
ζώα προκειμένου να οδηγούνται στη σφαγή και 
να εισπράττει επιδοτήσεις.

Ο εισαγγελέας έχει ξεκινήσει νέα έρευνα σε 
βάρος του 46χρονου, που παρουσιάζει πολλές 
ομοιότητες με την προηγούμενη υπόθεση που 
είχε απασχολήσει το 2013. Όταν είχε καταγγεί-
λει κτηνιάτρους για δωροδοκία, με συνέπεια δύο 
να οδηγηθούν στο εδώλιο του κατηγορούμενου 
παρ’ ότι αρνούνταν και μιλούσαν για «παγίδα», 
όμως αθωώθηκαν. Τότε οι κτηνίατροι πραγματο-
ποιούσαν ελέγχους στην κτηνοτροφική μονάδα 
του 46χρονου και ο ίδιος ανέβαλε διαρκώς τους 
ελέγχους, όταν διαπίστωσε πως έγινε αντιληπτός 
με την αλλαγή ενωτίων στα αυτιά των ζώων που 
παρουσίαζε ως άρρωστα. Τουλάχιστον αυτό 
αναφέρει η δικαστική απόφαση αθώωσης των 
κτηνιάτρων που αποκάλυψε η Karfitsa. Μάλι-
στα, στην απόφαση τονίζεται πως όταν ο έμπο-
ρος κρεάτων ήταν βέβαιος πως οι κτηνίατροι θα 
αποκάλυπταν την αλήθεια, τότε τους κατήγγειλε 
για δωροδοκία. Ενδεικτικό είναι πως το ποσό 
των 12.000 ευρώ που είχε προσημειωθεί και 
βρέθηκε στα χέρια του ενός κτηνίατρου, αμφι-
σβητήθηκε από την απόφαση ότι ζητήθηκε, ενώ 
και ο αστυνομικός που κατέθεσε στο δικαστήριο 
είπε πως δεν είδε συναλλαγή.

Η δίωξη ανθρωποκτονιών της ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της έρευνας για 
τον εντοπισμό του Δ. Γραικού είχε επικεντρωθεί 
στον 46χρονο, ο οποίος ήταν καιρό βασικός ύπο-
πτος για τη δολοφονία Γραικού. Οι αστυνομικοί 
συγκεντρώνοντας πληροφορίες και καταθέσεις 
έφτασαν πάλι στο ίδιο «κόλπο» που είχαν εντο-
πίσει κτηνίατροι και το 2013, όταν είχαν συλ-
ληφθεί για δωροδοκία ύστερα από καταγγελία 
του εμπόρου κρεάτων. Έγκυρες πληροφορίες 
αναφέρουν πως ψάχνοντας για τις κινήσεις του 
46χρονου βρήκαν πάλι πως «βαφτίζει» άρρω-
στα ζώα ιδιοκτησίας του, προκειμένου να ει-
σπράττει πάλι επιδοτήσεις.

Στον εισαγγελέα
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στην Karfitsa πως 

ήδη ο εισαγγελέας έχει παραγγείλει τη διενέρ-
γεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστω-
θεί όλο το μέγεθος της απάτης που φέρεται ότι 
έπραττε ο έμπορος κρεάτων και πλέον προφυ-
λακισμένος για τη δολοφονία Γραικού. Σύμφωνα 
με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, έδινε συγκε-
κριμένη ουσία στα ζώα του για να πρήζονται και 
να παρουσιάζονται ως άρρωστα κατά τον έλεγχο 
των κτηνιάτρων που ήταν προγραμματισμένος. 
«Ήταν τόσο αστείο, όμως, όπως γινόταν ώστε 
αμέσως έγινε αντιληπτό», έλεγαν πηγές των 
εισαγγελικών αρχών που γνωρίζουν την πορεία 
της έρευνας.

Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση εί-
ναι πως ο 46χρονος έμπορος κρεάτων, παρ’ 
ότι όλα τα φώτα της έρευνας είχαν επικεντρω-
θεί στο πρόσωπό του για μία υπόθεση που είχε 
γίνει σίριαλ και συγκέντρωσε όλα τα φώτα της 
δημοσιότητας, ασχολούνταν ακόμη και με την 
εξαπάτηση του κρατικού μηχανισμού για την εί-
σπραξη επιδοτήσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με 
το αντικείμενο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη. 
Χαρακτηριστικό είναι αυτό που τονιζόταν στη δι-
καστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείο Θεσσαλονίκης που αθώωσε τους δύο κτη-
νιάτρους. «Δεν έχει αναστολές στο να μετέλθει 
ακραία μέσα (τεχνάσματα) που στηρίζονται στη 

σκηνοθεσία υποτιθέμενων αξιόποινων πράξε-
ων».

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν από το τμή-
μα δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας στην 
Εισαγγελία από τον περασμένο χρόνο, καθώς 
από τον περσινό Σεπτέμβριο οι έρευνες είχαν 
επικεντρωθεί στην περιοχή κοντά στην κτηνο-
τροφική μονάδα του 46χρονου.

Διπλή πολιτική αγωγή
Η ανάκριση για τη δολοφονία του Δημή-

τρη Γραικού συνεχίζεται και πλέον ο 46χρονος 
έμπορος κρεάτων θα έχει ν’ αντιμετωπίσει δι-
πλή πολιτική αγωγή. Την περασμένη εβδομάδα, 
αμέσως μετά την απολογία και την προφυλά-
κισή του, κατατέθηκαν παραστάσεις πολιτικής 
αγωγής από την πλευρά των συγγενών του. 
Συγκεκριμένα, κατατέθηκε από τον αδερφό του 
και ξεχωριστά από τη σύζυγο του άτυχου κτηνο-
τρόφου.

Η πλευρά των συγγενών του 59χρονου κτη-
νοτρόφου ζητεί στο πλαίσιο της ανάκρισης να 
εξεταστούν και άλλα στοιχεία που ενδεχομένως 
να οδηγούν και στην εμπλοκή άλλων προσώ-
πων εκτός του 46χρονου. Από την αστυνομική 
έρευνα πάντως αμέσως μετά την αποκάλυψη 
του σημείου όπου έθαψε τον κτηνοτρόφο και το 
αυτοκίνητο, δεν προέκυψε τέτοιο στοιχείο.

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία Γραικού  
εξετάζεται για απάτες με επιδοτήσεις

Νέα έρευνα σε βάρος  
του εμπόρου κρεάτων
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Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του  7ου Export 
Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βο-
ρείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) στις 13 Ιουνίου με θέμα «Foster 
Maritime Economy» στο ξενοδοχείο Porto Palace της 
Θεσσαλονίκης. Το φετινό συνέδριο έχει στόχο την επί-
τευξη της διασύνδεσης της ναυτιλίας και των συναφών 
κλάδων με την ελληνική βιομηχανία, το εμπόριο και τις 
υπηρεσίες.

Οι σύνεδροι –όλοι  επιφανείς παράγοντες της Ναυ-
τιλίας και των Εξαγωγών– θα αναπτύξουν  την υφιστά-
μενη κατάσταση στη θαλάσσια οικονομία, ώστε να  γίνει 
αντιληπτή η τεράστια δυναμική που έχει η χώρα μας και 
η προοπτική ανάπτυξης που διαθέτει για την παραγωγή 
προϊόντων που θα διοχετευτούν στην παγκόσμια ναυ-
τιλία.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η επονομαζόμενη «Μπλε Οικονομία» (Blue Economy) 
παράγει 6 δισ. ευρώ προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, 
ενώ το 9,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού της 
χώρας απασχολείται σε κλάδους της «Μπλε Οικονομί-
ας».

Άλλωστε σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒΕ, στο 
πλαίσιο κατάρτισης του 6ου TCI ΣΕΒΕ DHL και του θέ-
ματος επικαιρότητας το οποίο αφορούσε στη ναυτιλία, 
αναδείχθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των 
ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο και η αξιοποίηση 
της ηγέτιδας θέσης που κατέχει η Ελλάδα στην παγκό-
σμια ναυτιλία. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από τα 
αποτελέσματα του δείκτη, καθώς 3 στους 4 εξαγωγείς 
εκτιμούν ότι η Ελλάδα δεν έχει εκμεταλλευτεί την πρω-
τοκαθεδρία που διατηρεί στην παγκόσμια ναυτιλία, ενώ 
παράλληλα το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα 
προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες του θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν στον κλάδο της ναυτιλίας και της θαλάσ-
σιας οικονομίας γενικότερα, από ελληνικές και ξένες 
επιχειρήσεις.

Η ελληνική παραγωγή ναυτιλιακού εξοπλισμού 
ανέρχεται σε μόλις 150 εκατ. ευρώ καλύπτοντας το 
0,1% της παγκόσμιας παραγωγής, αν και σύμφωνα με 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας η παγκόσμια αγο-
ρά του ναυτιλιακού εξοπλισμού προσέγγιζε το 2015 τα 
120,1 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες 
δημιουργούν ετήσια ζήτηση  ναυτιλιακού εξοπλισμού 
της τάξης των 8 δισ. ευρώ. Στόχος  των Ελλήνων ναυ-
σιπλόων και των εξαγωγέων, είναι να επαλειφθούν 
παράγοντες, όπως η χαμηλή καινοτομική δράση και η 
περιορισμένη ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων της 
χώρας, προκειμένου η ελληνική παραγωγή ναυτιλια-
κού να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ ετησίως, καλύπτοντας 
το 0,6% της παγκόσμιας παραγωγής.   

«Η κυριαρχία της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευ-
μάτων, ο κύκλος εργασιών της παγκόσμιας αγοράς 
ναυτιλιακού εξοπλισμού και η εξέχουσα θέση της ελ-
ληνικής ναυτιλίας διεθνώς, καθιστούν ιδιαίτερα σημα-
ντική και επίκαιρη την επιλογή του θέματος του επικεί-
μενου Συνεδρίου του ΣΕΒΕ. Επίσης, επιτακτική είναι η 
πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου για θέματα θαλάσσιας 
οικονομίας στη Θεσσαλονίκη, που είναι παραγωγικό και 
εξαγωγικό κέντρο με σημαντική γεωγραφική θέση και 
προοπτικές ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, ενός οικοσυστή-

ματος γύρω από το λιμάνι της που αναβαθμίζεται, απο-
κτώντας το ρόλο που του ανήκει» υπογράμμισε ο Γιώρ-
γος Κωνσταντόπουλος τονίζοντας πως η δυναμική της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας στον παγκόσμιο θαλάσσιο ιστό 
και η συμβολή της στην ελληνική οικονομία αποτυπώ-
νεται και στους σχετικούς αριθμούς, καθώς οι εισροές 
στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών 
υπηρεσιών ανήλθαν σε 9,1 δισ. ευρώ το 2017.

Το συνέδριο
Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο υπουργός 

Εμπορικής Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης, ενώ επίσημη 
ομιλία στη λήξη θα κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Κεντρικοί ομιλητές μεταξύ άλλων θα είναι ο 
Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών και ο Γεώργιος Πατέρας, πρόεδρος του 

Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Εσωτερικών 
και, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και διεξάγεται 
με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Πειραιά, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης, του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και του Ελλη-
νο-Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Το Export Summit του ΣΕΒΕ έχει καθιερωθεί ως το 
σημαντικότερο συνεδριακό γεγονός της κοινότητας των 
εξαγωγέων και αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικό 
αριθμό εκπροσώπων επιχειρήσεων και φορέων.

Στη Θεσσαλονίκη το 7ο Export Summit του ΣΕΒΕ

Απαραίτητη η σύνδεση της ναυτιλίας 
με την ελληνική βιομηχανία
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«Σπαζοκεφαλιά» 
για τον Κων. Ζέρβα 

Οι κινήσεις και οι επαφές του νέου 
δημάρχου για να καταφέρει να 
σχηματίσει την επόμενη διοίκηση
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«Πυρετός» επαφών και διεργασιών βρίσκεται εδώ 
και λίγες μέρες σε εξέλιξη στο δήμο Θεσσαλονίκης, με 
τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα να κά-
νει τα πρώτα του βήματα για το σχηματισμό διοίκησης. 
Εν μέσω θέρους και αμέσως μετά την εκλογή του στο Β’ 
γύρο των εκλογών –όπου επικράτησε άνετα και με με-
γάλη διαφορά του ανθυποψηφίου του Νίκου Ταχιάου–, ο 
κ. Ζέρβας έχει ξεκινήσει έναν μαραθώνιο συναντήσεων, 
ενώ την ίδια ώρα ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στο δη-
μαρχείο, δυόμισι μήνες προτού αναλάβει και επίσημα το 
τιμόνι του δήμου.

Ο νέος δήμαρχος συναντήθηκε ήδη με τον Γιάννη 
Μπουτάρη και μάλιστα η συνάντηση των δυο αντρών έγι-
νε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Όπως φάνηκε, τόσο ο εν ενερ-
γεία δήμαρχος όσο και ο διάδοχός του, τραβούν κόκκινη 
γραμμή στο παρελθόν, ξεχνούν τις αντιπαραθέσεις που 
είχαν και λένε… «περασμένα – ξεχασμένα» για το καλό 
του δήμου. Στην εθιμοτυπική του επίσκεψη στον Γιάννη 
Μπουτάρη, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας δεν πήγε μόνος. Θέ-
λοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει την πρόθεσή του για 
συνεργασία, βρέθηκε στο δημαρχείο συνοδευόμενος από 
τους τρεις πρώτους εταίρους του, όπως τους χαρακτήρι-
σε αναφερόμενος στους επικεφαλής παρατάξεων Πέτρο 
Λεκάκη, Μάκη Κυριζίδη και Χάρη Αηδονόπουλο, οι οποί-
οι στήριξαν ανοιχτά την υποψηφιότητα του κ. Ζέρβα στο 
δεύτερο γύρο των εκλογών.

Σε αναζήτηση συμμαχιών
Η συνάντηση με τον Γιάννη Μπουτάρη ήταν μόνο η 

αρχή για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, καθώς οι συνεργάτες 
του νέου δημάρχου εγκαταστάθηκαν ήδη στον τρίτο όρο-
φο του δημαρχιακού μεγάρου, προκειμένου να μη χαθεί 
ούτε μια μέρα και να ενημερωθούν με κάθε λεπτομέρεια 
για όλα τα ανοιχτά «μέτωπα» του δήμου.

Ωστόσο, ο σαφώς μεγαλύτερος πονοκέφαλος είναι ο 
σχηματισμός της νέας διοίκησης του δήμου Θεσσαλονί-
κης, η οποία θα αναλάβει έργο από την 1η Σεπτεμβρίου. 
Ο νέος δήμαρχος εμφανίζεται αισιόδοξος, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι «η Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να μείνει 
ούτε μια μέρα ακυβέρνητη». Ο ίδιος δηλώνει, μάλιστα, 
πως σε περίπου ένα μήνα από τώρα θα είναι σε θέση να 
ανακοινώσει το νέο σχήμα. Κάτι τέτοιο όμως μοιάζει με 
«σπαζοκεφαλιά», καθώς ο κ. Ζέρβας πρέπει παράλληλα 
να εξασφαλίσει 25 έδρες για να έχει την πλειοψηφία στο 
δημοτικό συμβούλιο και να είναι σε θέση να διοικήσει την 
πόλη.

Μαζί με τους επτά δημοτικούς συμβούλους της παρά-
ταξης «Ναι στη Θεσσαλονίκη», ο κ. Ζέρβας έχει στο πλευ-
ρό του, όπως έχει προαναφερθεί, τους κυρίους Λεκάκη, 
Κυριζίδη και Αηδονόπουλο, χωρίς όμως να έχει γίνει κά-
ποια προγραμματική συμφωνία. Με αυτούς στο πλευρό 
του φτάνει στους δέκα δημοτικούς συμβούλους, ενώ ήδη 
έχει ξεκινήσει επαφές με τους υπόλοιπους συνδυασμούς 
για να εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους.

Άγνωστη η στάση του Ν. Ταχιάου
Άγνωστη παραμένει η στάση που πρόκειται να κρατή-

σει ο Νίκος Ταχιάος, ο ηττημένος της δεύτερης Κυριακής, 
ο οποίος αναγνωρίζει καλά τη δύσκολη θέση στην οποία 
βρίσκεται ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. 
Ο επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» 
με δημόσια τοποθέτησή του εμφανίζεται ενοχλημένος 
από τις επαφές που είχε ο κ. Ζέρβας με εκλεγμένους του 

συνδυασμού του και όχι με τον ίδιο. «Αν σκοπός του είναι 
να ορίσει αντιδήμαρχο ή αντιδημάρχους από τον συνδυα-
σμό μου, δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να σημαίνει για μένα 
μία αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση ή μία συμπολιτευ-
όμενη αντιπολίτευση. Και επίσης, ο ίδιος δεν μπορώ να 
περάσω μία τετραετία κάνοντας τον τροχονόμο στην πα-
ράταξή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή 
του ο κ. Ταχιάος.

Ωστόσο, σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει να 
πληρώνει η πόλη την απλή αναλογική, αναφέροντας 
μάλιστα πως έχει θέσει το ζήτημα και στον πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πρόσφατη 
συνάντησή τους μετά τις εκλογές.

Νοτοπούλου – Ορφανός
Τη στάση της για την επόμενη μέρα στο δήμο Θεσσα-

λονίκης και για το εάν τελικά θα επιλέξει να σταθεί στο 
πλευρό του κ. Ζέρβα ή όχι, αναμένεται να ξεκαθαρίσει 
στο επόμενο διάστημα και η επικεφαλής του συνδυα-
σμού «Θεσσαλονίκη Μαζί», Κατερίνα Νοτοπούλου. Σε 
συνάντηση που επίκειται (που σίγουρα δεν πρόκειται 
να γίνει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα) η κ. Νοτοπού-
λου αναμένεται να θέσει τις «κόκκινες γραμμές» της 
σε ζητήματα διακυβέρνησης του δήμου αλλά και σε 
πρόσωπα, καθώς δεν είναι διατεθειμένη να μπει σε μια 
διοίκηση στην οποία θα συμμετέχει και ο Παναγιώτης 
Ψωμιάδης.

Συνάντηση θα επιδιωχθεί όμως από πλευράς του 
κ. Ζέρβα και με τον Γιώργο Ορφανό, που έχασε για 
κάτι περισσότερες από 500 ψήφους την είσοδο στο Β’ 
γύρο και ο συνδυασμός του οποίου έχει επίσης εκλέξει 
εφτά δημοτικούς συμβούλους – όπως και η παράταξη 
του νέου δημάρχου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως 
ο συνδυασμός του κ. Ορφανού «Η Θεσσαλονίκη είναι 
το μέλλον», θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα σχή-
μα κεντροδεξιάς διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης. 
Αυτό όμως θα φανεί μετά από την επαφή που θα έχουν 
οι επικεφαλής των δυο παρατάξεων.

Οι υπόλοιποι
Πολλά συμπεράσματα για το μέλλον βγήκαν από 

την πρώτη μετεκλογική συνάντηση της παράταξης 
«ΠΟΛΗχρωμη Πόλη», που πραγματοποιήθηκε στο Βα-
σιλικό Θέατρο. Γι αρχή, ο επικεφαλής της Σπύρος Βού-
γιας παραδέχτηκε πως το αποτέλεσμα των εκλογών 
ήταν κατώτερο των προσδοκιών του και πως η στήριξη 
που είχε από πλευράς του Κινήματος Αλλαγής ήταν 
ουσιαστικά… πλατωνική – με την έννοια ότι δεν του 
δόθηκε καμία υλική, οικονομική και επικοινωνιακή βο-
ήθεια. Πάντως, ο κ. Βούγιας θεωρεί πως η υποψηφιότητα 
του Π. Λεκάκη του στοίχισε και αποτέλεσε «εμπόδιο» στο 
να μπορέσει ο συνδυασμός του να βγάλει επιπλέον δη-
μοτικούς συμβούλους, από τους τρεις που διαθέτει αυτή 
τη στιγμή.

Όσον αφορά μια πιθανή συνεργασία με τον Κωνστα-
ντίνο Ζέρβα, αναμένεται συνάντηση του επικεφαλής της 
παράταξης με το νέο δήμαρχο προκειμένου να διερευνη-
θεί η προοπτική για συνέργεια, με τον κ. Βούγια να δη-
λώνει ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο. Την ίδια στιγμή, 
δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συμφωνίας με τον κ. Ζέρβα 
ούτε ο Βασίλης Μωϋσίδης, επικεφαλής της παράταξης 
«ΘεσσαλοΝΙΚΗ των πολιτών».

Ο κ. Ζέρβας 
πρέπει να 
εξασφαλίσει 
25 έδρες για 
να έχει την 
πλειοψηφία 
στο νέο δη-
μοτικό συμ-
βούλιο και να 
είναι σε θέση 
να διοικήσει 
την πόλη
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Στην τελική ευθεία προς τις εθνικές 
εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει μια τεράστια δυ-
σκολία να αναπροσαρμόσει την στρατηγική 
του. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και εύκολο. 
Όταν πάνω σου έχουν σκάσει δύο τσουνάμι, 
ένα στις ευρωεκλογές και ένα στις περιφε-
ρειακές και δημοτικές εκλογές, είναι πολύ 
δύσκολο να σηκωθείς, να σταθείς στα πόδια 
σου. Πολύ περισσότερο που υποτίθεται πως 
ακόμα και ο σκληρός πυρήνας της Συριζαϊ-
κής εξουσίας πίστευε πως όλα θα έρχονταν 
πιο ήπια.

Δεν είναι όμως αυτή η βασική αιτία. 
Υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι που εμπο-
δίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ να πατήσει στα πό-
δια του, να αλλάξει ρότα, ύφος πολιτι-
κής τακτικής.

Πρώτο, όσο και αν προσπαθούν να 
μη φανεί, κακά τα ψέματα, έχει πληγεί 
το «δυνατό χαρτί» του ΣΥΡΙΖΑ, ο «άχα-
στος », ο μέγας παίκτης, ο « χαρισμα-
τικός» Αλέξης Τσίπρας. Όταν έχεις ητ-
τηθεί με δέκα μονάδες απ΄αυτόν που 
θεωρούσες ότι «τον έχεις για πρωινό», 
δεν είναι και εύκολο να πείσεις και 
κανένα ότι μπορείς να γυρίσεις το παι-
χνίδι. Πολύ περισσότερο, όταν επαλη-
θεύτηκαν όλες οι δημοσκοπήσεις που 
μάλιστα με μετριοπάθεια κατέγραφαν 
τι πάει να γίνει και εσύ τις κατακεραύ-
νωνες.

Δεύτερο, όταν έχεις ανέβει τις σκά-
λες της εξουσίας έχοντας καβαλήσει το 

κύμα του λαϊκισμού, της δίχως όρια ψευδο-
λογίας, της ενοχοποίησης κάθε αντιπάλου, 
του διχασμού μιας κοινωνίας, δεν μπορείς 
να αλλάξεις και πολύ αυτά που λες. Όταν 
έχεις εφαρμόσει τις πιο συντηρητικές πολι-
τικές που θα ήταν δυνατόν, όταν έχεις υπο-
γράψει 3ο, 4ο και διαρκές μνημόνιο, υποθή-
κευση όλης της δημόσιας περιουσίας για 99 
χρόνια και έχεις καταστρέψει τη μεσαία τάξη, 
τι να πεις και πριν απ΄ όλα, ποιον να πείσεις, 
πώς να πείσεις ότι είσαι η προοδευτική λύση 
απέναντι στην υποτιθέμενη νεοφιλελεύθερη 
λαίλαπα που έρχεται;

Τρίτο, όταν έχεις μαζέψει ό,τι πιο παλαι-
οκομματικό υπήρχε από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, πώς 
να μιλήσεις για το νέο; Όταν έχεις συγκυβερ-
νήσει τέσσερα χρόνια με την Ακροδεξιά, πώς 
να μιλήσεις για μάχη ενάντια στην Ακροδε-
ξιά; Όταν έχεις διακριθεί στην αναξιοπιστία, 
πώς να εμφανίσεις ένα νέο προγραμματικό 
λόγο; Όταν φτάνεις στο σημείο να γίνεσαι 
το λατρεμένο παιδί της Κομισιόν, ποιον να 
πείσεις ότι λόγω μίας έκθεσης ξαναέγινες 
αντιμνημονιακός και αγωνιστής; Αυτά δεν 
γίνονται.

Έτσι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και κατά πάσα 

πιθανότητα –όπως δείχνουν οι δημοσκοπή-
σεις που άρχισαν να γίνονται ξανά– με μεγα-
λύτερη διαφορά, δείχνει μονόδρομος. Έτσι ο 
μόνος δρόμος να αμυνθείς –χωρίς αποτέλε-
σμα– είναι να αναδεικνύεις μέσα στο άγχος 
σου όλες τις παθογένειές σου. Να δείχνεις 
ότι τυχοδιωκτικά τινάζεις την μπάνκα στον 
αέρα, όχι μόνο γιατί επιδιώκεις να χαϊδέψεις 
αυτούς που βίαζες επί χρόνια, αλλά και για 
να ναρκοθετήσεις το μέλλον της χώρας και 
της νέας κυβέρνησης, για να έρθεις ως αντι-
πολίτευση να φωνάζεις αύριο. Να δείχνεις 
ότι λειτουργείς σαν πλυντήριο όλων των 
αμαρτιών της πολιτικής ζωής, κλείνοντας 
την Βουλή μετά από ένα όργιο ρουσφετιού, 
συναλλαγής και φαυλότητας. Δεν έχει αλή-
θεια τεράστια συμβολική αξία ότι η τελευ-
ταία νομοθετική πράξη ήταν η διαγραφή του 
προστίμου της ΣΕΚΑΠ; Δεν δείχνει την αγω-
νία για το τι θα ακολουθήσει, ότι έσπευσαν 
να ψηφίσουν στα γρήγορα ένα Ποινικό Κώ-
δικα που κατά επιφανείς νομικούς περιέχει 
διατάξεις που στο σύνολό τους αποτελούν 
ένα τεράστιο μαζικό ρουσφέτι για μεγαλο-
οφειλέτες του Δημοσίου, φυλακισμένους, 
ποινικούς, τρομοκράτες και ρυθμίσεις για 
να πέσουν στα μαλακά πιθανοί ένοχοι για 
αμαρτίες όπως το Μάτι κ.ά.

Γι αυτό η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
αναπόφευκτη και μάλιστα μία ήττα πολιτική, 
ιδεολογική, διαχειριστική, ηθική, καθολική. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί και αυτό συμπεριλαμ-
βάνεται στο κλείσιμο ενός κύκλου εξαφά-

νισης κομμάτων που δημιουργήθηκαν στην 
κρίση (ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ, ΠΟΤΑΜΙ, ΕΝΩΣΗ ΚΕ-
ΝΤΡΩΩΝ κ.α). Τι απομένει; Να δούμε το μέγε-
θος της ήττας, γιατί ασφαλώς θα παραμείνει 
ένας ισχυρός πόλος, στρατηγικά λαβωμένος 
αλλά ισχυρός. Να δούμε αν θα υπάρξει –που 
οι έρευνες δείχνουν ότι θα υπάρξει– αυτοδυ-
ναμία της ΝΔ και πόσο καθαρή, πόσο ισχυρή 
θα είναι. Να δούμε τι δύναμη επιφυλάσσουν 
για το πολύπαθο ΚΙΝΑΛ και τι ρόλο θα απο-
φασίσει το ίδιο για το μέλλον του. Και βέβαια 
να δούμε τις ακριβείς δυνάμεις των άλλων 
μικρών κομμάτων και ιδιαίτερα της ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και του ΜΕΡΑ 25  που φαίνεται, 
ότι το ένα ή και τα δύο μπορεί να εισέλθουν 
στη Βουλή.

Ανιαρές επομένως υπό μια έννοια  αυτές 
οι εκλογές, με σχεδόν προδιαγεγραμμένο το 
τι θα γίνει. Ταυτόχρονα, όμως, πάρα πολύ 
κρίσιμες γιατί από το συνολικό αποτέλεσμα 
θα φανεί αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει 
προς το μέλλον, αν θα κάνουμε ένα άλμα 
προς το μέλλον, αν θα αντιμετωπιστεί ορι-
στικά ο λαϊκισμός ακόμα και αν κρατήσει 
δυνάμεις, αν θα επαναχαραχθούν οι νέες και 
πραγματικές διαχωριστικές γραμμές ανάμε-
σα στις δυνάμεις της προόδου και της καθυ-
στέρησης. 

Το μέλλον δεν θα είναι ένας δρόμος 
στρωμένος με ροδοπέταλα…

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός 
αναλυτής

Πώς να πείσεις τώρα οποιονδήποτε για οτιδήποτε;
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Η μεγάλη ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι 

αναπόφευκτη και 
μάλιστα μία ήττα 

πολιτική, ιδεο-
λογική, διαχει-
ριστική, ηθική, 

καθολική



Πώς να πείσεις τώρα οποιονδήποτε για οτιδήποτε;

 Το ζαχαροπλαστείο Nίκος Κουφός 
δημιουργεί ονειρικές τούρτες  

για βαφτίσεις, γάμους, γενέθλια  
και ό,τι επιθυμεί η φαντασία σας! 

Ταξιδέψτε μαζί μας στον κόσμο  
των πιο γλυκών δημιουργιών!

Παύλου Μελά 27, Κέντρο Θεσσαλονίκης - 2310274671
Instagram: patisserie.nikos.koufos
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Έλενα Ράπτη:

Ο πολιτικός λόγος της Νέας 
Δημοκρατίας εμπνέει τους νέους
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   Η πολιτική αλλαγή που ζητά ο κόσμος 
και εδραιώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις ευρω-
εκλογές θα  ολοκληρωθεί στις εθνικές εκλο-
γές, τόνισε σε συνέντευξη της στην εφημερίδα 
«Karfitsa», η βουλευτής της Νέας Δημοκρατί-
ας, Έλενα Ράπτη, η οποία κάλεσε τους νέους 
να  στρίψουν εκεί που δείχνει «προς μια καλύ-
τερη Ελλάδα».

  Η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας 
στις ευρωεκλογές θα καταγραφεί και στις 
εθνικές κάλπες;  Δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
οι ευρωεκλογές έχουν σχηματίσει ένα μεγάλο 
πολιτικό κεφάλαιο για τις επόμενες εκλογές 
και πως η πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει. 
Εμείς δεν ξεκινάμε ούτε με θριαμβολογίες, 
ούτε με έπαρση. Ακόμη κι αν οι δημοσκοπή-
σεις μας φέρνουν μπροστά με διψήφιο ποσο-
στό. Δεν μας ταιριάζει η αλαζονεία, ούτε και 
προεξοφλούμε την έκβαση της νέας πολιτικής 
μάχης. Θέτουμε τη δική μας ατζέντα, μιλάμε 
μετρημένα στον κόσμο, δεσμευόμαστε με 
σοβαρότητα για την επόμενη μέρα.Απευθυ-
νόμαστε και στους πολίτες που για τον δικό 
τους λόγο έκαναν στις ευρωεκλογές μια άλλη 
επιλογή, γιατί θέλουμε να τους μεταφέρουμε 
αυτό που πιστεύουμε και να έρθουν κοντά μας. 
Δεν αγωνιζόμαστε για ένα έπαθλο, αλλά για 
μια καλύτερη Ελλάδα για όλους τους Έλλη-
νες. Θεωρώ πως η πολιτική αλλαγή που ζητά 
ο κόσμος θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου.    

Οι μετατάξεις τραυματίζουν την εικόνα 
της κυβέρνησης, αλλά και της πολιτικής 
ζωής. Με ποιο τρόπο θα εκλείψουν αυτά τα 
φαινόμενα;  Δεν είναι μόνο οι μετατάξεις. Είναι 
οι συνολικές πολιτικές της τελευταίας στιγμής, 
που έχουν τα χαρακτηριστικά λεηλασίας. Διο-
ρισμοί κομματικών διοικήσεων, ρουσφετολο-
γικές προσλήψεις, νυχτερινές τροπολογίες, 
μεταθέσεις στην ΕΛΑΣ κ.α. Η στρατηγική ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν είναι να κερδίσει τις εκλογές.Είναι να 
αφήσει πίσω του μια χώρα κατεστραμμένη με 
την ελπίδα να μην μπορεί να αναταχθεί από 
τη νέα κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία του 
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη να 
βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό το σκηνικό που 
ταλαιπωρεί και ζημιώνει τη χώρα που μειώ-
νει την αξιοπιστία της πολιτικής. Η Ελλάδα 
δεν αποτελεί περιουσία των κομμάτων που 
κυβερνούν. Αποτελεί περιουσία του λαού, που 
οφείλουν με εντολή του να τη διαχειριστούν 

με τη μέγιστη ευθύνη. Για εμάς πρώτο ζήτημα 
είναι η αξιοκρατία και η διαφάνεια. Οι ικανοί, 
από όποια ιδεολογία και αν προέρχονται, οι 
δίκαιοι νόμοι, ένα κράτος φιλικό στον πολίτη. 
Χρειάζεται μόνο  πολιτική βούληση για να γί-
νουν πράξη. Είμαστε αποφασισμένοι να τα κά-
νουμε πράξη.   

Τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη η εκλο-
γή του Κωνσταντίνου Ζέρβα στο τιμόνι του 
Δήμου; Θα λειτουργήσουν οι συναινέσεις και 
οι συνεργασίες, όπως ο νόμος απαιτεί, για 
να διοικηθεί ο Δήμος; Οι Δήμοι που δεν έχουν 
εκλέξει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή, θα 
δοκιμασθούν στην πράξη από έναν νόμο, που 
μόνο σκοπό είχε να δημιουργήσει ακυβερνη-
σία στις τοπικές κοινωνίες. Μήπως η στόχευση 
ΣΥΡΙΖΑ, που κέρδισε 5 από τους 325 Δήμους 
της χώρας (!) και γνώριζε πως αυτό θα συμβεί, 
ήταν να νομοθετήσει με τρόπο που να μη μπο-
ρεί κανένας δήμος να διοικηθεί, ελπίζοντας 
πως θα έπεφτε και στους υποψήφιούς του με-
ρίδιο εξουσίας από πιθανές συνεργασίες;Η συ-
ναίνεση όμως είναι προϊόν ελεύθερης βούλη-
σης. Αν ο νόμος σε αναγκάζει να συνεργαστείς 
δε μπορεί να λέγεται συναίνεση. Προφανώς, 
ο νέος Δήμαρχος θα επιδιώξει συνεργασία με 
περισσότερες δημοτικές παρατάξεις. Είναι η 
μόνη λύση για να διοικηθεί η Θεσσαλονίκη. 
Το ερώτημα είναι αν θα βρεθούν ουσιαστικές 
προγραμματικές συγκλίσεις και όχι μέτριοι 
συμβιβασμοί. Θεωρώ πως η διοίκηση των Δή-
μων, με τη μορφή που επιβάλλει ο Κλεισθέ-
νης, θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα 
και θα αναλωθεί περισσότερο σε πολιτικές 
ισορροπίες και λιγότερο σε παραγωγή έργου 
που τόσο χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες.  

Οι μετακινήσεις με τα λεωφορεία του 
ΟΑΣΘ  ταλαιπωρούν  υπερβολικά καθημε-
ρινά τους Θεσσαλονικείς. Πώς θα επιλυθεί 
αυτό το αδιέξοδο; Δεν χρειάζεται νομίζω να 
πω, πως η πορεία των αστικών συγκοινωνιών 
στη Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά τραγική. Οι 
πολίτες το ζούνε καθημερινά. Ο στόλος των 
λεωφορείων είναι σε τραγική κατάσταση, με 
αποτέλεσμα τα δρομολόγια να μειώνονται 
συνεχώς κάνοντας χειρότερη την εξυπηρέ-
τησή τους, όταν βέβαια δε «μένουν» στους 
δρόμους της πόλης από μηχανικές βλάβες! Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι των συγκοι-
νωνιών κατόρθωσε το ακατόρθωτο: ακριβό-

τερα εισιτήρια, λιγότερα έσοδα, μεγαλύτερη 
ζημιά, σχεδόν διπλάσια κρατική επιχορήγηση 
και πολύ χειρότερες συγκοινωνίες. Αποκορύ-
φωμα της μεγάλης κοροϊδίας προς το επιβατι-
κό κοινό της πόλης είναι πως, με σκανδαλώ-
δη τρόπο, δύο ημέρες πριν τις ευρωεκλογές 
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την προμή-
θεια 300 λεωφορείων, τα οποία -όπως είχε 
δεσμευθεί η κυβέρνηση- θα έπρεπε να κυ-
κλοφορούν ήδη από τα τέλη Απριλίου. Κανείς 
δεν τα είδε μέχρι σήμερα! Το τελευταίο χαρτί 
της κυβέρνησης είναι πως ο υπουργός επιχει-
ρεί να τρομοκρατήσει τους υπαλλήλους του 
ΟΑΣΘ, διαδίδοντας ανυπόστατες φήμες για 
δήθεν απόλυσή τους από τη Ν.Δ. Η λύση είναι 
απλή: ικανή διοίκηση στον ΟΑΣΘ, ανανέωση 
του στόλου των οχημάτων, αξιοποίηση όλων 
των εργαζομένων και φτηνό εισιτήριο για τους 
επιβάτες. Είναι κατάντια, την ώρα που στην 
Εσθονία, η μετακίνηση στις δημόσιες συγκοι-
νωνίες είναι δωρεάν, εμείς στη Θεσσαλονίκη 
να έχουμε αυτές τις συγκοινωνίες.    

Τι λέτε στους νέους ψηφοφόρους που 
σκέφτονται ποιο κόμμα να ψηφίσουν; Κα-
ταρχάς θέλω να επισημάνω πως στις ποιοτικές 
αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ευρωε-
κλογών η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη στις 
ηλικίες 17-24. Αυτό σημαίνει πως ο πολιτικός 
της λόγος έχει τη φρεσκάδα να εμπνεύσει τα 
νέα παιδιά. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό: η χώρα 
για να προχωρήσει χρειάζεται να επενδύσει 
στους νέους. Αυτή θα είναι η παραγωγική τάξη 
(επιχειρηματίες, επιστήμονες, πολιτικοί) που 
θα οδηγήσει την Ελλάδα στο μέλλον. Αν αφή-
σουμε την επιχειρηματικότητα χωρίς κίνητρα 
και πραγματικές ευκαιρίες, θα συρρικνωθεί και 
θα μεταναστεύσει. Αν δεν επενδύσουμε στην 
έρευνα, την καινοτομία και σε πολιτικές που 
θα κρατήσουν τα έξυπνα μυαλά στην Ελλάδα, 
το braindrain θα συνεχιστεί. Αν δε δημιουργή-
σουμε ένα νέο περιβάλλον που θα προσελ-
κύσει νέα παιδιά στην πολιτική, θα χάσουμε 
ακόμη περισσότερες ευκαιρίες. Η Νέα Δημο-
κρατία πιστεύει στους νέους, στη δύναμή τους, 
στο μυαλό τους, στην ικανότητα που έχουν να 
τολμούν. Τα περισσότερα από τα όνειρά τους 
θα τα βρουν στο πρόγραμμα της Νέας Δημο-
κρατίας. Δεν τους καλώ να στρίψουν δεξιά ή 
αριστερά. Τους καλώ να στρίψουν εκεί που 
δείχνει «προς μια καλύτερη Ελλάδα». 
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Έλενα  
Ράπτη

Αν αφήσουμε την 
επιχειρηματικότητα 
χωρίς κίνητρα 
και πραγματικές 
ευκαιρίες, θα 
συρρικνωθεί και θα 
μεταναστεύσει.
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Δίνουμε  με ένταση τη μάχη των 
εθνικών εκλογών και  αφήνουμε 
πίσω μας τη χειρότερη κυβέρνηση 
της μεταπολίτευσης, με την πίστη ότι 
στις 8 Ιουλίου  η χώρα θα έχει μια 
ισχυρή και αποτελεσματική κυβέρ-
νηση, τόνισε ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας  της Β΄ Θεσσαλονίκης, 
Θεόδωρος Καράογλου, σε συνέντευ-
ξη του στην εφημερίδα Καρφίτσα.  

 Ποιο είναι το διακύβευμα των 
εθνικών εκλογών μετά την ευρεία 
επικράτηση της Νέας   Δημοκρα-
τίας στις ευρωεκλογές και στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές; «Στις 26 
Μαΐου και στις 2 Ιουνίου στείλαμε 
με την ψήφο μας ένα ηχηρό μήνυμα 
αποδοκιμασίας στον Αλέξη Τσίπρα 
και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το επιβεβαιώνει και 
το γεγονός ότι η ΝΔ επικράτησε κα-
θολικά σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες και σε όλες τις κατηγορίες των 
εργαζομένων. Πλέον μπροστά μας 
έχουμε τη μάχη των εθνικών εκλο-
γών, την οποία δίνουμε με την ίδια 
ένταση. Εκείνο που έχει σημασία, 
είναι το ξημέρωμα της 8ης Ιουλίου 
η χώρα να έχει μια ισχυρή και απο-
τελεσματική κυβέρνηση, ώστε να 
εργαστούμε για μια αυτοδύναμη 
Ελλάδα! Μια Ελλάδα με αυτάρκεια, 
εξωστρέφεια, αξιοκρατία, αποτελε-
σματικότητα και ισχύ. Σε κάθε περί-
πτωση η κυβέρνηση της ΝΔ θα είναι 
μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. 
Παραμένοντας σταθερά υπεύθυνοι 
και μετριοπαθείς, απευθυνόμαστε σε 
κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα 
μένοντας μακριά από τον πειρασμό 
της παροχολογίας Το ζητούμενο εί-
ναι το βράδυ των εθνικών εκλογών  
να αφήσουμε πίσω μας τη χειρότερη 
κυβέρνηση που γνώρισε η πατρίδα 
μας στα χρόνια της μεταπολίτευσης 
και μαζί της όσα μας κράτησαν -αυ-
τήν την τετραετία- δέσμιους της μι-
ζέριας και της φαυλότητας». 

Θεωρείτε ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών επηρέασε την  ψήφο των 
Μακεδόνων; «Οι Μακεδόνες τιμώ-

ρησαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές 
καθώς υπέστη μια δεινή ήττα στη 
Μακεδονία και θα τον τιμωρήσουν 
ξανά στις εθνικές εκλογές. Κανέ-
νας Βορειοελλαδίτης δεν μπορεί να 
ξεχάσει την εθνικά επιζήμια Συμ-
φωνία των Πρεσπών με την οποία 
ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε στο 
κρατίδιο των Σκοπίων όνομα, γλώσ-
σα και εθνικότητα. Για αυτό και συ-
γκριτικά με τις εθνικές εκλογές του 
2015 και τις ευρωεκλογές του 2014 
το κυβερνών κόμμα έχει υποστεί 
ολοκληρωτική κατάρρευση, με τη 
μεταξύ μας διαφορά σε πολλές περι-
φερειακές ενότητες της Μακεδονίας 
να ξεπερνά τις 15 μονάδες. Υπερψη-
φίζοντας τη ΝΔ οι Βορειοελλαδίτες 
καταδίκασαν και τη Συμφωνία των 
Πρεσπών».

Τι σημαίνει για την οικονομία 
και τον επόμενο προϋπολογισμό η 
ψήφιση της τροπολογίας με  την 
οποία διατηρείται το αφορολόγη-
το, αλλά ταυτόχρονα καταργούνται 
τα μέτρα ελάφρυνσης της μεσαίας 
τάξης;   «Η θέση μας σε ό,τι αφορά 
στο αφορολόγητο είναι γνωστή και 
δεν αλλάζει. Ως αυριανή κυβέρνηση 
έχουμε δεσμευθεί από καιρό ότι θα 
καταργήσουμε τον νόμο που ψήφισε 
ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του αφορολό-
γητου και τον οποίο έχουμε ήδη κα-
ταψηφίσει στη Βουλή. Στις 9 Μαΐου 
σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομά-
δα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε 
τροπολογία την οποία όμως η κυ-
βέρνηση δεν ήθελε καν να συζητή-
σει. Είναι προφανές ότι στο Μέγαρο 
Μαξίμου λειτουργούν υπό καθεστώς 
πανικού και μιας και βρίσκονται σε 
πλήρες αδιέξοδο αναγκάζονται να 
υιοθετήσουν την πρότασή μας. Μόνο 
που όπως αποδείχθηκε στην κάλπη, 
οι συμπολίτες μας δεν ξεγελιούνται 
τόσο εύκολα». 

Σύμφωνα με έρευνες παγιώ-
νονται οι ελληνικές απώλειες του 
brain drain καθώς η γενιά των Ελ-
λήνων που μετανάστευσαν έχουν 

«τακτοποιηθεί», και μεγαλώνουν 
ηλικιακά. Υπάρχουν τρόποι να επα-
ναπατριστούν; «Περισσότεροι από 
500.000 συμπατριώτες μας εγκα-
τέλειψαν την Ελλάδα αναζητώντας 
ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερι-
κό και το brain drain εξελίσσεται σε 
εθνική μάστιγα. Η Ελλάδα του 2019 
δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει 
νέους ανθρώπους με εξαιρετικές 
σπουδές επειδή αδυνατεί να τους 
κρατήσει στην αγκαλιά της. Οι πε-
ρισσότεροι από αυτούς δεν έφυγαν 
από επιλογή αλλά επειδή δεν έβρι-
σκαν δουλειές. Άρα, εάν θέλουμε να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά 
το όλο ζήτημα οφείλουμε να δημι-
ουργήσουμε καλές δουλειές στην 
πατρίδα μας και αυτό μπορεί να γί-
νει μόνο μέσα από πολλές ιδιωτικές 
επενδύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος 
που στο κυβερνητικό μας πρόγραμ-
μα μιλάμε για λιγότερους φόρους 
και εισφορές, περισσότερες επεν-
δύσεις και καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας. Μόνο έτσι θα πείσουμε τα 
παιδιά μας, που σήμερα ζουν και ερ-
γάζονται στο εξωτερικό, να επιστρέ-
ψουν στην Ελλάδα». 

Οι πολίτες στέλνουν καθημερι-
νά το μήνυμα ότι ζητούν άλλο ήθος 
στην πολιτική. Οι πολιτικοί έχουν 
αντιληφθεί αυτή την ανάγκη; «Οι 
πολίτες θέλουν αλήθεια και ειλικρί-
νεια. Δυο χαρακτηριστικά που είναι 
συνώνυμα της ΝΔ από τη στιγμή που 
ιδρύθηκε. Αυτό, άλλωστε, αποτυπώ-
θηκε και στην κάλπη, καθώς οι Έλ-
ληνες μας εμπιστεύθηκαν -μεταξύ 
άλλων- για το άλλο ήθος και ύφος 
εξουσίας που πρεσβεύουμε. Συνεχί-
ζουμε με την ίδια μετριοπάθεια να 
επικοινωνούμε τον θετικό πολιτικό 
μας λόγο μακριά από υποσχέσεις 
και “θα”. Δεν αλλάζουμε στρατηγι-
κή, παραμένουμε υπεύθυνοι έναντι 
των πολιτών και ζητούμε από τους 
Έλληνες τη δύναμη να αλλάξουμε 
την Ελλάδα μακριά από διχαστικά 
διλήμματα».

Θεόδωρος Καράογλου

Οι Μακεδόνες θα τιμωρήσουν ξανά
το ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές
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Θεόδωρος  
Καράογλου

Αφήνουμε πίσω 
μας τη χειρότερη 
κυβέρνηση   της 
μεταπολίτευσης 
και μαζί της όσα 

μας κράτησαν 
-αυτήν την 
τετραετία- 

δέσμιους της 
μιζέριας και της 

φαυλότητας. 
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Το ρεύμα που δημιούργησαν οι 
προηγούμενες εκλογικές αναμε-
τρήσεις δείχνει ότι η Νέα Δημοκρα-
τία στις εθνικές εκλογές της 7ης 
Ιουλίου θα ενισχύσει τις δυνάμεις 
της, ξεπερνώντας τη  διαφορά των 
9,5 μονάδων και θα πετύχει ισχυρή 
αυτοδυναμία, τόνισε ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας της Β΄ Πε-
ριφέρειας Θεσσαλονίκης, Σάββας 
Αναστασιάδης. «Τελικά η κάλπη 
διέψευσε πολλούς, οι οποίοι ισχυ-
ρίζονταν ότι η νεολαία δεν στηρίζει 
τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι πολύ 
σημαντική η ψήφος εμπιστοσύνης 
από τη νεολαία» . Ο κ. Αναστασιάδης 
αναφερόμενος στα «προεκλογικά 
ρουσφέτια» που έγιναν τις τελευ-
ταίες ημέρες λειτουργίας της Βου-
λής, έκανε λόγο για   πρωτόγνωρα 
πράγματα και  βροχή τροπολογιών 
της τελευταίας στιγμής  άνευ προη-
γουμένου.  

Πως θα διαμορφωθεί το αποτέ-
λεσμα των εθνικών εκλογών μετά 
την επικράτηση της Νέας Δημοκρα-
τίας στις ευρωεκλογές και στις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές; Ο Ελληνικός 
λαός έδειξε μεγάλη ωριμότητα στις 
τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις 
και έστειλε σαφές μήνυμα σε κάθε 
πλευρά. Αυτός ήταν και ο λόγος που 
ο κ. Τσίπρας αναγκάσθηκε να οδηγη-
θεί σε εκλογές άρον άρον.

Εμείς με ηρεμία, ψυχραιμία και 
χαμηλούς τόνους πλησιάζουμε όλο 
και περισσότερο τον λαό, χωρίς 
υπερβολές και διχαστικές λογικές, 
χωρίς ρεβανσισμούς και του εξηγού-
με το κυβερνητικό πρόγραμμα.

 Η ελληνική κοινωνία έχει και 
την εμπειρία και την κρίση και πι-
στεύω ότι θα δώσει τη δυνατότητα 
στον κ. Μητσοτάκη να εφαρμόσει το 
πρόγραμμά του.

Πιστεύω ότι με το ρεύμα που δη-
μιούργησαν οι προηγούμενες εκλο-
γικές αναμετρήσεις, με τον ούριο 
άνεμο που πνέει απ’ άκρου σ’ άκρη 
της Ελλάδας , η Νέα Δημοκρατία θα 

ξεπεράσει την διαφορά των 9,5 μο-
νάδων και θα πετύχει ισχυρή αυτο-
δυναμία.

Πως σχολιάζετε τα «προεκλο-
γικά ρουσφέτια» των υπουργών 
και των συνεργατών του ΣΥΡΙΖΑ, 
τις τελευταίες ημέρες λειτουργίας 
της Βουλής; Ζήσαμε πρωτόγνωρα 
πράγματα! Αυτή η βροχή τροπολογι-
ών της τελευταίας στιγμής δεν έχει 
συμβεί ποτέ. Ο κ. Τσίπρας, πήγε τις 
εκλογές μια βδομάδα μετά, για να 
προλάβει να κάνει τις τελευταίες 
εξυπηρετήσεις μέσα από τις τροπο-
λογίες που έφερε στη Βουλή. Πά-
ντως όσο μέσα στον πανικό τους θα 
προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες η 
διαφορά θα μεγαλώνει και η αυτο-
δυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις 
εκλογές της 7ης Ιουλίου θα ενισχύ-
εται.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες 
σας για την ανάπτυξη της Β  ́Περι-
φέρειας Θεσσαλονίκης; Όπως έχει 
πει και ο Πρόεδρός μας Κυριάκος 
Μητσοτάκης « η Χώρα συνολικά 
χρειάζεται ένα εθνικό πλαίσιο προ-
σέλκυσης επενδύσεων,  μείωσης 
φόρων και στήριξης της επιχειρη-
ματικότητας, το οποίο θα αφορά 
όλη την Ελλάδα, οριζόντια». Αν 
γίνει αυτό από εκεί και πέρα θα εί-
ναι ευκολότερο να αναδειχθούν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε 
περιφέρειας  με στοχευμένες περι-
φερειακές πολιτικές, οι οποίες θα 
υλοποιούνται σε συνεργασία με τις 
περιφερειακές ενότητες.

Για παράδειγμα παρότι η ευρύτε-
ρη περιοχή Θεσσαλονίκης  διαθέτει 
μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα, φυσικά τοπία, ποτάμια και λίμνες 
με σημαντικά στοιχεία χλωρίδας και 
πανίδας, φυσικές γεωθερμικές πη-
γές, λιμνοθάλασσες, οικότοπους , 
υδροβιότοπους , μνημεία της ιστο-
ρικής διαδρομής μέσα στους αιώνες, 
πολιτιστική κληρονομιά και παρά-
δοση, θρησκευτικά μνημεία, παρα-
δοσιακούς οικισμούς , αρχαιολογι-

κούς χώρους , την ιστορία της κ.α. 
ο τουρισμός  είναι περιορισμένος 
στον κλασικό που εστιάζεται στον 
Στρυμωνικό και Θερμαϊκό Κόλπο( 
(Ασπροβάλτα, Βρασνά, Σταυρός, Ν. 
Μηχανιώνα, Επανομή, Αγγελοχώρι, 
Αγ. Τριάδα, Ν. Επιβάτες, Περαία, ) και 
χαρακτηρίζεται από μικρή χρονική 
διάρκεια.

Από την άλλη το επίπεδο των 
υποδομών σε τομείς μείζονος ση-
μασίας για την ποιότητα διαβίωσης 
των κατοίκων της Περιφέρειας και 
παρότι αποτελεί κύριο προσδιοριστι-
κό παράγοντα της αναπτυξιακής εξέ-
λιξής της , έχει πολλά προβλήματα 
και αποτελεί, διαρκή προτεραιότητα 
παρέμβασης.

Με ποιο τρόπο το κόμμα σας θα 
προσεγγίσει τους νέους; Τελικά η 
κάλπη διέψευσε πολλούς, οι οποίοι 
ισχυρίζονταν ότι η νεολαία δεν στη-
ρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι 
πολύ σημαντική η ψήφος εμπιστο-
σύνης από τη νεολαία, γιατί όπως 
επαναλαμβάνει όποτε του δίνεται 
ευκαιρία ο Πρόεδρός μας Κυριά-
κος Μητσοτάκης, «για τη νέα γενιά 
δουλεύουμε, γι’ αυτά τα παιδιά, για 
να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να 
έχουν δουλειές, για να γυρίσουν οι 
νέοι από το εξωτερικό πίσω στην 
πατρίδα μας…..θέλω να φτιάξω το 
πλαίσιο για να έχουν πολύ περισσό-
τερες ευκαιρίες».

Διότι το σημαντικότερο είναι να 
αντιστραφεί άμεσα η αρνητική εικό-
να της μετανάστευσης των χιλιάδων 
νέων της πατρίδας μας στο εξωτε-
ρικό. Και θα αντιστραφεί μόνο μέσα 
από μία οικονομία η οποία αναπτύσ-
σεται, ευημερεί και η οποία μπορεί 
να δημιουργήσει καλά αμειβόμενες 
θέσεις απασχόλησης για αυτήν τη 
νέα γενιά. 

Σάββας Αναστασιάδης:

Η χώρα  χρειάζεται ένα εθνικό 
πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων
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Σάββας  
Αναστασιάδης

Η ελληνική 
κοινωνία έχει 

και την εμπειρία 
και την κρίση 
και πιστεύω 

ότι θα δώσει τη 
δυνατότητα στον 

κ. Μητσοτάκη 
να εφαρμόσει 
το πρόγραμμά 

του. Η Νέα 
Δημοκρατία θα 
πετύχει ισχυρή 

αυτοδυναμία
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


