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Την Πέµπτη 20 Ιουνίου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανοίγει την αυλαία για το Alfredo’s Garden 

Summer Festival µε µια µοναδική συναυλία.  Γεµάτος θετική ενέργεια έρχεται για να µας 

παρασύρει µε όλες τις παλιές και νέες του επιτυχίες «πιο πολύ απ’ όσο φαντάζεσαι».   Με 

αφορµή την πολυαναµενόµενη συναυλία µε τα πιο γνωστά και τρυφερά τραγούδια που όλοι 
έχουµε αγαπήσει, µιλήσαµε µε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

«Χέρια ψηλά» στο Alfredo’s
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WINEFEST
ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΠολιτιστικός Ιούλιος µε το Φεστιβάλ Επταπυργίου από 2 έως 22/7 

στην Ακρόπολη της 
Θεσσαλονίκης

Σε παγκόσµια 
«πρωτεύουσα» του κρασιού θα µετατραπεί για µια βδοµάδα η Θεσσαλονίκη, µε το συνέδριο της GiESCO από 23-28 Ιουνίου

Η Ελευθερία Χατζοπούλου µιλά για τις «Ανοµολόγητες επιθυµίες» που αποκαλύπτουν την ιστορία της Ανατολικής Θράκης αλλά την εµβάθυνση που έκανε στους δυο ξεριζωµούς των ανατολικοθρακιωτών παππούδων της 

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου ο Γιάννης Χαρούλης για µία και µοναδική εµφάνιση στο Θέατρο Γης.

Συναυλία «ΗΡΩΕΣ» την Παρασκευή 21/6 από τις συµφωνητικές του ∆. Θεσσαλονίκης και των νέων του ΜΜΘ.
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Το «παν μέτρον 
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ακούγεται, πρέπει 
να κυριαρχήσει 

στην προεκλογική 
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θέλουμε δυσάρεστες 
εκπλήξεις 
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Η επόμενη μέρα των εκλογών,  
οι «νάρκες» και οι ελαφρύνσεις

Μπορεί το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο –λόγω της πρόωρης επίσκεψης του καύσω-
να και της προεκλογικής περιόδου–, ωστόσο η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικο-
νομία και οι δηλώσεις του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, για κίνδυνο εκτροχιασμού 
του Προϋπολογισμού, μόνο ως ψυχρολουσία μπορούν να ληφθούν. Ψυχρολουσία που 
αφορά περισσότερο την όποια επόμενη κυβέρνηση, καθώς η απερχόμενη δεν μπορεί πλέον 
να νομοθετήσει. Με τη Νέα Δημοκρατία στον προθάλαμο της εξουσίας –μετά τη σαρωτική 
επικράτηση στις ευρωεκλογές και με βάση τις δημοσκοπήσεις–, έχει πολύ ενδιαφέρον να 
σκιαγραφήσει κανείς την επόμενη μέρα. 

Μία επόμενη μέρα που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολη, τουναντίον χρειάζεται 
πολλή προσοχή για να μη ζήσουμε και πάλι τις δυσκολίες της περιόδου των μνημονίων. Τα 
μνημόνια μπορεί να έφυγαν, αλλά οι συνέπειές τους και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί 
παραμένουν στη ζωή μας – ανεξαρτήτως του ποιος θα κληθεί να κυβερνήσει τον τόπο μετά 
την 7η Ιουλίου. Είθισται στην προεκλογική περίοδο να «βομβαρδιζόμαστε» από υποσχέ-
σεις, δεσμεύσεις, σχέδια παροχών και ελαφρύνσεων. Καλά είναι όλα αυτά, αν όμως κάτι 
πρέπει να μας έχει μείνει μετά τη βάσανο των μνημονίων είναι η αρχαία ρήση «παν μέτρον 
άριστον». Γι’ αυτό και πρωτίστως οι πολιτικοί των κομμάτων εξουσίας θα πρέπει να είναι 
πολύ φειδωλοί σε αυτά που τάζουν για την επόμενη μέρα.

Στην Πειραιώς δείχνουν να αντιλαμβάνονται πως η επόμενη μέρα κρύβει αρκετές «νάρ-
κες» και προβλήματα που είχαν επιμελώς ή και λιγότερο επιμελώς κρυφτεί κάτω από το 
χαλί. Για παράδειγμα, μπορεί ενόψει εθνικών εκλογών να ξεχάσαμε τη ΔΕΗ, το πρόβλημα 
όμως είναι υπαρκτό και ο επόμενος ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου θα κληθεί να το δι-
αχειριστεί. Και κακά τα ψέματα, καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός δεν θέλουν 
να γίνονται δυσάρεστοι με το «καλημέρα». Μία ακόμη «καυτή πατάτα» που θα κληθεί να 
διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση είναι τα «κόκκινα» δάνεια και οι πλειστηριασμοί, ένα 
θέμα που όχι μόνο τράβηξε περισσότερο από όσο πρέπει, αλλά έχει αρχίσει να προκαλεί και 
εκνευρισμό στους εταίρους μας. Ένα θέμα «κλειδί» για την επιστροφή της οικονομίας μας 
στην κανονικότητα, που κι εδώ εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, μετά από σχεδόν 10 χρόνια εξοντωτικής λιτότητας, είναι χρέ-
ος της πολιτικής ηγεσίας του τόπου να ελαφρύνει τα βάρη. Οι μικρομεσαίοι –επιχειρηματίες 
και νοικοκυριά–, οι οικογενειάρχες, αν προτιμάτε, σήκωσαν υπερβολικά μεγαλύτερο φορ-
τίο απ’ αυτό που τους αναλογούσε πολλές φορές και στον βωμό μίας ταξικής πολιτικής. Κι 
αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί: δεν γίνεται να μην υπάρξει λελογισμένη μείωση 
του ΕΝΦΙΑ, είναι απαραίτητη η μείωση των εισφορών. Αν θέλετε να το πάμε και πιο μακριά, 
η όποια κυβέρνηση αναμορφώσει το φορολογικό σύστημα εκ βάθρων θα αφήσει παρακα-
ταθήκη στον τόπο. Μετά από τόσες σαρωτικές αλλαγές στη ζωή μας, μάλλον ήρθε η ώρα 
και για αυτό!
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Το σχέδιά του για την ανάπτυξη της Μακεδονί-
ας και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, ανέλυσε 
χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 
7ου Export Summit, το οποίο διοργάνωσε σε ξε-
νοδοχείο της Θεσσαλονίκης ο Σύνδεσμος Εξαγω-
γέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ). Ξεχωριστή θέση 
στα σχέδια του κ. Μητσοτάκη καταλαμβάνει η 
ανάδειξη και αξιοποίηση του brand «Μακεδονία».

Όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, για τον ίδιο 
και για την κυβέρνησή του –την οποία θεώρησε 
βέβαιο πως θα σχηματίσει το κόμμα του έπειτα 
από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 7ης 
Ιουλίου– οι επενδύσεις, από κοινού με τις εξαγω-
γές, αποτελούν «κλειδί» για την ανάπτυξη, καθώς 
και μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου του κόμματος 
«για την ανάταξη ολόκληρης της Βόρειας Ελλά-
δας». Ο ίδιος εξήγησε ότι οι επενδύσεις θα έρθουν 
με τη μείωση των φόρων (που θα προσφέρει τα 
σχετικά κίνητρα σε ελληνικές και ξένες επιχειρή-
σεις), με την απελευθέρωση από τα γρανάζια της 
γραφειοκρατίας και με την αλλαγή στην αντίληψη 
του κράτους, το οποίο θα πάψει «να είναι αντίπα-
λος της ανάπτυξης». Ακόμα ένα σημαντικό βήμα 
προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνει με την απο-
κατάσταση της ρευστότητας ενώ παράλληλα ο κ. 
Μητσοτάκης βεβαίωσε ότι η εργατική νομοθεσία 
«θα τηρείται παντού και θα ελέγχεται απολύτως».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του κόμματός 
του –όταν θα σχηματίσει κυβέρνηση– για τη Μα-
κεδονία και τη Θράκη, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε 
ότι θα ολοκληρωθούν οι οδικές διασυνδέσεις, οι 
οποίες θα ενώνουν τις τελευταίες μεγάλες πόλεις 
της Μακεδονίας που έχουν μείνει αποκομμένες 
από το εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Παράλ-
ληλα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα προ-
χωρήσει η ανάπλαση, ενοποίηση και αξιοποίηση 
του παραθαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, 
από το Αγγελοχώρι ως το Καλοχώρι.

Επίσης, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνησή του θα εξετάσει 
το πώς θα υλοποιηθούν με τον ταχύτερο τρόπο 
άλλα δυο σημαντικά έργα που προτείνει η Περι-
φέρεια. Το ένα είναι η σύνδεση του λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης με την εθνική οδό, που θα διευκο-
λύνει τις επιχειρήσεις και τις εξαγωγές και το άλλο 
αφορά στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου Ν. 
Μουδανιών – Νικήτης.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε 
πως η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει την επέκταση 
προς Ανατολάς της σιδηροδρομικής Εγνατίας, με 
νέα παράκτια πεδινή χάραξη στο τμήμα Θεσσαλο-
νίκης – Καβάλας – Ξάνθης. Στόχος είναι το δίκτυο 

αυτό να συνδεθεί με το αναβαθμισμένο υπόλοιπο 
δίκτυο μέχρι τα σύνορα. Ακόμα, θα στηρίξει σημα-
ντικά διεθνή projects σχετικά με το φυσικό αέριο 
που σχεδιάζονται για αγωγούς και υποδομές φυ-
σικού αερίου, τα οποία θα προσφέρουν νέες ση-
μαντικές επενδύσεις στην Βόρειο Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, το ειδικό ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα της ΝΔ περιλαμβάνει ακόμη 

την αποτελεσματική εκμετάλλευση του ορυκτού 
πλούτου και ειδικά των βιομηχανικών ορυκτών, 
περιλαμβανομένων και των σπάνιων γαιών που 
υπάρχουν στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας. 
«Για το σκοπό αυτό, θα προωθήσουμε ταχύτατα 
ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα 
και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων», βεβαίωσε 
ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης.

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση των σχεδι-
αζόμενων έργων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα 
επιτευχθεί από την αξιοποίηση των πόρων της 
Πολιτικής Συνοχής 2021 – 2027, του Επενδυτι-
κού Σχεδίου Γιούνκερ και απ εθνικούς πόρους. 
Παράλληλα, επιδιώκεται και η μόχλευση ιδιωτι-
κών επενδυτικών κεφαλαίων που, όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε, «μπορούν να απογειώσουν» 
την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. «Εκτιμούμε 
ότι το αναπτυξιακό μας σχέδιο θα αυξήσει το περι-
φερειακό ΑΕΠ κατά 6-8 δισ. ευρώ και ότι θα δημι-
ουργήσει, σε ετήσια βάση, 20.000 – 25.000 νέες 
θέσεις εργασίας», υπογράμμισε.

Το brand «Μακεδονία»
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Μητσοτάκης 

στην ανάδειξη του brand «Μακεδονία». Όπως 
εξήγησε, στόχος είναι το όνομα «Μακεδονία» να 
δηλώνει όχι μόνο έναν τόπο με ξεχωριστή ιστορία 
και πολιτισμό, αλλά και την παραγωγή υψηλής 
ποιότητας –διεθνώς εμπορεύσιμων– γεωργικών 
και βιομηχανικών προϊόντων. «Κατ’ αυτό τον τρό-
πο θα προωθείται συνολικά η εξωστρέφεια και η 
ανάπτυξη. Και με προσέλκυση τουρισμού και με 
τις εξαγωγές», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ, εξηγώ-
ντας παράλληλα πως όλα αυτά μπορούν να επι-
τευχθούν με μια διεθνή εκστρατεία επικοινωνίας 
που έχει ήδη προαναγγείλει για την ανάδειξη, σε 
ολόκληρο τον κόσμο, «της πραγματικής Μακε-
δονίας, της αληθινής Μακεδονίας, της αυθεντικής 
Μακεδονίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πάντως, η προσπάθειά 
αυτή δεν θα περιορίζεται απλά σε μια επικοινω-
νιακή πρωτοβουλία, αλλά αντιθέτως θα περιλαμ-
βάνει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο με 
πολλαπλές πτυχές. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσί-
ασε ένα «πρωτοποριακό σχέδιο» με όνομα «Οι 
δρόμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου», το οποίο θα 
ενσωματώνει τα προϊόντα της Μακεδονίας και της 
Θράκης με τις φυσικές ομορφιές και τα πολιτιστι-
κά τους μνημεία. «Στόχος είναι το brand ‘’Μακε-
δονία’’ να γίνει πόλος έλξης επενδυτών, επισκε-
πτών και καταναλωτών. Να αποτελέσει κινητήριο 
μοχλό της εξωστρέφειας ολόκληρης της Β. Ελλά-
δας», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Το brand «Μακεδονία»  
θα φέρει την ανάπτυξη

Τα σχέδιά του ανέλυσε ο Κυρ. Μητσοτάκης  
στο 7ο Export Summit του ΣΕΒΕ





6 15.06.2019

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
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)

Την περασμένη εβδομάδα, με σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ξε-
κίνησε το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών 
των νέων έως 25 ετών, με αναδρομική ισχύ από  1ης Ιανουαρίου 
2019. Το μέτρο αυτό, το οποίο μειώνει στην πράξη τις μηνιαίες 
εργοδοτικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης σε 6,66% 
από 13,33% που ήταν στο τέλος του 2018, αποτελεί σαφώς θετι-
κή εξέλιξη, καθώς αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας των νέων και στην αύξηση της καταγεγραμμένης 
απασχόλησης. 

Πάγιο αίτημα, ωστόσο, της επιχειρηματικής κοινότη-
τας ήταν και παραμένει ο συνολικός εξορθολογισμός των 
ασφαλιστικών εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, το 
οποίο σήμερα είναι εξαιρετικά υψηλό, υπονομεύοντας την 
επιχειρηματικότητα, αποθαρρύνοντας τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας και συμπιέζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των 
εργαζομένων.

Είναι, παράλληλα, ανάγκη να ανοίξει ένας σοβαρός 
διάλογος, για την  προώθηση μιας πραγματικής, ριζικής 
μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, 
προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, αξιόπιστο, δίκαιο και 
ταυτόχρονα φιλικότερο προς την ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, πρέπει να εί-

ναι η σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, με προ-
σαρμογή της εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις εθνικές 
ανάγκες. Μέσα από την ανάδειξη ενός υποχρεωτικού κεφαλαιο-
ποιητικού πυλώνα, που θα λειτουργεί παράλληλα με τον κρατικό 
– αναδιανεμητικό πυλώνα, θα μπορέσει να εξασφαλιστεί επαρκής 
προστασία για τους ασφαλισμένους και να μειωθεί, ταυτόχρονα, 
το δημοσιονομικό βάρος για τη χρηματοδότηση του συστήματος.  
Η θεσμοθέτηση του τρίτου πυλώνα, ο οποίος θα αποτελείται από 
τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα για 
ασφαλισμένους και επιχειρήσεις, θα συμβάλει στην περαιτέρω 
μείωση του μισθολογικού κόστους της εργασίας, αλλά και στην 
παραγωγική αξιοποίηση των εισφορών των ασφαλισμένων.

Σήμερα, υπάρχουν υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις 
και λύσεις, για μια ουσιαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η 
οποία θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήμα-
τος μακροπρόθεσμα, αλλά και να δημιουργήσει κίνητρα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό που χρειάζεται, είναι πολιτι-
κή βούληση, αποφασιστικότητα, συνεννόηση και συναίνεση, ώστε 
η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα 
έχει ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αντίκρισμα στην οικονομία 
και στην κοινωνία»

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

Ναι στον εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών

opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Είναι ανάγκη να ανοίξει 
ένας σοβαρός διάλογος, 
για την  προώθηση μιας 

πραγματικής, ριζικής 
μεταρρύθμισης του 

ασφαλιστικού συστήμα-
τος της χώρας
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Το μοναδικό κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας που 
σε συνεργασία με την interview και την υπογραφή 

του Δημήτρη Βασιλειάδη παρουσίασε αποκλειστικά στις 
2 Ιουνίου exit poll για τις Επαναλληπτικές Δημοτικές Εκλογές. 

Μόνο εμείς ανακοινώσαμε με το exit poll στις 
7.00 μ.μ. ακριβώς τον νέο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Σας μεταφέρουμε πρώτοι και αποκλειστικά αυτό 
που σας ενδιαφέρει και θα συζητηθεί

Στην καρδιά των γεγονότων

Λεωφ. Στρατού 31, T.K. 54630 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 210-2587200 | 2310-831062 | email.: info@verginatv.gr | www.verginatv.gr

Η ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ το τηλεοπτικό κανάλι
της αληθινής, αµερόληπτης και αντικειµενικής ενηµέρωσης

Exit Poll 2 Ιουνίου 2019

Κ. ΖΕΡΒΑΣ

Ν. ΤΑΧΙΑΟΣ

Ναι στον εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών
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Μεταγραφή δημοτικών συμβούλων Και ο Βασίλης Ρόκος  
στα 9α Θεατρικά Βραβεια 

Οι «ζυμώσεις» του Ζέρβα

Ευχήθηκαν στον Βαρνάβα

Η «κόντρα» των αδερφών

Στη μάχη του σταυρού  
άνθρωποι των Media

Ερωτηματικό ο Ταχιάος 

Με την Χ.Α. ο Τσούγκας

Πονοκεφάλιαζαν στη ΝΔ από το σβήσε – γράψε των 
υποψηφίων για την Α’ Θεσσαλονίκης καθώς μέχρι και 
την τελευταία στιγμή προσπαθήσουν να πείσουν φρε-
σκοεκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους να κατέλθουν 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν υπολογίζεται ο Νίκος 
Ταχιάος.

Ο υπ. Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το Μέρα25 του 
Γιάνη Βαρουφάκη φαίνεται να διανύει κάθε μέρα πολλά 
χιλιόμετρα καθώς έχει κάνει αισθητή την παρουσία του 
ποικιλοτρόπως. Εκτός από τις φιλανθρωπικές δράσεις 
του, είναι και φίλος του θεάτρου καθώς ήταν ένας από 
τους μεγάλους χορηγούς των βραβείων και συνεχάρη 
απο καρδιάς τον ηθοποιό Γ. Κιμούλη 

Με τους Γιώργο Ορφανό, Κατερίνα Νοτοπούλου, 
Σπύρο Βούγια και Γιάννη Νασιούλα συναντήθηκε τις 
τελευταίες ώρες ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στο πλαίσιο των επαφών 
για σχηματισμό νέας διοίκησης. Από τις συναντήσεις δεν 
υπήρξε κάποια οριστική συμφωνία καθώς επιθυμία του 
κ.Ζέρβα είναι να έχει όλα τα δεδομένα στη διάθεση του 
προτού λάβει οριστικές αποφάσεις. Αλλωστε, έχει χρόνο 
μπροστά του…

Ευχές στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυρουπό-
λεως, Βαρνάβα, για την ονομαστική του εορτή έδωσαν 
αρκετοί αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης. Στην Ιερά 
Μητρόπολη βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο νέος δήμαρ-
χος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, καθώς επίσης 
οι δήμαρχοι Νεάπολης - Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης και 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου. 

Ιδιότυπη κόντρα μεταξύ αδερφών. Βελόπουλος vs 
Βενιέρη... Ο ένας (Κυριάκος Βελόπουλος) είναι επικε-
φαλής του κόμματος «Ελληνική Λύση», ενώ ο άλλος 
(Δημήτρης Βενιέρης) είναι υποψήφιος της ΝΔ στην Α’ 
Θεσσαλονίκης. Το πραγματικό επίθετο και των δυο είναι 
Βελόπουλος βεβαίως, ενώ οι σχέσεις και των δυο πα-
ραμένουν άριστες, καθώς υπήρξαν τα τελευταία χρόνια 
κάτω από την ίδια εργασιακή στέγη δημοσιογραφικά τον 
ραδιοφωνικό σταθμό Focus. 

Η ρήση αποδίδεται στον Μουσολίνι ότι «η δημοσι-
ογραφία σε οδηγεί παντού, αρκεί να την εγκαταλείψεις 
εγκαίρως», φαίνεται όμως ότι ήδη αρκετοί άνθρωπο του 
Τύπου και δη της τηλεόρασης αποφάσισαν να πολι-
τευτούν. Εκτός από τα αδέρφια Κυριάκο Βελόπουλο 
και Δημήτρη Βενιέρη στην Α’ Θεσσαλονίκης κατέρχεται 
για δεύτερη φορά σε εκλογές αλλά πρώτη με σταυρό 
προτίμησης η δημοσιογράφος της ΕΡΤ 3 Σύνθια Σάπικα 
(φωτο) με τη Ν.Δ., η Δώρα Αυγέρη επίσης από την ΕΡΤ 
3 με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά στην Β’ Θεσσαλονίκης, η Κυρια-
κή Μάλαμα διευθύντρια τηλεόρασης της ΕΡΤ 3 με τον 
ΣΥΡΙΖΑ στην Χαλκιδική, ο Κυριάκος Κυριάκος διευθυ-
ντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με το ΚΙ.ΝΑΛ στην Α’ 
Θεσσαλονίκης και ο Κώστας Χύτας αθλητικός συντάκτης 
στον ραδ/κό σταθμό Focus. 

Τον υποψήφιο δήμαρχο που είχε το χρίσμα από τη ΝΔ 
Νίκο Ταχιάο συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά 
δήλωση αναρτημένη στο FB, ο Νίκος Ταχιάος άφησε όλα 
τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την κάθοδό του ενώ πίστωσε 
στον πρόεδρο της ΝΔ την επιθυμία «να τον δει ενεργό 
στην πολιτική σκηνή». 

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση ότι μεταξύ των πρώ-
των ονομάτων υποψηφίων βουλευτών που ανακοίνωσε 
η Χρυσή Αυγή βρίσκεται και αυτό του γνωστού ιατρο-
δικαστή και καθηγητή του ΑΠΘ Ματθαίου Τσούγκα, ο 
οποίος θα είναι υποψήφιος στη Β’ Θεσσαλονίκης. Ο κ. 
Τσούγκας ήταν γνωστό στέλεχος της ΝΔ και μάλιστα 
στο παρελθόν διετέλεσε και υποψήφιος βουλευτής 
του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης. Επίσης διετέλεσε 
δημοτικός σύμβουλος επί Παπαγεωργόπουλου και 
αντιδήμαρχος.
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Κερδίζει τις εντυπώσεις 
ο Κυριάκος Κυριάκος

Χαμόγελα και αισιοδοξία στο “στρατόπεδο” του υποψηφίου βουλευτή με το 
Κίνημα Αλλαγής στην Α’ Θεσσαλονίκης, Κυριάκου Κυριάκου. Ο μέχρι πρότινος Διευ-
θυντής Επικοινωνίας του ΠΑΟΚ που παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση 
του πρώτου Double στην ιστoρία της ομάδας για να πολιτευτεί μετά από την πρόταση 
που του έγινε από την ίδια την επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, 
Φώφης Γεννηματά, όπως μαθαίνουμε μετρήθηκε και τα αποτελέσματα της μέτρησης 
είναι κάτι περισσότερo από θετικά και αισιόδοξα. Όπως πληροφορείται η στήλη, τις 
τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης με τον 
κ. Κυριάκο να κερδίζει τις θετικές γνώμες τόσο στην αναγνωρισιμότητα όσο και στα 
συγκριτικά χαρακτηριστικά έναντι άλλων υποψηφίων του «πράσινου» ψηφοδελτίου 
αλλά και των υπόλοιπων λιστών των κομμάτων. Την ίδια ώρα, ο γνωστός στο πο-
δοσφαιρόφιλο κοινό υποψήφιος φαίνεται πως... κερδίζει τους έκτος ΠΑΣΟΚ ψηφο-
φόρους, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα «ρίξουν» στην κάλπη ΚΙΝΑΛ εξαιτίας 
της παρουσίας του «ΚυρΚυρ» στο ψηφοδέλτιο. Θεωρούν πως φέρνει την ανανέωση, 
έχει καλύτερη προοπτική στο μέλλον και μπορεί να εκπροσωπήσει τη Θεσσαλονίκη 
καλύτερα στο ελληνικό κοινοβούλιο.

 Ο ίδιος στις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του ξεκαθαρίζει πως οραματίζεται την 
πολιτική... αλλιώς. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κυριάκος η πολιτική δεν είναι 
το πρόβλημα αλλά είναι η λύση και ο ίδιος είναι διατεθειμένος να σηκώσει μανίκια 
και να εργαστεί για το καλό της Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων της καταθέτοντας 
τεκμηριωμένες προτάσεις με προοδευτικό πρόσημο. Σύμφωνα με τον υποψήφιο 
βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής η Θεσσαλονίκη μπορεί να πρωταγωνιστήσει την 
επόμενη ημέρα και να μετατραπεί σε πόλη- πρότυπο για την ανάπτυξη και τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας. «Να συνδέσουμε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με την αγορά 
εργασίας, να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να απορροφήσουν τους κορυφαίους 
και να μετατρέψουμε την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας σε παράδειγμα προς 
μίμηση για άλλες φοιτητουπόλεις” αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κυριάκος.

Η γενέθλια ευχή στον Μπουτάρη 

Δεν άδειασαν και ξανακατεβαίνουν 

Τα “χρόνια πολλά” ευχήθηκαν οι συνεργάτες του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάν-
νη Μπουτάρη, για τα 77α γενέθλια του με μία τούρτα που απεικόνιζε έναν τράγο και 
έγραφε “Χρειάζονται κότσια για να μείνεις έξω από το μαντρί”. Η γιορτή στήθηκε στο 
γραφείο του στο δημαρχείο, στις 13 Ιουνίου, καθώς αυτά ήταν τα τελευταία γενέθλια 
του κ.Μπουτάρη με την ιδιότητα του δημάρχου Θεσσαλονίκης.

 Από εκλογές σε εκλογές κατεβαίνουν υποψήφιοι η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο 
Χρήστος Γιαννούλης. Και οι δύο, λίγες ημέρες μετά τη μάχη που έδωσαν για την κατά-
κτηση του δήμου Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, 
συμπεριλήφθησαν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. 
Αυτή τη φορά, Νοτοπούλου και Γιαννούλης διεκδικούν τον ίδιο σταυρό από τους ψηφο-
φόρους καθώς βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. 



10 15.06.2019

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας τις 
τελευταίες δεκαετίες, που υποστηρίχτηκε 
αρχικά από τις ΗΠΑ και την Μεγάλη Βρετα-
νία, είχε ως αιχμές τις νέες τεχνολογίες και 
τις αγορές χρήματος. Οι χώρες και οι εται-
ρείες που ηγούνταν στους τομείς αυτούς 
αποκόμισαν γρήγορα τεράστια κέρδη. Ταυ-
τόχρονα χώρες όπως η Κίνα, αξιοποιώντας 
την φθηνή και ανασφάλιστη εργασία, έκαναν 

τεράστια αναπτυξιακά βήματα, αναδεικνυό-
μενες σε ανταγωνιστικούς οικονομικούς πό-
λους των δυτικών χωρών. Το δυτικό κεφά-
λαιο και παραδοσιακοί παραγωγικοί κλάδοι 
μεταφέρθηκαν στην ανατολή, με αποτέλε-
σμα την έκρηξη της ανεργίας και την δημι-

ουργία τεράστιων εμπορικών ελλειμάτων 
στις πρώτες.

Οι δυτικές χώρες, όπως και οι επιχειρή-
σεις και οι πολίτες τους επέλεξαν τον υψηλό 
δανεισμό, συχνά με δάνεια υψηλού ρίσκου, 
για να ενισχύσουν την εσωτερική ζήτηση και 
να συντηρήσουν το ισχυρό κοινωνικό τους 
κράτος.

Αυτές οι δυο παράλληλες επιλογές δημι-
ούργησαν τις προϋποθέσεις της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, που ξεκίνησε 
στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο, 
πλήττοντας τις χώρες με υψηλά δημοσιονο-
μικά και παραγωγικά ελλείματα.

Σε αυτές τις χώρες, από τους πιο αδυνά-
μους κρίκους ήταν η δική μας το 2008, ένα 
χρόνο μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης στις ΗΠΑ.

Για την αποφυγή της άτακτης χρεωκο-
πίας χρειάστηκαν μεγάλα δανειακά πακέτα, 
σκληρές πολιτικές λιτότητας και μεταρρυθ-
μίσεις στην οικονομία και το κράτος. Δυστυ-
χώς στη χώρα μας υλοποιήθηκε κυρίως η 
σκληρή λιτότητα και όχι οι μεταρρυθμίσεις, 
για αυτό και ακόμη η οικονομία μας στρο-
βιλίζεται από τις επιπτώσεις της κρίσης και 
μπροστά φαίνονται νέα αδιέξοδα. 

Το κομματικό σύστημα στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στις χώρες 
που χτυπήθηκαν πιο πολύ από την πολύ-

πλευρη κρίση, όπως η δική μας, έχει υποστεί 
δύο και τρείς μεταλλάξεις. Είναι βέβαιο πως 
μετά τις εκλογές, θα υπάρχει σε όλα τα κόμ-
ματα ένας νέος κύκλος ανακατατάξεων. 

Ελπίζω και προσωπικά θα προσπαθήσω 
ακόμη πιο πολύ, να ανασυγκροτηθεί ο δικός 
μας πολιτικός χώρος, γιατί η χώρα χρειάζε-
ται ένα σύγχρονο μεταρρυθμιστικό Σοσιαλ-
δημοκρατικό κόμμα, ένα κόμμα της λογικής 
και της μετριοπάθειας, που θα συμβάλει 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας, την αποκατάσταση του κράτους δικαίου 
και της κοινωνικής συνοχής.

Η χώρα μας κινδυνεύει να αποκτήσει τα 
πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά των χωρών της Λατινικής Αμε-
ρικής, όπου το πολιτικό εκκρεμές κινείται 
μεταξύ των δυο άκρων, όπου το ένα όριο 
είναι ένα σκληρά νεοφιλελεύθερο κόμμα 
της δεξιάς, και στο άλλο ένα λαϊκίστικο της 
ριζοσπαστικής αριστεράς, με αποτέλεσμα οι 
χώρες να σέρνονται από την μια κρίση στην 
άλλη, με θύματα πάντα την μεσαία τάξη, τα 
αδύναμα λαϊκά στρωματά και τους νέους. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός Μακεδονίας – Θράκης και υπο-
ψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του 
ΚΙΝ. ΑΛ. 

Μπροστά στις κάλπες, τι επιλογές έχουμε;

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

Δυστυχώς στη χώρα μας υλοποιήθηκε 
κυρίως η σκληρή λιτότητα και όχι οι 

μεταρρυθμίσεις, για αυτό και ακόμη η 
οικονομία μας στροβιλίζεται από τις επι-
πτώσεις της κρίσης και μπροστά φαίνο-

νται νέα αδιέξοδα. 

Ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στις εκλογές με βίντεο στο Youtube

Με ένα βίντεο στο Υοutube ανακοίνωσε την υποψηφιότητα 
του για τη Χαλκιδική με το ΚΙΝΑΛ ο Απόστολος Πάνας.

Στο βίντεο, ο υποψήφιος βουλευτής απευθύνεται στους 
πολίτες της Χαλκιδικής προσωπικά και ζητά από τον κάθε έναν 
την ψήφο του για να καταφέρει, όπως εξηγεί, να φέρει σε πέ-
ρας μια σειρά αλλαγών και εξελίξεων στην περιοχή, που θα εί-
ναι προς όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. «Θέτω, 
υποψηφιότητα ζητώντας την εμπιστοσύνη σας στη βάση δυο 
αρχών: Της αξιοπιστίας του λόγου και της αποτελεσματικότη-
τας των πράξεών μου. Σε αυτή τη διαδρομή, μαζί ξεκινάμε για 
τη Χαλκιδική, μαζί ξεκινάμε για την ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικότητας, μαζί ξεκινάμε για τη βελτίωση των υποδομών της 
υγείας, μαζί ξεκινάμε για έναν σύγχρονο αγρότη, μαζί ξεκινάμε 
για μια νέα γενιά χωρίς ανεργία», αναφέρει μεταξύ άλλων στο 
μήνυμά του ο Απόστολος Πάνας.

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ στη Χαλκιδική χαρα-
κτηρίζει τις  επικείμενες εκλογές και γενικότερα την περίοδος 
που διανύουμε «ιδιαίτερα κρίσιμη» καθώς, όπως αναφέρει, 

από το αποτέλεσμά τους εξαρτάται η βελτίωση της καθημε-
ρινότητας και του μέλλοντος των πολιτών. Ο κ. Πάνας ως τε-
χνοκράτης, θεωρεί ότι η  ανάπτυξη πρέπει να έχει προοδευτικό 
πρόσωπο. Ο Απ. Πάνας, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τα προ-
βλήματα της περιφέρειας, είναι εκφραστής του αέρα ανανέω-
σης  που επιχειρείται από το κόμμα, τόσο στην ίδια τη Χαλκιδι-
κή –όπου η ανανέωση του ψηφοδελτίου αποτελούσε εδώ και 
καιρό απαίτηση των προοδευτικών ψηφοφόρων του νομού–, 
όσο και συνολικά στο Κίνημα Αλλαγής. 

Πρόκειται για έναν νέο επιστήμονα, που ξεκίνησε την πο-
λιτική δράση από την «πράσινη» νεολαία. Διετέλεσε περιφε-
ρειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν παρών σε 
όλες τις δύσκολες μάχες της παράταξης και γνωρίζει όσο λίγοι 
τα προβλήματα της Χαλκιδικής. 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 προφίλ.

Δ. Κ.

Κι επίσημα υποψήφιος στη Χαλκιδική ο Απόστολος Πάνας
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Μπροστά στις κάλπες, τι επιλογές έχουμε;

Ο πρώην Υφυπουργός Γεωργίας και Πρόεδρος Κωνστα-
ντίνος Κιλτίδης και η Διαχειριστική Επιτροπή τηςΑγροδια-
τροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας|ΑΣΠΚΜ, παρέθεσαν γεύμα την Τετάρτη 22η Μαΐου 2019 
στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Σκοπός της γεύματος 
εργασίας ήταν η “Παρουσίαση των Δράσεων της Αγροδια-
τροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ”.

Ο χαιρετισμός του κ. Θεοφάνη Παπά, Περιφερειακού 
Συμβούλου και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οι-
κονομίας, σηματοδότησε την έναρξη της εκδήλωσης. Η 
συμβολή του οποίου ήταν σημαντική στα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της ΑΣΠΚΜ.

Ο Πρόεδρος της ΑΣΠΚΜ επεσήμανε ότι η Σύμπρα-
ξη αποσκοπεί στο να συνθέσει τον πρωτογενή τομέα, τον 
μεταποιητικό τομέα και να εστιάσει στην προώθηση των 
τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, ενισχύοντας την 
τοπική γαστρονομική ταυτότητα και τον γαστροτουρισμό. 
Είναι, η Π.Κ.Μ. στην κυριολεξία, η Δύναμη Παραγωγής για 
την Ελλάδα, στον αγροδιατροφικό τομέα. Η Π.Κ.Μ. παρά-
γει το 25% του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας. Έχει 
ισχυρότατη μεταποιητική βιομηχανία διατροφής με υψηλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και με δυνατότητες ποσοτικής πα-
ραγωγής. Διαθέτει μεγάλες αγροδιατροφικές μονάδες, με 
αξιοζήλευτη ιστορία και προοπτική. Τα ιδιωτικά χαρακτηρι-
στικά καθιστούν την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Π.Κ.Μ., 
οργανισμό ευέλικτο και αποτελεσματικό για να διαπραγμα-
τευθεί εκ μέρους κοινοπραξιών, ενώσεων και μεμονωμέ-
νων εταιρειών την προώθηση των προϊόντων διατροφής, 
του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης.

Η συμπόρευση με τις δράσεις της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας για τα Προϊόντα Μακεδονικής Γης και την 
Μακεδονική Κουζίνα, υποστηριζόμενες από το στελεχιακό 
δυναμικό των 18 εταίρων μας (Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, 6 Δήμοι -Λαγκαδά, Παιονίας, Θερμαϊκού, Δέλτα, 
Κιλκίς, Ωραιοκάστρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τα Επιμελητήρια των Νο-
μών Χαλκιδικής και Σερρών, η Ένωση Γεωργικών Συνεται-
ρισμών Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, η Ένωση 
Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος, η 
Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, η Gaia Επιχειρείν, ο Σύνδε-
σμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς) εγγυώνται αποτε-
λέσματα υψηλών σκοπών και στόχων.

H Διαχειριστική Επιτροπή εξ ονόματος της Αγροδιατρο-
φικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
προσδιόρισε την ιεράρχηση των δράσεων του φορέα:

Α. Ανάδειξη καλλιεργειών με προϊόντα ταυτότητας Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μακεδονικός Οίνος, Ρύζι 
ΠΓΕ κ.ά.), δυνάμενα να μεταποιηθούν και να δώσουν προϊ-
όντα εγχώριας και διεθνούς κατανάλωσης.

Β. Διεκδίκηση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων ενίσχυσης της παραγωγής, εκπαίδευσης, 
τυποποίησης – μεταποίησης και προώθησης στον αγροδι-
ατροφικό τομέα.

Όπως χαρακτηριστικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
HORIZON 2020 | NEXTFOOD : Εκπαίδευση της επόμενης γε-
νιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα, στο οποίο 
η ΑΣΠΚΜ συμμετέχει μαζί με την Αμερικάνικη Γεωργική 
Σχολή|ΑΓΣ και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης|ΑΤΕΙΘ και 
επιπλέον 16 εταίρους από 13 χώρες και τρεις ηπείρους. Οι 
βασικοί στόχοι του Nextfood είναι οι εξής:

1. Δημιουργία ενός καταλόγου δεξιοτήτων και ικανοτή-
των που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης 
γεωργίας, δασοκομίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

2. Διεξαγωγή περιπτωσιακών μελετών για τον εντοπι-
σμό κενών και αναγκών στην εκπαίδευση.

3. Εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, νέας δι-
δακτέας ύλης και μεθόδων κατάρτισης.

4. Προσδιορισμός μέσων πολιτικής που υποστηρίζουν 
τη μετάβαση από μια γραμμική σε μια κυκλική προσέγγιση 
της μάθησης, με βάση τη δράση και τις πρακτικές μεθόδους 
μάθησης. 

Γ. Συναντήσεις εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας 
δράσεις έρευνας, παραγωγής και προώθησης των αγροδι-
ατροφικών προϊόντων στην ΠΚΜ. 

Δ. Δράσεις με τα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ. Η ΑΣΠΚΜ 
βάσει του Κανονισμού Σήματος Ταυτότητας δεσμεύεται να 
προτάσσει τα Συνεργαζόμενα Μέλη, σε προγράμματα εκ-

παίδευσης και έρευνας, όπως και σε αυτά των εταίρων της 
και σε προγράμματα προώθησης και προβολής της ΑΣΠΚΜ 
και των εταίρων της.

Ο Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος Διευθυντής του Γραφεί-
ου Διαχείρισης Στρατηγικών project της Αμερικανικής Γε-
ωργικής Σχολής παρουσίασε τo έργο NextFood που αφορά 
ένα νέο μοντέλο παροχής γεωργικών γνώσεων με βιωμα-
τική μάθηση/action learning model, το οποίο δίνει έμφαση 
στη γνώση των αγροτών και στη σημασία της δημιουργίας 
συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων παραγόντων 
του γεωργικού τομέα, ώστε να τονιστεί η αειφορική διάστα-
ση στην οποία πρέπει να στραφεί η αγροτική παραγωγή.

Η εκκίνηση του θεσμού των Συνεργαζόμενων Μελών 
και η “Επίδοση Βεβαιώσεων στα Συνεργαζόμενα Μέλη”-
πρωτοστάτησε στην εκδήλωση, όπου γνωστοί επιχειρη-
ματίες του κλάδου παρέλαβαν τις βεβαιώσεις συνεργασίας 
(EURICOM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑLIEIA A.E., POM STAR|ΡΟΔΙ ΕΛΛΑΣ 
ΑΒΕΕΕ, GALAXY|ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΒΙΔΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΦΑΡΜΑ ΧΑ-
ΛΑΣΤΡΑΣ A.E., ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ, TSAKIRIS FAMILY A.E., 
CARAVIA|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΤΑΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).

Την εκδήλωση παρουσίασε η Δημοσιογράφος Ελένη 
Κωνσταντίνου.

Παρουσίαση Δράσεων της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ

Ο πρώην Υφυπουργός Γεωργίας και Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κιλτίδης

Δάφνη Καψάλα, Διοικητικό Στέλεχος/Οικονομολόγος της ΑΣ ΠΚΜ. Δρ. Μαρία 
Παπαγεωργίου του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ. Κωνσταντίνος 
Κιλτίδης, Πρώην Υφυπουργός Γεωργίας και Πρόεδρος της ΑΣ ΠΚΜ. Δρ. 
Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών 
Έργων|ΓΔΣΕ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Δρ. Ηλίας Κάλφας, Proj-
ect Leader του ΓΔΣΕ της ΑΓΣ.

Θεοφάνης Παπάς. Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Ελένη Κωνσταντίνου, Δημοσιογράφος. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Πρώην 
Υφυπουργός Γεωργίας και Πρόεδρος της ΑΣ ΠΚΜ. Δρ. Φίλιππος 
Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων
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Μπορεί η Θεσσαλονίκη να αλλάξει και να γίνει ένα νέο παρά-
δειγμα για την Ελλάδα; Έχει τις αντικειμενικές δυνατότητες να 
μετατραπεί σε μία ευρωπαϊκή μητρόπολη με όλα όσα νοηματοδο-

τούνται με αυτό; Μέσα από ποιες δημόσιες πολιτικές και από 
ποια ιεράρχηση θα γίνει αυτό εφικτό;

Ισχυρίζομαι πως το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλο-
νίκης έχει όλες τις αντικειμενικές συνθήκες να αλλάξει και 
να επηρεάσει όλη την Κεντρική Μακεδονία, να αναδειχθεί σε 
ένα ισχυρό οικονομικό κέντρο και ταυτόχρονα να διασφαλί-
σει αυξημένο βιοτικό επίπεδο σε κατοίκους και επισκέπτες, 
συμβάλλοντας με τρόπο καθοριστικό στην προσπάθεια της 
χώρας να υπερβεί την κρίση και τις επιπτώσεις της. Μια 
πραγματικά προοδευτική πρόταση για τη Θεσσαλονίκη και 
την ευρύτερη περιοχή οφείλει να επικεντρώσει σε τουλά-
χιστον πέντε μεγάλες παρεμβάσεις και ισάριθμες πολιτικές 
πρωτοβουλίες

Πρώτο, ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η Θεσσαλονίκη έχει 
λόγω της γεωγραφικής της θέσης τη δυνατότητα να απευ-
θυνθεί και να στραφεί σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
στον Εύξεινο Πόντο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια 
και στη Μικρά Ασία. Με μια νέα αυτοπεποίθηση μπορεί και 
πρέπει να αξιοποιήσει αυτή το πλεονέκτημα. Στόχος είναι 
να γίνει η πόλη ένα οικονομικό, εμπορικό, εκπαιδευτικό, 
εκθεσιακό κέντρο και ταυτόχρονα τουριστικός προορισμός 
αξιώσεων, πολιτιστικό σημείο αναφοράς. Να προσελκύσει 
επενδύσεις, να υποδεχθεί επιχειρήσεις που θα δημιουργούν 
νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας – ιδανικά σε διεθνώς 
εμπορεύσιμους τομείς της οικονομίας. 

Δεύτερο, ολοκλήρωση μεγάλων υποδομών και άμεσος 
σχεδιασμός των έργων της επόμενης γενιάς. Δεν πρέπει για 
κανέναν λόγο και με καμία δικαιολογία η Μακεδονία και 
η Θεσσαλονίκη να μείνουν ξανά εκτός του σχεδιασμού και 
υλοποίησης μεγάλων έργων. Η ολοκλήρωση του μετρό, η 
επέκταση του αεροδρομίου, οι αυτοκινητόδρομοι με τους 
κόμβους, ο εκσυγχρονισμός του λιμένος θα δημιουργήσουν 

μία άλλη πραγματικότητα και θα εκτινάξουν τις δυνατότητές μας. 

Τρίτο, άμεση ανάταξη του ΟΑΣΘ καθώς δε νοείται η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα να μην έχει ένα αξιόπιστο μέσο 
δημόσιας συγκοινωνίας. Νέα οχήματα εδώ και τώρα και ανασχε-
διασμός του συγκοινωνιακού χάρτη του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος όταν μπει σε λειτουργία το μετρό.

Τέταρτο, ανατροπή της αναλογίας  πρασίνου ανά κάτοικο. Η 
Θεσσαλονίκη έχει μία από τις χειρότερες αναλογίες στην Ευρώπη. 
Πώς θα γίνει αυτό; Τα παλιά στρατόπεδα εντός του αστικού ιστού 
( ή μέρος αυτών) να μετατραπούν σε μητροπολιτικά πάρκα και 
κάθε ανάπλαση του δημόσιου χώρου να συμπεριλαμβάνει χώ-
ρους πρασίνου. Νέα φιλόδοξη προσέγγιση του δημόσιου χώρου 
– αναπλάσεις με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση 
του αστικού χώρου, της υλικής 

Πέμπτον, ανάπτυξη σοβαρού, σύγχρονου και αποτελεσματικού 
προνοιακού πλέγματος που θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή 
και θα διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των κατοίκων. 
Αυτή είναι μία κεφαλαιώδης υποχρέωση της Πολιτείας – ειδικά 
για εμάς τους σοσιαλιστές/σοσιαλδημοκράτες. Δεν αντιλαμβανό-
μαστε την  οικονομική ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος ως δύο 
αντιθετικές ατζέντες.

Στις εκλογές που έρχονται είναι στο χέρι των Μακεδόνων, των 
Θεσσαλονικέων να στηρίξουν πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις 
που έχουν το όραμα και το σχέδιο να αλλάξουν και να ανατάξουν 
την ευρύτερη περιοχή. 

*Ο Αντώνης Σαουλίδης είναι δικηγόρος, αντιδήμαρχος τε-
χνικών έργων Δ. Νεάπολης Συκεών και υποψήφιος βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης με το ΚΙΝ. ΑΛ. 

Οι πέντε προκλήσεις της Θεσσαλονίκης
opinion

Τ Ο Υ  Α Ν Τ Ω Ν Η 
Σ Α Ο Υ Λ Ι Δ Η * 

Μια πραγματικά 
προοδευτική 

πρόταση για τη 
Θεσσαλονίκη 
και την ευρύ-
τερη περιοχή 

οφείλει να επι-
κεντρώσει σε 
μεγάλες πα-

ρεμβάσεις και 
πολιτικές πρω-

τοβουλίες

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Καλοκαιρ
ινές

Βραδιές

Θεάτρου

Παρασκευή 21
& Σάββατο 22

Ιουνίου
ώρα 21:30

"Οίκος Ενοχής"
Του Θανάση Παπαθανασίου και
Mιχάλη Ρέππα από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλύρου

Δευτέρα
24 Ιουνίου

ώρα 21:30

"Έγκλημα στην οδό Λουρσίν"
μια κωμωδία του Γάλλου συγγραφέα Ευγένιου
Λαμπίς διασκευασμένη από το συγγραφικό δίδυμο
Mιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου από τον
Σύλλογο Δράσεων και Πολιτισμού "Η Χαλάστρα"

Αμφιθέατρο “Αμαδρυάς” Φιλύρου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Η οικονομική κρίση που διανύουμε απο-
τελεί τη μάστιγα της απαξίας των αθλητικών 
εγκαταστάσεων. Αυτό συνιστά αναντιστοιχία με 
την αδήριτη ανάγκη της άθλησης του κοινού και 
ιδιαίτερα της νεολαίας σε εποχή που το διαρ-
κώς διογκούμενο δρομικό κίνημα στρέφει στην 
άθληση τις πλατιές λαϊκές μάζες.

Η χρόνια έλλειψη συντήρησης και οι υπερ-
βολικά κοστοβόρες λειτουργικές δαπάνες έχουν 
εκτοξεύσει στα ύψη τους προϋπολογισμούς. Η 

πολυνομία και η πολυδι-
άσπαση της διαχείρισης σε 
διάφορους φορείς επιτεί-
νουν τα ζητήματα ορθο-
λογικότερης διοίκησης.

 Προτάσεις:
-Πλήρης, ολοκλη-

ρωμένη και ακριβής 
καταγραφή όλων των 
αθλητικών υποδομών 
(δημιουργία μητρώου).

-Νέο θεσμικό πλαίσιο 
διοίκησης και λειτουργίας.

-Ανάθεση αυξημένων 
αρμοδιοτήτων στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση πρώτου 

και δεύτερου βαθμού.

-Ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις 
των χώρων. Εκτιμώ ότι αυτό είναι κομβικής ση-
μασίας. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα θέρμανσης 
των εγκαταστάσεων αφού στην πλειονότητα το 
κύριο καύσιμο είναι το πετρέλαιο. Στο παρελθόν 
έχουν τρέξει, ανεπιτυχώς όμως, τέτοιου είδους 
προγράμματα και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και 
σε επίπεδο ΟΤΑ. Όμως υπήρχε τεράστια γραφει-
οκρατία και τα κονδύλια λίμνασαν. Ενδεικτικά 
αναφέρω ότι πανελληνίως στο προ έτους πρό-
γραμμα υπεβλήθησαν μόνο 30 προτάσεις και 
εγκρίθηκαν μόνο 12, τρείς εκ των οποίων στο 
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσ/κης. Ο σημερινός 
υφυπουργός αθλητισμού εξήγγειλε προ τριμή-
νου κονδύλιο 50 εκατ. ευρώ, αλλά ...αγνοούνται 
οι περαιτέρω εξελίξεις. Εκτιμώ ότι η νέα κυβέρ-
νηση που θα προκύψει στις 7/719 θα δραστηρι-
οποιηθεί έντονα σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΩ 
ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΟΙΑΝΔΗΠΟ-
ΤΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΕΧΩ.

-Δημιουργία εύχρηστων και φθηνών πολυ-
χώρων μαζικής άθλησης.

-Μελέτη 24ωρης χρήσης των εγκαταστάσε-
ων από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (συντα-
ξιούχοι, εργαζόμενοι, ΑΜΕΑ) στις νεκρές αγωνι-

στικά ώρες.
-Ένταξη και εκμετάλλευση στα προγράμ-

ματα Π.Δ.Ε. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο που 
όμως μέχρι στιγμής δεν έχει αξιοποιηθεί σε ικα-
νοποιητικό βαθμό.

-Εκτός από την αξιοποίηση των προγραμ-
μάτων δημοσίων επενδύσεων αξίζει να γίνει 
διεκδίκηση κοινοτικών πόρων - εκτός των πο-
λιτιστικών υποδομών που ήδη υπάρχει - και για 
την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

-Συνεργασία με Υπουργ. Παιδείας για συνεκ-
μετάλλευση σχολικών εγκαταστάσεων.

-Διαμόρφωση και αξιοποίηση εγκαταλε-
λημένων εργοστασιακών χώρων για αθλητική 
χρήση.

--Αξιοποίηση των υπαρχόντων διαθέσιμων 
χώρων σε πάρκα και πλατείες με δημιουργία 
μικρών και όχι κοστοβόρων αθλητικών υποδο-
μών.

Κλείνοντας επιθυμώ να υπενθυμίσω τις βα-
σικές αρχές της παράταξης που ανήκω: O ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑ-
ΘΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΨΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

*Η Κούλα Γιαννακίδουείναι πρώην Γενική 
Γραμματέας Αθλητισμού και υποψήφια βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΚΙΝ. ΑΛ. 

Η σημερινή εικόνα των αθλητικών εγκαταστάσεων Θεσ/κης

Τ Η Σ  Κ Ο Υ Λ Α Σ 
Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ι Δ Ο Υ * 

Η πολυνομία και η πο-
λυδιάσπαση της δια-

χείρισης σε διάφορους 
φορείς επιτείνουν τα 

ζητήματα ορθολογικότε-
ρης διοίκησης.

Οι πέντε προκλήσεις της Θεσσαλονίκης
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Σε εξέλιξη είναι το «θρίλερ» που άρχισε να 
εξελίσσεται στο δήμο Δέλτα από τις 2 Ιουνίου, 
όταν στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών όταν ο 
Γιάννης Ιωαννίδης κατέλαβε το δημαρχιακό θώκο 
ανατρέποντας τα πρώτα αποτελέσματα που ήθε-
λαν τον εν ενεργεία δήμαρχο Μίμη Φωτόπουλο 
να  παρατείνει τη δημαρχιακή του θητεία για άλλα 
τέσσερα χρόνια. Λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ της 
Κυριακής, τα εκλογικά τμήματα άλλαξαν τη ροή 
των αποτελεσμάτων δίνοντας την πρώτη θέση 
στο Γιάννη Ιωαννίδη με διαφορά πολλών εκατο-
ντάδων ψήφων.

Στο επιτελείο του επικρατούσε κατήφεια μέχρι 
την ώρα που τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα 
από τα εκλογικά τμήματα στον Εχέδωρο άρχισαν 
να μετράνε υπέρ της παράταξης «Επανεκκίνηση». 
Μετά από λίγες ώρες το κλίμα άλλαξε οριστικά και 
η παράταξη του Γιάννη Ιωαννίδη πήρε την πρωτιά 
από τον Μίμη Φωτόπουλο με 9.476 ψήφους και 
ποσοστό 53,20%. Ωστόσο, οι έδρες για τον Γιάννη 
Ιωαννίδη παρέμειναν επτά από τον πρώτο γύρο 
των εκλογών, στις 26 Μάιου, (μια σε Άξιο, μια σε  
Χαλάστρα και πέντε σε Εχέδωρο).

Μια έδρα φαίνεται να χάθηκε από την παρά-
ταξη του Γιάννη Ιωαννίδη για μόλις 19 ψήφους, 
γεγονός που οδήγησε το νέο δήμαρχο να ζητήσει 
επανακαταμέτρηση στα ψηφοδέλτια της παρά-
ταξής του. Η επανακαταμέτρηση μέχρι στιγμής 
φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της νέας διοίκησης 
του δήμου, καθώς όπως όλα δείχνουν, η έδρα 
πρόκειται να προσμετρηθεί υπέρ του Γιάννη Ιω-
αννίδη. Ωστόσο, το αποτέλεσμα που θα προκύψει 
όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα το επικυρώσει με 
απόφασή του το εκλογοδικείο.

Οι συγκλίσεις για το νέο δήμο Δέλτα
Προς το παρόν ο νέος δήμαρχος Δέλτα έχει 

ανοίξει κύκλο επαφών με άλλες παρατάξεις, 
προκειμένου να πετύχει τις συγκλίσεις για τη νέα 
διοίκηση το δήμου την 1η Σεπτεμβρίου για να δη-
μιουργήσει μια συμπαγή ομάδα που, όπως αναφέ-

ρει ο κ. Ιωαννίδης, θα εγγυηθεί την αποτελεσμα-
τική διοίκηση μέσα από τη σύνθεση απόψεων. «Η 
αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώματα, τα προβλήματα 
ζητούν απαντήσεις, άρα θα πρέπει να σταθούμε 
αντάξιοι των προσδοκιών των συμπολιτών μας 
που μας έδωσαν την εμπιστοσύνη τους. Αυτό πρέ-
πει να κάνουμε και τώρα επιβάλλεται και από τον 
καινούριο νόμο. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν 
προγραμματικές συγκλίσεις, ώστε να διαμορφω-
θεί μία ισχυρή διοίκηση για να δώσει απαντή-
σεις σε όλα αυτά τα προβλήματα», τονίζει στην 

Karfitsa o νέος δήμαρχος Δέλτα. Ο ίδιος, αναφε-
ρόμενος στους ανθυποψηφιούς του τονίζει ότι 
«είναι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο –βασικά 
και όλοι όσοι κατεβαίνουν στο στίβο έχουν αυτή 
τη διάθεση– και θεωρώ ότι μπορούν να βρεθούν 
συνθέσεις για το καλό όλων».

Οι πρώτες επαφές για την υδροδότηση και 
τα χρέη προς την ΕΥΑΘ

Από τα πρώτα θέματα που θα κληθεί να λύσει 
ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι το νερό και η διαχείρισή 
του. Οι κάτοικοι του Αξίου δεν έχουν πρόσβαση 
στο πόσιμο νερό. Για το  ζήτημα ο νέος δήμαρ-
χος έχει αρχίσει σειρά επαφών με τη διοίκηση της 
ΕΥΑΘ για τη σύνδεση της δημοτικής ενότητας με 
τον κεντρικό αγωγό, ενώ προσανατολίζεται και 
στη λύση που εφαρμοζόταν στο παρελθόν και 
αφορά στη επαναλειτουργία των ξηραντήριων.

Στο μεταξύ, έχει ήδη προχωρήσει σε προσπά-
θειες για να λυθεί το ζήτημα των υπέρογκων τιμο-
λογίων ύδρευσης που βάραιναν τους δημότες που 
είδαν τους λογαριασμούς τους να είναι ιδιαιτέρως 
φουσκωμένοι καθώς δεν είχαν λάβει λογαριασμό 
για τουλάχιστον 4 χρόνια. Στους στόχους του νέου 
δημάρχου είναι το τέλος αυτό να μην επιβάλλεται 
στους νέους λογαριασμούς, που θα στέλνονται 
στους πολίτες τακτικά.

Απόφαση για ρύθμιση του χρέους 
Στις πλάτες του Γιάννη Ιωαννίδη πέφτει και το 

βάρος των χρεών προς την ΕΥΑΘ, που υπολογί-
ζονται σε 11 εκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμες 
οφειλές και πρωτόδικες αποφάσεις μέρος εξ αυ-
τών καταδικαστικές για το δήμο Δέλτα. Η λύση 
που προκρίνεται είναι η ρύθμιση του χρέους με 
την ΕΥΑΘ. «Όσο δύσκολο και αν φαίνεται, θα προ-
χωρήσουμε στις απαραίτητες διαπραγματεύσεις 
για λύσουμε το πρόβλημα και να αποκαταστή-
σουμε τη σχέση μας με την ΕΥΑΘ, ώστε να κατα-
φέρουμε να  διαχειριστούμε όλο το πλαίσιο του 
νερού που αφορά στο δήμο μας», εξηγεί ο νέος  
δήμαρχος Δέλτα.

Επαφές και συγκλίσεις για τη νέα 
διοίκηση από τον Γιάννη Ιωαννίδη

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Δέλτα έχει ανοίξει κύκλο επαφών με άλλες 
παρατάξεις

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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Η ανάρτηση των δασικών χαρτών ανέδειξε μία σειρά προβλη-
μάτων που αφορούσαν στη διαχείριση της γης από τη σύσταση 
του ελληνικού κράτους. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, που 

βρίσκεται ακόμη και σήμερα στην επικαιρότητα, είναι αυτό 
των εκχερσομένων καλλιεργούμενων εκτάσεων. 

Ειδικότερα, κατά την κοινοβουλευτική μου θητεία 
(2012-2015), επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, ανέλαβα, 
ως Βουλευτής Χαλκιδικής, την ευθύνη για την τακτοποίηση 
χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργούμενων εκτάσεων, προερ-
χομένων από εκχερσώσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά 
τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 έως και το έτος 
2007 – συγκεκριμένα την 7η Μαρτίου 2007, ημερομηνία 
κατά την οποία ξεκινησε η αεροφωτογράφιση του συνόλου 
της χώρας από την ΕΚΧΑ Α.Ε. Έτσι, με την αμέριστη στήριξη 
του τότε αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Νικ. Τα-
γαρά, καθώς και με τη συμβολή ειδικής επιστημονικής επι-
τροπής που συστήθηκε για τον λόγο αυτό στο πολιτικό μου 
γραφείο, προσπαθήσαμε να φέρουμε εις πέρας μία πραγμα-
τικά δύσκολη αποστολή. 

Πράγματι, μετά από πολλή δουλειά και παρά τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίσαμε, καταφέραμε να διεκπεραιώσουμε 
την αποστολή μας εντός των οριζόμενων προθεσμιών. Τον 
Δεκέμβριο του 2014 επιτύχαμε κάτι αδιανόητο για τις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις: να έρθει στη Βουλή ένα επεξεργα-
σμένο και άρτιο νομοσχέδιο για τις πρώην δασικές εκτάσεις 
που εκχερσώθηκαν και ήδη βρίσκονταν σε γεωργική καλ-
λιέργεια. Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονταν κυριολεκτικά «στον 
αέρα», δημιουργώντας επισφάλεια τους ιδιοκτήτες τους που 
για πολλά χρόνια τις καλλιεργούσαν. Ήταν συνεπώς επιτα-
κτική η ανάγκη να λυθει το συγκεκριμένο ζήτημα νομοθετι-
κά, με τον καθορισμό των «προϋποθέσεων» για την εξαγορά 
των εκτάσεων αυτών. 

Έτσι, μετά την ψήφιση του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-
12-2014) προστέθηκε  στον εκτελεστικό του συντάγματος, 
Ν. 998/1979 το άρθρο 47β και έληξε μία μακροχρόνια εκ-

κρεμότητα για πολλούς χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα 

αλλά και τη Χαλκιδική. Δεν θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί ότι η 
νομοθετική αυτή πρωτοβουλία «έλυσε» τα χέρια του γεωργικού 
κόσμου της χώρας, που, παράλληλα με τις δυσμενείς συνέπειες 
της κρίσης, είχε να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές που προέκυ-
ψαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Χάριν στην προσθή-
κη του άρθρου 47Β, οι αγρότες μπορούν σήμερα να συνεχίσουν 
να καλλιεργούν τα κτήματα που οι γονείς και οι παππούδες τους 
καλλιεργούσαν και φρόντιζαν επί σειρά ετών, επενδύωντας χρόνο 
και χρήμα και αφήνοντας το προσωπικό τους αποτύπωμα. Κυρίως 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς και την έκδοση 
άδειας επέμβασης, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να μεταβιβάσουν, με 
τη δική τους σειρά, τις εκτάσεις αυτές στις επόμενες γενιές, δηλα-
δή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. 

Χωρίς κανέναν δισταγμό, συγκαταλέγω τη συμμετοχή μου στο 
ανωτέρω εγχείρημα ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της 
κοινοβουλευτικής μου θητείας. Πολιτική δεν είναι μόνο η διεκ-
δίκηση και η άσκηση της εξουσίας, όπως τείνουν να πιστέψουν 
σημερα αρκετοί. Είναι, πολύ περισσότερο, ο σχεδιασμός και η στο-
χοθεσία, η υιοθέτηση, η εφαρμογή και η υλοποίηση λύσεων, που 
αντιμετωπίζουν και επιλύουν πραγματικά προβλήματα της κοινω-
νίας. Σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. 

*Ο Ευθύμης Καρανάσιος είναι επιχειρηματίας και υποψήφι-
ος βουλευτής της ΝΔ στην Χαλκιδική

Πώς περατώσαμε το ζήτημα των εκχερσομένων καλλιεργούμενων εκτάσεων 
opinion

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

Χάρη στις προ-
σπάθειές μας, 

οι αγρότες μπο-
ρούν σήμερα 

να συνεχίσουν 
να καλλιεργούν 
τα κτήματα που 

οι γονείς και 
οι παππούδες 

τους καλλι-
εργούσαν και 
φρόντιζαν επί 

σειρά ετών

Festival
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ55
OO

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

“Ομάδα Μουσικής έκφρασης”

“Οι Λούστροι”

Παρασκευή 21 Ιουνίου

“Ομάδα Μουσικής έκφρασης”

Δευτέρα 24 Ιουνίου

“Οι Λούστροι”

“Ο Μικρόκοσμος”“Ο Μικρόκοσμος”

“Nuevo”“Nuevo”

Mary Doutsi and the SwingersMary Doutsi and the Swingers

Τρίτη 25 Ιουνίου

Τετάρτη 26 Ιουνίου

Πέμπτη 27 Ιουνίου

Χώρος διεξαγωγής:
Ελαιόρεμα Πυλαίας

Ώρα έλευσης  9.μ.μ. Ώρα έλευσης  9.μ.μ. 
σε όλες  τις εκδηλώσεις Αφιέρωμα στο Περιβάλλον

Κουαρτέτο Εγχόρδων

Συναυλία με το 8μελές σχήμα

Συναυλία με την
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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 περατώσαμε το ζήτημα των εκχερσομένων καλλιεργούμενων εκτάσεων 
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Το σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Μπορεί τις προηγούμενες μέρες στα 
γραφεία της ΝΔ να επικρατούσε «πυρε-
τός» για τα ψηφοδέλτια του κόμματος, τα 
οποία έκλειναν, όμως σε ένα γραφείο του 
πρώτου ορόφου της οδού Πειραιώς ένας 
φάκελος ήταν ακόμα υπό επεξεργασία: 
το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, που θα αφορά την οργάνω-
ση της κυβέρνησης και του κράτους. 

 
Εφόσον όλα πάνε σύμφωνα με το 

σχέδιο της ΝΔ, η Βουλή θα ξανανοίξει 
στις 17 Ιουλίου, μετά τη διάλυσή της για 
τις εκλογές, με πρώτο αντικείμενο, φυ-
σικά, τις προγραμματικές δηλώσεις της 
νέας κυβέρνησης και την παροχή της ψή-
φου εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει πως, 
αν όλα πάνε με βάση το χρονοδιάγραμ-
μα, η επόμενη κυβέρνηση θα μπορεί να 
ξεκινήσει το νομοθετικό της έργο περί τα 
τέλη Ιουλίου, καθώς ο σχεδιασμός δεν 
προβλέπει θερινά τμήματα και προγραμ-
ματίζεται μόνο μια ολιγοήμερη διακοπή, 
πέριξ του Δεκαπενταύγουστου. 

 
Ο νόμος αυτός δεν είναι κάτι εντελώς 

καινοφανές. Τουναντίον, «πατάει» πάνω 
σε νομοθετήματα που έχουν ψηφιστεί 
και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ πλήρως, 
ενώ ενσωματώνει λειτουργίες και προ-
βλέψεις από σειρά άλλων νομοθετημά-
των. Για παράδειγμα, ένα από τα κείμενα 
αναφοράς είναι ο νόμος 4109/2013 που 
είχε ψηφιστεί επί κυβέρνησης Αντώνη 
Σαμαρά αναφορικά με τη σύσταση της 
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, αλλά 
και ο νόμος 4048/2012 που είχε ψηφίσει 
η κυβέρνηση Παπαδήμου για την αντι-
μετώπιση της πολυνομίας και της κακο-
νομίας, ο οποίος, όμως, ελέω πολιτικών 
εξελίξεων, ποτέ δεν εφαρμόστηκε στην 
ουσία του. 

 
Ισχυρό Μαξίμου, ευέλικτο κράτος 
Ένα βασικό στοιχείο του νομοσχεδί-

ου είναι το «ισχυρό» Μέγαρο Μαξίμου, 
όπου θα υπάρχει μια εποπτεύουσα και 
συντονιστική Αρχή που θα λειτουργεί 
ως θεσμοθετημένος σύνδεσμος μεταξύ 
των υπουργείων και του πρωθυπουρ-
γού. Το γραφείο του πρωθυπουργού θα 
είναι αναβαθμισμένο, ενώ και οι υπηρε-
σίες εντός του Μαξίμου που υπάγονται 
στον πρωθυπουργό θα αλλάξουν τρόπο 

λειτουργίας και θα ενταχθούν στο νέο 
πλαίσιο λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο 
«κουμπώνει» και το σχέδιο που επεξερ-
γάζονται στο επιτελείο Μητσοτάκη με τη 
Γενική Γραμματεία Συντονισμού που είχε 
δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς, μια 
και η πρόθεση είναι ο πρωθυπουργός να 
έχει έναν ισχυρό μηχανισμό για να τον 
υποστηρίξει στον συντονιστικό και επο-
πτικό ρόλο που έχει επί του κυβερνητι-
κού σχήματος. Λέγεται, μάλιστα, ότι έχει 
βρεθεί και το πρόσωπο που θα έχει αυτόν 
τον ρόλο στο νέο Μαξίμου του κ. Μητσο-
τάκη, με τις ισχυρότερες πιθανότητες να 
έχει ο κ. Άκης Σκέρτσος, ο οποίος μέχρι 
πρότινος ήταν γενικός διευθυντής του 
ΣΕΒ. 

 Θα πρόκειται, δε, για ένα σχέδιο νό-
μου που χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 
όπως λένε αρμόδιοι συνεργάτες του κ. 
Μητσοτάκη, ενώ θα περιγράφεται το 
ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου θα 

ενεργεί ο πρωθυπουργός. Στόχος, δε, 
είναι οι διαδικασίες να «τρέχουν» πιο 
γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατικά κωλύ-
ματα, αλλά και με πιο μόνιμους, παρα-
μετρικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, 
επιδίωξη θα είναι και η βελτίωση της συ-
νεργασίας του πολιτικού με το διοικητικό 
προσωπικό, της κυβέρνησης με τη διοί-
κηση του κράτους, με άλλα λόγια. 

 
Προγραμματισμός 
Γιατί, όμως, «Επιτελικό Κράτος»; 

Αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται προς 
τους επιτελείς του κ. Μητσοτάκη. Η απά-
ντησή τους είναι ότι στόχος είναι η νέα 
διοίκηση του κράτους να εμφορείται από 
τις αρχές του προγραμματισμού. Με άλλα 
λόγια, να είναι σαφές ότι η κυβερνητική 
πολιτική ασκείται με βάση προγραμματι-
σμό και όχι ανάλογα με τα εκάστοτε εξω-
τερικά ερεθίσματα. Ένα παράδειγμα για 
να κατανοήσει κανείς τη λογική είναι τα 

Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα, τα οποία 
έχει ψηφίσει τα περασμένα χρόνια η Βου-
λή, όπου περιγράφονται σαφώς οι στόχοι 
για τα επόμενα χρόνια, αλλά και τα μέσα 
επίτευξης αυτών. 

 
Αποκομματικοποίηση του Δημοσίου
Ένας στόχος, βεβαίως, που έχουν 

θέσει οι δανειστές της χώρας εδώ και 
καιρό είναι η «αποκομματικοποίηση του 
Δημοσίου». Η ΝΔ, όμως, δεν σκοπεύει να 
διατηρήσει το νομοθέτημα της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ για τους «θεματικούς γραμ-
ματείς», με προκαθορισμένη θητεία, 
οι οποίοι προκύπτουν από διαδικασίες 
«αξιολόγησης», καθώς έχει καταγγείλει 
τη διαδικασία ως διάτρητη, με στόχο να 
επιλεγούν σε μόνιμες θέσεις κομματι-
κά επίλεκτοι. Σημειωτέον, δε, τέτοιος 
διαγωνισμός ολοκληρώθηκε μόνο στο 
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και πουθενά αλλού.  

Κωδικός «Επιτελικό Κράτος»
Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η 



1915.06.2019



20 15.06.2019

Τα σχέδια των δημάρχων  
για την επόμενη τετραετία

Ποιες είναι οι προτεραιότητές τους  
στους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης
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Και μετά τις εκλογές τι; Οι 14 νέοι δή-
μαρχοι του νομού Θεσσαλονίκης που ανα-
δείχθηκαν νικητές από την κάλπη των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών, έχουν αρχίσει να 
καταστρώνουν τα πλάνα τους ενόψει της 1ης 
Σεπτεμβρίου οπότε και θα αναλάβουν επίση-
μα τα καθήκοντά τους. Όσοι δήμαρχοι επα-
νεξελέγησαν και ανανέωσαν τη θητεία τους, 
βάζουν πλώρη για νέα έργα, ενώ οι καινούρ-
γιοι επιθυμούν να αφήσουν το αποτύπωμά 
τους και να βελτιώσουν την καθημερινότητα 
των δημοτών.

Ποιά είναι, όμως, τα σχέδια των δημάρχων 
ενόψει της επόμενης τετραετίας; Οι περισσό-
τεροι θα ρίξουν το βάρος σε καθαριότητα, 
ασφάλεια και αναπλάσεις, καθώς αποτελούν 
προτεραιότητα και τα βασικά παράπονα των 
πολιτών. Μαζί με αυτά, όμως, αισιοδοξούν 
πως θα καταφέρουν να εκτελέσουν και με-
γάλα έργα που θα δώσουν πνοή και θα αλ-
λάξουν ριζικά την εικόνα των περιοχών τους.

Δ. Θεσσαλονίκης: Το φιλόδοξο πρόγραμμα 
του Κ. Ζέρβα

Η καθαριότητα είναι το νούμερο ένα πρό-
βλημα για τους δημότες της Θεσσαλονίκης 
και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα «παλέψει» 
με αυτό από την πρώτη κιόλας μέρα που θα 

αναλάβει τα καθήκοντά του. Δηλώνει αισι-
όδοξος πως οι πολίτες θα αντιληφθούν μία 
πρώτη αισθητή βελτίωση στην καθαριότητα 
μέχρι τα Χριστούγεννα του 2019, ενώ αποτε-
λεί προσωπικό του στοίχημα να υπάρχει μία 
ριζικά διαφορετική εικόνα της πόλης με την 
ολοκλήρωση της θητείας του.

Όραμα, βέβαια, του κ. Ζέρβα είναι η ανά-
πλαση της Πλατείας Αριστοτέλους και η μετα-
τροπή της σε μια πλατεία εφάμιλλη ευρωπα-
ϊκών πρωτευουσών, με ευταξία, καθαριότητα 
και ασφάλεια, που θα επιτευχθεί μέσω ανοι-
χτού διεθνή διαγωνισμού. Στις προτεραιότη-
τές του θα βρίσκονται, επίσης, η συντήρηση 
της Νέας Παραλίας και το ενιαίο παραλιακό 
μέτωπο, η ανάπλαση της ΔΕΘ, ενώ όπως ο 
ίδιος έχει δηλώσει, το πρόγραμμα του είναι 
φιλόδοξο, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν 
θα ήθελε επί δικής του δημαρχίας η Θεσσα-
λονίκη να μετατραπεί σε κοινωνία χαμηλών 
προσδοκιών.

Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Συνεχίζει το 
έργο ο Λ. Κυρίζογλου

Η επέκταση του μετρό δυτικά, το δυτικό 
θαλάσσιο μέτωπο, η βελτίωση των αστικών 
συγκοινωνιών, το ζήτημα στρατοπέδων και 
οι αστικές αναπλάσεις είναι στις άμεσες προ-

τεραιότητες του δημάρχου Αμπελοκήπων 
– Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου, για την 
επόμενη τετραετία. 

Ειδικότερα, για τις αναπλάσεις στις οποί-
ες θα προβεί η διοίκηση είναι η αξιοποίηση 
έξι στρεμμάτων απέναντι από το ξενοδοχείο 
Grand Hotel για να γίνει το καλλιτεχνικό σχο-
λείο και ο ιερός ναός Αγίου Πολυκάρπου. Πα-
ράλληλα, προγραμματίζονται παρεμβάσεις 
στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη με τη 
διαπλάτυνση και τη μονοδρόμηση των πεζο-
δρομίων, καθώς και στις οδούς Βενιζέλου και 
Φιλιππουπόλεως.

Επίσης μέσα στη νέα θητεία αναμένεται 
να προχωρήσει η κατασκευή κολυμβητηρίου 
εντός του στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» 
και τριών γυμναστηρίων, σε Αμπελόκηπους  
και στη Μενεμένη.

Δ. Βόλβης: Βάρος στη δημιουργία υποδο-
μών ρίχνει ο Δ. Λιάμας

Βαρύτητα στη δημιουργία υποδομών και 
έργων θα δώσει τη νέα τετραετία που ξεκινά 
από την 1η Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Βόλ-
βης, Διαμαντής Λιάμας, ο οποίος κατάφερε 
να επανεκλεγεί από την πρώτη Κυριακή των 
αυτοδιοικητικών εκλογών έχοντας και την 
πλειοψηφία των συμβούλων. 
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Τα σχέδια των δημάρχων  
για την επόμενη τετραετία

Ποια είναι τα 
σχέδια των 
νεοεκλεγμέ-
νων και πως 
σκέφτονται να 
ολοκληρώ-
σουν τα μεγά-
λα έργα που 
έχουν προ-
γραμματίσει 
οι «παλιοί»

Στις προτεραιότητές του κ. Λιάμα θα είναι η ανάπτυξη των 
λιμανιών Σταυρού και Ασπροβάλτας με ισάριθμες μαρίνες, 
η ανάδειξη της λίμνης Βόλβης σε κορυφαίο οικοτουριστικό 
πόλο έλξης, η διασύνδεση με τη Θεσσαλονίκη μέσω προα-
στιακού σιδηρόδρομου και η δημιουργία του μεγαλύτερου, 
ίσως, παράκτιου ποδηλατόδρομου στην Ελλάδα, μήκους 
σχεδόν 15 χιλιομέτρων που θα ενώνει τον Σταυρό με την 
Ασπροβάλτα.

Δ. Δέλτα: Μάχη με την καθημερινότητα για τον Γ. Ιωαννίδη
H βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας 

του πολίτη είναι τα πρωτεύοντα για τον νέο δήμαρχο Δέλτα, 
Γιάννη Ιωαννίδη. Στους στόχους του είναι να δοθεί προτεραι-
ότητα στην κοινωνική πολιτική, στην οδοποιία, στην καθαρι-
ότητα, δηλαδή σε προβλήματα που έχει χαρακτηρίσει σοβα-
ρά και ουσιαστικά.

Δρόμους χωρίς λακκούβες, επαρκή φωτισμό και κα-
θαριότητα, μηχανισμό αντιμετώπισης άμεσων κοινωνικών 
αναγκών, άμεση συζήτηση με την ΕΥΑΘ για τη διευθέτηση 
του χρέους 11 εκατ. ευρώ, σύνταξη μελετών για έργα που 
μπορούν να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ανα-
συγκρότηση των υπηρεσιών του δήμου είναι όσα υποσχέθη-
κε να υλοποιήσει ο κ. Ιωαννίδης. «Ζούμε με πολύ μεγάλη 
μόλυνση, υπάρχουν ζητήματα που δυσχεραίνουν την ποιό-
τητα ζωής και αλλοιώνουν τη δημόσια εικόνα του δήμου», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δ. Θερμαϊκού: Η καθαριότητα πάνω απ’ όλα για τον Γ. Τσα-
μασλή

Να μετατραπεί ο δήμος Θερμαϊκού στον πιο καθαρό 
δήμο, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας του και αναβαθ-
μίζοντας τις υποδομές καθαριότητας, υποσχέθηκε προεκλο-
γικά ο νέος δήμαρχος, Γιώργος Τσαμασλής, και σ’ αυτό τον 
τομέα θα ρίξει το βάρος από την πρώτη ημέρα ανάληψης των 
καθηκόντων του.

Ο κ. Τσαμασλής θα επιχειρήσει επίσης, σύμφωνα με τις 
προεκλογικές του δεσμεύσεις, να αναβαθμίσει τους κοινό-
χρηστους χώρους, να ασφαλτοστρώσει τους επιβαρυμένους 
δρόμους, να αναπλάσει τις παραλίες και το παράκτιο μέτωπο 
του δήμου, δημιουργώντας την αποκαλούμενη «Θερμαϊκή 
Ριβιέρα» και να προσελκύσει ξένες και εγχώριες επενδύσεις.

Δ. Θέρμης: ‘Εργα και αναδιάρθρωση υπηρεσιών του δήμου 
για τον Θ. Παπαδόπουλο

Η άμεση υλοποίηση όλων των έργων που έχουν ενταχθεί 
σε χρηματοδοτικά προγράμματα σε όλους τους οικισμούς, 
είναι στα σχέδια του δημάρχου Θέρμης, Θεόδωρου Παπαδό-
πουλου. Ταυτόχρονα, στις προτεραιότητες του επανεκλεγέ-
ντα δημάρχου είναι η επέκταση του δικτύου των κοινωνικών 
υπηρεσιών, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας πολίτης που να 
μην έχει πρόσβαση σε αυτές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μέσα στους στόχους του κ. Παπαδόπουλου για την ερχό-
μενη τετραετία βρίσκονται επίσης η πλήρης αναδιάρθρωση 
των υπηρεσιών του δήμου και η ριζική αλλαγή του συστή-
ματος διοίκησης, με στόχο την ελαχιστοποίηση της γραφει-
οκρατίας και τη διευκόλυνση της ζωής των δημοτών μέσω 
χρήσης της τεχνολογίας.

Δ. Καλαμαριάς: Κόδρα και παραλιακό μέτωπο οι προτεραι-
ότητες Γ. Δαρδαμανέλη

Σηκώνει μανίκια από 1η Σεπτεμβρίου και ο νέος δήμαρ-
χος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, με στόχο, όπως 

έχει δηλώσει, να βελτιωθεί η καθημερινότητα των δημο-
τών και να μπει ο δήμος σε μια δημιουργική περίοδο. Στις 
προτεραιότητες του είναι το στρατόπεδο Κόδρα, για το οποίο 
σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή δέκα βήματα που πρέπει να 
υλοποιηθούν, καθώς και η ανάπλαση του παραλιακού μετώ-
που, για το οποίο εκτιμά ότι πρέπει να ξεκινήσουν να μπαί-
νουν «λιθαράκια» για την αξιοποίησή του.

Παράλληλα, ο κ. Δαρδαμανέλης επιθυμεί να προσελκύ-
σει τη νεολαία με την πραγματοποίηση δράσεων που σχε-
τίζονται με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό αλλά και με την 
επιμόρφωση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και 
φυσικά να αναβαθμιστούν περιοχές της Καλαμαριάς που 
θεωρεί πως παραμελήθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως για 
παράδειγμα ο Φοίνικας,  Νέα Κρήνη και Βότση.

Δ. Κορδελιού – Ευόσμου: Περιβαλλοντικό και σχολική στέ-
γη για τον Κλ. Μανδαλιανό

Έτοιμος να δώσει μάχη μ’ ένα σωρό προβλήματα 
είναι ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, 
Κλεάνθης Μανδαλιανός, με την ανάληψη των καθηκό-
ντων του. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται η περιβαλλο-
ντική επιβάρυνση, η ευταξία, τα πεζοδρόμια και οι απο-
χετεύσεις, η σχολική στέγη.

«Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να πολεμη-
θούν ταυτόχρονα. Έχουμε μεγάλο αγώνα. Θα τα βά-
λουμε κάτω και θα τα προχωρήσουμε παράλληλα», 
διαμηνύει ο κ. Μανδαλιανός. Ο νέος δήμαρχος εξέλαβε 
το αποτέλεσμα των εκλογών ως μήνυμα των δημοτών, 
που επιθυμούν να αλλάξουν τα πράγματα και με βάσει 
αυτό το μήνυμα ξεκαθαρίζει πως θα παλέψει και θα ερ-
γαστεί με όλες του τις δυνάμεις για το καλό του τόπου 
κατά τη διάρκεια της τετραετίας.

Δ. Λαγκαδά: Νοικοκύρεμα στα οικονομικά θέλει ο Γ. 
Ταχματζίδης

Η διαχείριση της καθημερινότητας και η βελτίωση 
των οικονομικών του δήμου είναι στις άμεσες προτε-
ραιότητες για τον νέο δήμαρχο Λαγκαδά, Γιάννη Ταχμα-
τζίδη, ο οποίος από την 1η Σεπτεμβρίου θα εγκαταστα-
θεί στο δημαρχείο.

Στα πρώτα του βήματα είναι –μεταξύ άλλων– το 
νοικοκύρεμα του δήμου και στη συνέχεια η αναπτυξι-
ακή προοπτική του, όπως ο ίδιος αναφέρει χαρακτηρι-
στικά. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος αναμένεται να εστιάσει 
τις προσπάθειές του στην δεινή οικονομική κατάσταση 
του δήμου Λαγκαδά, κάνοντας λόγο για κακοδιαχείριση 
και για κακοδιοίκηση στη διάρκεια των προηγούμενων 
ετών.

Δ. Νεάπολης – Συκεών: Συνέχιση έργων για τον Σ. Δανιη-
λίδη

Η συνέχιση έργων, δράσεων και πολιτικών που διαμορ-
φώνουν μια έξυπνη και ανθρώπινη πόλη και ένα ψηφιακό 
δήμο είναι οι νέοι στόχοι για την επόμενη τετραετία για τον 
επανεκλεγέντα δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών, Σίμο Δανιηλί-
δη. Οι προτεραιότητες επικεντρώνονται περισσότερο στους 
τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο Δημοτικό 
Ιατρικό Κέντρο, όπως επίσης και στη διεύρυνση των άλλων 
θεσμών της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στον τομέα των υποδομών, θα ρίξει βάρος στην αναβάθ-
μιση, ανάπλαση και προβολή των ιστορικών μνημείων του 
Επταπυργίου και των Βυζαντινών Τειχών, της «Βαλκανικής 
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Πλατείας» στην περιοχή Στρεμπενιώτη, στην περιοχή 
των μνημείων και στην περιοχή του Αγ. Παύλου.

Δ. Παύλου Μελά: Ξεκινά το Μητροπολιτικό Πάρκο ο Δ. 
Δεμουρτζίδης

Στην υλοποίηση των παρεμβάσεων στο πρώην στρα-
τόπεδο Παύλου Μελά θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, 
ο επανεκλεγείς δήμαρχος, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, την 
επόμενη τετραετία. Όπως έχει δηλώσει αναμένεται να 
ξεκινήσει η μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό 
Πάρκο με  συνολικό κόστος 53 εκατ. ευρώ. Η πρώτη 
φάση περιλαμβάνει το πράσινο, την περίφραξη, το φωτι-
σμό και τα αναψυκτήρια, ενώ σε δεύτερη φάση θα ακο-
λουθήσουν τα κτήρια.

Επίσης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά σχεδιάζει ένα 
γενναίο τεχνικό πρόγραμμα, με έργα που θα χρηματο-
δοτηθούν είτε από τον «Φιλόδημο», είτε από ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Εντός του τεχνικού προγράμματος θα πε-
ριλαμβάνονται αναπλάσεις, όπως το πάρκο στη Νικόπο-
λη 5,5 στρεμμάτων, η  πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην 
Ευκαρπία, ένα γήπεδο στην Πολίχνη, παιδικές χαρές και 
αθλητικοί χώροι.

Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη: Μεγάλες παρεμβάσεις θα 
«τρέξει» ο Ι. Καϊτεζίδης

Πάνω στα προβλήματα της καθημερινότητας θα 
συνεχίσει να δουλεύει τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο 
επανεκλεγείς δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτετζίδης, «τρέχοντας» παράλληλα και μεγάλες πα-
ρεμβάσεις ώστε να αλλάξει ριζικά η εικόνα του δήμου 
και να αποτελέσει παράδειγμα. «Εχθρός του καλού είναι 
το καλύτερο», δηλώνει ο κ. Καϊτεζίδης, υποστηρίζοντας 

πως «καλός δήμαρχος, είναι ο νοικοκύρης δήμαρχος».
Εκτός όμως από την καθαριότητα, την ανακύκλωση 

και τα τεχνικά έργα που θα αποτελέσουν τον «πυλώνα», 
στον  προγραμματισμό της δημοτικής αρχής είναι η ανά-
πλαση του παραλιακού μετώπου της Πυλαίας και η κα-
τασκευή μαρίνας σκαφών. Στα σχέδια του κ. Καϊτετζίδη 
είναι επίσης η ολοκλήρωση των υποδομών σε σχολικά 
συγκροτήματα, οι αναπλάσεις στην Πυλαία, η δημιουρ-
γία χώρου στάθμευσης στο Πανόραμα, τα δίκτυα αποχέ-
τευσης και ύδρευσης στον Χορτιάτη.

Δ. Χαλκηδόνας: Ρίχνει βάρος στην καθημερινότητα ο 
Στ. Αναγνωστόπουλος

Στην καθημερινότητα του πολίτη θα ρίξει το βάρος 
ο νέος δήμαρχος Χαλκηδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπου-
λος. «Θα φροντίσουμε σε πρώτη φάση, τουλάχιστον να 
μη λείψει κάτι από την καθημερινότητα σε όλα τα χωριά 
και σε κάθε γωνιά του δήμου μας. Από εκεί και πέρα, θα 
πρέπει να δούμε τα βασικά έργα υποδομής, όσα είναι σε 
εξέλιξη να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε και να τα 
τρέξουμε με πιο γρήγορο ρυθμό και φυσικά να σχεδι-
άσουμε και ό,τι λείπει από πλευράς υποδομών», ανα-
φέρει.

Το διάστημα έως την 1η Σεπτεμβρίου, ο κ. Αναγνω-
στόπουλος θα ενημερώνεται για τα τρέχοντα ζητήματα 
που απασχολούν το δήμο και θα σχεδιάζει τα πρώτα του 
βήματα της νέας διοίκησης.

Δ. Ωραιοκάστρου: Η ατζέντα του Π. Τσακίρη
Η ύδρευση, η καθαριότητα, οι ανεξέλεγκτες χωμα-

τερές, τα αδέσποτα ζώα καθώς και η διοικητική αναδι-
άρθρωση είναι στις προτεραιότητες του νεοεκλεγέντα 
δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, όπως είχε 
δεσμευτεί ο ίδιος προεκλογικά.

Μεταξύ των έργων που θα επικεντρωθεί με την ανά-
ληψη της διοίκησης του δήμου, είναι η μετατροπή του 
κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου σε κλειστό, προκειμένου 
να λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, η ολοκλήρωση των 
αποχετευτικών δικτύων, η σωστή λειτουργία των κοι-
μητηρίων, η δωρεά ύψους 300.000 ευρώ της εταιρεί-
ας «ΤΙΤΑΝ» για τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου 
στον Δρυμό. Για το θέμα της καθαριότητας ο κ. Τσακίρης 
είχε μιλήσει για τη συμμετοχή ιδιωτών σε συγκεκριμέ-
νους τομείς, καθώς θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα 
μειωθεί το κόστος για τους δημότες.
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Το Θρακικό πέλαγος αποτελεί το νέο δρόμο 
των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο, καθώς 
στα ποτάμια σύνορα έχουν περιοριστεί οι αφίξεις 
μεταναστών και προσφύγων, κυρίως λόγω της 
υψηλής στάθμης του ποταμού. Ωστόσο, μόνον 
τις τελευταίες δύο εβδομάδες εντοπίστηκαν και 
διασώθηκαν περισσότεροι από 300 πρόσφυγες 
στο Θρακικό πέλαγος και στις παραλίες της Αλε-
ξανδρούπολης.

Οι λιμενικές αρχές του Έβρου και ειδικότε-
ρα της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης, 
σπάνια ασχολούνταν με καραβιές μεταναστών 
στη θαλάσσια περιοχή τους. Μάλιστα, πριν μή-
νες το ενδεχόμενο να έφτανε βάρκα με πρόσφυ-
γες ήταν… είδηση. Το φαινόμενο, όμως, πλέον 
παρουσιάζει ραγδαία αύξηση σε βαθμό που να 
έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες στη θάλασσα, κυ-
ρίως στις περιοχές που προσεγγίζουν τα τουρ-
κικά παράλια. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα 
φουσκωτά στα οποία επιβαίνουν από 25 έως και 
50 μετανάστες στο καθένα, αναχωρούν από τις 
παραλίες του Αίνου (τουρκικά Ενέζ), που απέχει 
ελάχιστα ναυτικά μίλια από τις ακτές του Έβρου. 
Έχει συμβεί φουσκωτά να καταλήξουν σε παρα-
λιακές περιοχές της Σαμοθράκης,  όμως εκτιμά-
ται πως αυτό συμβαίνει λόγω των θαλάσσιων 
ρευμάτων.

Το τελευταίο διάστημα, όμως, όπως φαίνε-
ται και από τις ανακοινώσεις που δημοσιοποιεί 
το λιμενικό, οι «καραβιές» των μεταναστών 
φτάνουν συνήθως στην παραλιακή περιοχή 
της Μάκρης, έξω από την Αλεξανδρούπολη, 
ενώ διασώσεις έχουν γίνει και στα ανοιχτά του 
Θρακικού πελάγους. Μάλιστα, φουσκωτά με 
πρόσφυγες διασχίζουν το Θρακικό πέλαγος ανά 
τριήμερο, όπως φαίνεται από τις διασώσεις που 
γίνονται. «Είναι αλήθεια ότι οι διακινητές έχουν 
στρέψει εκεί τα μεταναστευτικά κύματα, επειδή 
ο ποταμός Έβρος την περίοδο αυτή διασχίζεται 
δύσκολα λόγω της υψηλής του στάθμης από 
τις βροχές που προηγήθηκαν», εξηγούσε στην 
Karfitsa πρόσωπο που γνωρίζει την πορεία των 
μεταναστευτικών ροών στα βορειοανατολικά 
σύνορα της χώρας μας.

Μειωμένες ροές
Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και από τη μεί-

ωση των αριθμών μεταναστών και προσφύγων 
που εντοπίζονται από τις ελληνικές αρχές στα 
ποτάμια σύνορα και στην υπόλοιπη Θράκη, από 
την αστυνομία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 

ανακοινώσεις της αστυνομικής διεύθυνσης ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης, τον Μάιο εντο-
πίστηκαν 332 μετανάστες και πρόσφυγες, όταν 
τον περσινό Μάιο το νούμερο αυτό είχε φτάσει 
στους 2.151! Ιδιαίτερα αισθητή είναι η μείωση 
μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, καθώς τον Απρίλιο 
στη Θράκη εντοπίστηκαν 1.059 μετανάστες και 
πρόσφυγες.

Παρ’ ότι συνοριοφύλακες στον Έβρο θεω-
ρούν ότι οι αριθμοί δείχνουν μία σαφή μείωση 
των ροών, ωστόσο οι τάσεις των τελευταίων 
ημερών διαμορφώνουν άλλη εικόνα, που μάλ-
λον προκαλεί ανησυχία και ενισχυμένα μέτρα. 
«Μπορεί στο ποτάμι να μειώθηκε ο αριθμός, 
παρουσιάζεται όμως ραγδαία αύξηση στη θά-
λασσα στην περιοχή του Έβρου, επομένως το 
πρόβλημα μετακινείται, δεν περιορίζεται», έλεγε 
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. με μεγάλη εμπειρία στο 
μεταναστευτικό ζήτημα.

Είναι αλήθεια πως τα επιτελεία του υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο-
λίτη εξετάζουν μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμε-
νου μεγάλου μεταναστευτικού κύματος. Όπως 
εξηγούσαν πηγές από την πλευρά της πολιτικής 
ηγεσίας, το μεταναστευτικό έχει γίνει «εργα-
λείο» στα χέρια πολιτικών αντιπαραθέσεων κυ-

ρίως μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης και βασικό 
μέσο απειλής της τουρκικής ηγεσίας. «Ακούγε-
ται πάλι στη γειτονική χώρα ότι έχουν συγκε-
ντρωθεί εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυ-
γες, περιμένοντας να ανοίξουν οι.. δρόμοι για 
την Ελλάδα», έλεγε πολιτικός παράγοντας της  
μεθορίου, θεωρώντας πως ακόμη και αυτές οι 
διαρροές μπορεί από τη μία να έχουν βάση, από 
την άλλη όμως χρησιμοποιούνται από την τουρ-
κική ηγεσία.

Αντίστοιχα αυξητικές είναι όμως και οι τάσεις 
στο Αιγαίο, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται 
από τις σχεδόν καθημερινές αφίξεις βαρκών με 
πρόσφυγες και μετανάστες κατά κύριο λόγο στη 
Μυτιλήνη. Το γεγονός αυτό άρχισε να προκαλεί 
πάλι αντιδράσεις στα  νησιά, καθώς η τουριστική 
περίοδος βρίσκεται στην ακμή της και υπάρχει 
ανησυχία για μείωση του τουρισμού, ειδικά σε 
περιοχές όπου είναι γνωστό ότι φτάνουν πρό-
σφυγες.

Το προφίλ των ανθρώπων που φτάνουν 
εξακολουθεί να είναι και προσφυγικό και μετα-
ναστευτικό. Ωστόσο, σύμφωνα  με τα στοιχεία 
που συγκεντρώνονται το τελευταίο διάστημα, οι 
περισσότεροι που φτάνουν στη χώρα μας προέρ-
χονται από το Αφγανιστάν.

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο  
από τη θάλασσα προκαλεί ανησυχία

Φτάνουν καραβιές προσφύγων 
στο Θρακικό πέλαγος
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Την Πέμπτη 20 Ιουνίου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανοίγει την αυλαία για το Alfredo’s Garden 
Summer Festival με μια μοναδική συναυλία.  Γεμάτος θετική ενέργεια έρχεται για να μας 
παρασύρει με όλες τις παλιές και νέες του επιτυχίες «πιο πολύ απ’ όσο φαντάζεσαι».   Με 

αφορμή την πολυαναμενόμενη συναυλία με τα πιο γνωστά και τρυφερά τραγούδια που όλοι 
έχουμε αγαπήσει, μιλήσαμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

«Χέρια ψηλά» στο Alfredo’s
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WINEFESTΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ
Πολιτιστικός Ιούλιος με 

το Φεστιβάλ Επταπυργίου 
από 2 έως 22/7 

στην Ακρόπολη της 
Θεσσαλονίκης

Σε παγκόσμια 
«πρωτεύουσα» του 

κρασιού θα μετατραπεί 
για μια βδομάδα η 
Θεσσαλονίκη, με το 

συνέδριο της GiESCO από 
23-28 Ιουνίου

Η Ελευθερία Χατζοπούλου 
μιλά για τις «Ανομολόγητες 

επιθυμίες» που 
αποκαλύπτουν την ιστορία 
της Ανατολικής Θράκης 

αλλά την εμβάθυνση που 
έκανε στους δυο ξεριζωμούς 
των ανατολικοθρακιωτών 

παππούδων της 

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου ο 
Γιάννης Χαρούλης για μία 

και μοναδική εμφάνιση στο 
Θέατρο Γης.

Συναυλία «ΗΡΩΕΣ» την 
Παρασκευή 21/6 από 

τις συμφωνητικές του Δ. 
Θεσσαλονίκης και των 

νέων του ΜΜΘ.

Σελ. 32-33
Σελ. 23

Σελ. 30-31

Σελ. 36

Σελ. 28Σελ. 28
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Σε παγκόσμια «πρωτεύουσα» του κρασιού 
θα μετατραπεί για μια βδομάδα η Θεσσαλονί-
κη, καθώς θα γίνει η πρώτη πόλη της Ελλάδας 
που θα φιλοξενήσει το φημισμένο συνέδριο της 
GiESCO, της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρίας 
για την Αμπελουργία. Το συνέδριο, που συνδιορ-
γανώνεται από το τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, θα 
διεξαχθεί από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου 2019, 
στο ξενοδοχείο Porto Palace.

Σκοπός της  GiESCO –της Παγκόσμιας  Επι-
στημονικής Εταιρείας για την Αμπελουργία– εί-
ναι να προάγει ερευνητικά και τεχνολογικά την 
αμπελοκαλλιέργεια σε διεθνές, εθνικό αλλά και 
τοπικό επίπεδο, μέσα από ένα διεπιστημονικό 
και συλλογικό πνεύμα. Σε αυτό το πλαίσιο δι-
οργανώνει ανά διετία διεθνή συνέδρια, τα οποία 
έχουν ως στόχο την πληροφόρηση και επιμόρ-
φωση των μελών της, όπως επίσης και τη δη-
μοσίευση της σύγχρονης έρευνας γύρω από τις 
εξελίξεις στον τομέας της αμπελουργίας.

Η GiESCO διοργάνωσε με επιτυχία στο πα-
ρελθόν, σε διάφορες περιοχές του κόσμου, 20 
διεθνή συνέδρια. Τα πιο πρόσφατα από τα συ-
νέδρια αυτά διοργανώθηκαν στις εξής πόλεις: 
Μεντόζα (Αργεντινή, 2017), Γκρισόν (Γαλλία, 
2015), Πόρτο (Πορτογαλία, 2013), Άστι (Ιτα-
λία, 2011), Ντέιβις (Καλιφόρνια/ ΗΠΑ, 2009), 
Πόρετς (Κροατία, 2007), Γκάιζενχαϊμ (Γερμανία, 
2005), Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη, 2003) και 
Μονπελιέ (Γαλλία, 2001).

Τα συνέδριά της GiESCO είναι σημαντικές 
επιστημονικές συναντήσεις κυρίως μέσω της 
επικοινωνίας καινοτόμων ιδεών και ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων που έχουν ως επίκεντρο 
την αριστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 
στον αμπελώνα, τη βελτίωση της ποιότητας των 
σταφυλιών και των οίνων και τη διασφάλιση 
μιας αειφορικής και βιώσιμης αμπελουργίας σε 
περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό επίπε-
δο.

Σημαντικό γεγονός
«Για το τμήμα Γεωπονίας και το ΑΠΘ, η δι-

οργάνωση του συνεδρίου της GiESCO αποτελεί 
αναμφίβολα ένα μεγάλο γεγονός, καθώς τα 
συνέδριά της αποτελούν το μεγαλύτερο γεγο-
νός στο αντικείμενο αυτό παγκοσμίως. Επίσης, 
πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση και 
για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς τα συνέ-
δρια αυτά έχουν μεγάλη προσέλευση από όλα τα 
μέρη του πλανήτη, ενώ μεταξύ των συμμετεχό-

ντων βρίσκονται και μερικοί από τους κορυφαί-
ους παγκοσμίως στην ειδικότητά τους. Αποτελεί, 
ακόμα, μια πολύ σημαντική διάκριση και για τα 
κρασιά  της Βόρειας Ελλάδας που θα έχουν την 
τιμητική τους, γιατί η ένωση των οινοπαραγω-
γών της Β. Ελλάδας είναι στους συνδιοργανωτές 
του συνεδρίου και θα συμβάλει με τα κρασιά, με 
τα οινοποιία, με τις επισκέψεις που θα γίνουν στο 
τεχνικό-κοινωνικό κομμάτι του συνεδρίου. Τα 

συνέδρια είναι πάντα η αφορμή για ανταλλαγή 
απόψεων», ανέφερε στην Karfitsa ο Στέφανος 
Κουνδουράς, αναπληρωτής καθηγητής του τμή-
ματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Το 21ο συνέδριο της GiESCO που θα γίνει στη 
Θεσσαλονίκη αναμένεται να το παρακολουθή-
σουν περισσότεροι από 250 διακεκριμένοι επι-
στήμονες αλλά και επαγγελματίες του αμπελο-
οινικού τομέα από όλο τον κόσμο.

Από 23 – 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην πόλη το 21ο συνέδριο της GiESCO

«Πρωτεύουσα» του κρασιού 
η Θεσσαλονίκη
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Η ULYSSES JEWELLERY είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία 
έχει διανύσει ήδη 30 χρόνια επιτυχημένης και ανοδικής πορείας στον 
τομέα της λιανικής πώλησης επώνυμων κοσμημάτων και ωρολογιών.  
Ιδρυτής της είναι ο κ. Οδυσσέας Κελπετσίδης, ο οποίος άνοιξε το πρώτο 
του κατάστημα στην Γερμανία, εκπροσωπόντας θρύλους της παγκόσμιας 
αγοράς, όπως η Tiffany & Co και η Chopard, και στη συνέχεια,  επέστρε-
ψε στην Ελλάδα, και μαζί με την οικογένεια του άνοιξαν το πρώτο τους 
κατάστημα στο Sani Resort της Χαλκιδικής. Το 2017, προστέθηκε ακόμα 
ένα κατάστημα ULYSSES στο Makedonia Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη. 
Η ULYSSES JEWELLERY αντιπροσωπεύει αξιοθαύμαστους οίκους κοσμη-
μάτων και ωρολογιών παγκοσμίου φήμης, όπως Mikimoto, Pasquale 

Bruni, Roberto Coin, Magerit, T. Faberge, Parmigiani Fleurier, Vacheron 
Constantine κ.α. Στόχος της είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πε-
λατών της με τον καλύτερο τρόπο και η καλλιέργεια και διατήρηση ισχυ-
ρών σχέσεων επιστοσύνης με σεβασμό και τιμή.

MAKEDONIA PALACE HOTEL, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη,  
Τ.: 2310 849 911
SANI RESORT, Χαλκιδική 
Τ. 23740 31764
Ε:   info@ulyssesjewellery.com - W: www.ulyssesjewellery.com 

ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

ULYSSES JEWELLERY
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Το σύστημα της Ελλάδας 
είναι:  «Τρώμε το γκολ 
γρήγορα, να φύγει το 

άγχος». 

Social 
Media

9 ΧΡΟΝΙΑ BARISTA  
All Time Coffee Bar

▶ Μετά την πολύ μεγάλη 
επιτυχία,συνεχίζεται για δύο 
ακόμη Σάββατα 15 και 22 
Ιουνίου στην ταράτσα του 
CAPSIS η ‘ΤΑΡΑΤΣΟΓΡΑΦΙΑ’ από 
τον Διογένη Δασκάλου και τους 
Monie & Monie Conniente.
▶ Ξεκίνησαν και οι καλο-
καιρινές ΜΟΥΣΕΣ εν χορώ 
στον γνωστό χώρο τους στην 
περιοχή Αεροδρομίου με 
πρωταγωνιστή τον αγαπημένο 
Γιώργο Γιασεμή.
▶ Το μεγάλο αφιέρωμα στον 
αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου 
από τους Άγγελο,Στέλιο και Δι-
αμαντή Διονυσίου στο VERGINA 
THEATRO του Regency Casino 
πλησιάζει στο τέλος του.Τελευ-
ταίες παραστάσεις Παρασκευή 
και Σάββατο.
▶ Πέμπτη 20 Ιουνίου για μία 
και μοναδική εμφάνιση ο Μιχά-
λης Χατζηγιάννης στο Alfredo’s 
Garden του Hyatt Regency 

Casino.Μαζί του η Μελίνα 
Μακρή. Ώρα έναρξης 22:00.
▶ Τρίτη 18 Ιουνίου και στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής 
Λαζαριστών,η συναυλία της 

Μαρίζας Ρίζου που ενώ είχε 
ξεκινήσει κανονικά,αναβλήθη-
κε λόγω βροχής.Ώρα έναρξης 
21:30.
▶ Στο πλαίσιο του 5ου φεστι-
βάλ Δάσους,την Τετάρτη 19 
Ιουνίου ο Γιάννης Χαρούλης για 
μία και μοναδική εμφάνιση 
στο Θέατρο Γης.’Ωρα έναρξης 
21:00.
▶ Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 
η Ελένη Τσαλιγοπούλου 

παρουσιάζει την παράσταση 
‘Κορίτσι και Γυναίκα’ στη Μονή 
Λαζαριστών.Μαζί της οι Bogaz 
Musique.Ώρα έναρξης 22:00.
▶ Παρασκευή 21 Ιουνίου 
γιορτάζοντας την Ευρωπα’ι’κή 
Ημέρα Μουσικής,η συμφω-
νική ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και η MOYSA 
συμφωνική ορχήστρα νέων 
μεγάρου μουσικής Θεσσαλο-
νίκης συνεργάζονται για την 

συναυλία ΗΡΩΕΣ με δωρεάν 
είσοδο,στην αίθουσα φίλων 
μουσικής Μ1 στο Μέγαρο 
Μουσικής.
▶ Opening για το Markiz 
Experience στην Καλλιθέα της 
Χαλκιδικής σήμερα Σάββατο,με 
ένα πολύ δυνατό Live από τις 
αγαπημένες MELISSES .Μαζί 
τους η Josephine.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Το BARISTA All Time Coffee Bar είχε κάθε λόγο να γιορτάσει τα γενέθλιά του μ’ ένα birthday 
party που τα είχε όλα και που όλοι οι παρευρισκόμενοι θα το θυμούνται για καιρό.  Ο 
αγαπημένος προορισμός στην Ν. Ευκαρπία έκλεισε 9 χρόνια δυναμικής παρουσίας που 
σημαίνει πως ο κόσμος έχει αγαπήσει το χώρο.  Τον έχει διαλέξει για τις χαλαρές στιγμές 
του, αλλά και για τις προτάσεις διασκέδασης.  Τον επιλέγει για το ιδιαίτερο περιβάλλον 
του, την φιλόξενη ατμόσφαιρα, το άψογο σέρβις και τα μοναδικά event που διοργανώνει.   
Αυτό το πάρτυ γενεθλίων τα είχε όλα:  Μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας με εκρηκτικές 
παρουσίες που την παρουσίασε η λαμπερή Βιβή Αναστασιάδου.  Δυναμική διασκέδαση 
με αξεπέραστες μουσικές επιλογές.  Τη λάμψη από πυροτεχνήματα που φώτισαν τον κα-
λοκαιρινό ουρανό της Ευκαρπίας και φυσικά την γενέθλια τούρτα της οποίας τα κερά-
κια έσβησαν οι ιδιοκτήτες του χώρου.  Η διάθεση ήταν ανεβασμένη και οι καλεσμένοι 
απόλαυσαν κάθε στιγμή μέσα σε μια ατμόσφαιρα κεφιού και συνεχών εκπλήξεων.  Οι 
φίλοι του χώρου μπορούν να περιμένουν ακόμη καλύτερες στιγμές στον αγαπημένο τους 
χώρο, αφού οι ιδιοκτήτες του φροντίζουν κάθε στιγμή σ’ αυτόν να είναι όσο πιο ευχάριστη 
γίνεται.

O ιδιοκτήτης Παναγιώτης Τσαλίκης σβήνει τα κεράκια της γενέθλιας τούρτας σε εντυπωσιακό σκηνικό.

#GREARM

#AGENDA_MOU

-Ρε, συ..τι γκολάρα 
έβαλε ο Φορτούνης!  Όλη 

την Αρμενία πέρασε.
-Σιγά το μεγάλο κράτος!

Και η … Καζαριάν 
από το Next Top Model 
να έπαιζε, γκολ θα μας 

έβαζε.

Όταν οι παίκτες 
σέβονται τους 

μανατζαραίους τους πιο 
πολύ κι απ’ τον εαυτό 

τους, δεν φταίει κανένας 
προπονητής.

Τι να προλάβει κι αυτός 
ο Χριστός;  Να στείλει 

επιστολές στον Βελόπουλο ή 
να βοηθήσει την Εθνική;

Η Λαμπερή παρουσιάστρια της 
βραδιάς Βιβή Αναστασιάδου

Ο υπεύθυνος του BARISTA Νίκος Φωτιάδης με τους 
συνιδιοκτήτες από το BARAKI Στέλιο Μπαγιώτα, Λευτέρη 
Ποιμενίδη και τον Στάθη Τσεχελίδη.

Ο επιχειρηματίας Σάκης Πούλκας με τους τραγουδιστές 
Βασίλη Μπατή και Κωνσταντίνο Μάμαλη.
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Το εστιατόριο Alfredo’s Garden του Regency Casino Thessaloniki καλωσόρισε την Πέμπτη 06 Ιουνίου πλήθος πολιτικών, δημοσιογρά-
φων & προσωπικοτήτων της κοινωνικής ζωής της Θεσσαλονίκης σε ένα κάλεσμα που σηματοδότησε την έναρξη
της καλοκαιρινής λειτουργίας του εστιατορίου. Η όμορφη βραδιά γέμισε μουσικά με την εξαιρετική φωνή της εκθαμβωτικής
Νίνας Λοτσάρη & γαστρονομικά με ένα μενού εκλεκτών μεσογειακών γεύσεων του executive chef του εστιατορίου Απόστολου Αλτάνη. 

Alfredo’s Darden Summer Opening
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Αρχές του 1995 και η Μιμή Ντενίση διασκεδάζει στις ΧΑΝΤΡΕΣ –οι οποίες ήταν κάθε βράδυ γεμάτες-καλεσμένη του 
Λάκη Ραπτάκη ο οποίος είχε στην κατοχή του εκείνο το διάστημα περί τα 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.Ακριβώς 
στο πίσω τραπέζι η αξέχαστη και μοναδική Τζέσυ Παπουτσή με τον Γιάννη Μανιό ενώ στην πίστα για εσάς που δεν την 

αναγνωρίσατε η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτή που τους αφιερώνει και μόλις λίγους μήνες αφότου είχε γεννήσει!

Pinning 
The Media
▶ ΑΝΤΙΟ, ΜΑΚΗ
Τα πιο ειλικρινή συλλυ-
πητήρια της στήλης στην 
οικογένεια του ραδιοφω-
νικού παραγωγού Μάκη 
Παζαρτζή, που τόσο ξαφ-
νικά «έφυγε» από κοντά 
μας αυτή την εβδομάδα.  
Πιο φτωχά τα μικρόφωνα 
του Ράδιο Θεσσαλονίκη 
και πιο μικρή η ραδιο-
φωνική οικογένεια της 
πόλης.  Αντίο, Μάκη.

▶ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ
Παραμένει «ανοιχτό μυαλό» (Open Mind) η Έλλη Στάη και τη 
νέα σεζόν, αλλά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού 
περνάει στα χέρια της Νίκης Λυμπεράκη που έρχεται ως δυνα-
τή μεταγραφή από τον ΣΚΑΪ.  Που, πράγματι, έχει δώσει καλά 
δείγματα στην παρουσίαση δελτίων, αλλά μην της δώσετε 
πολιτική εκπομπή.  Την πιάνουν τα νεύρα της και «το χάνει».

▶ ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
Που τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή, ποιοι δημοσιογράφοι θα 
μείνουν εκεί στο ΣΚΑΪ;  Άλλοι υποψήφιοι στις εκλογές, άλλων 
λήγουν τα συμβόλαια.  Η Σία Κοσιώνη σταθερή αξία κι από κει 
και μετά … το χάος.  

▶ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ 
Που τώρα που το ξανασκέφτομαι, νέες ισορροπίες θα δημιουρ-
γηθούν στο δημοσιογραφικό τοπίο της τηλεόρασης –και όχι 
μόνο-  μετά τις εκλογές.  Το βλέπουμε, άλλωστε κάθε φορά 
που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας.  «Επαγγελματί-
ες» να μεταπηδούν από κανάλι σε κανάλι ανάλογα με το πού 
φυσάει ο άνεμος.

▶ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ
Μόνο ο Γιώργος Παπαδάκης μένει αμετακίνητος –και μπράβο 
του- στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1.  Ανανέωσε και για τη νέα 
σεζόν και το μόνο που μετακινείται είναι η ώρα έναρξης της 
εκπομπής που θα πάει μια ώρα νωρίτερα.  Από τις 6 η Ελλάδα 
θα βλέπει την «Καλημέρα» της.

▶ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΛΙΓΟ ΝΤΑΝΟΣ;
Επιτρέπεται να το ρωτήσεις σε Βασάλο, στη Λάουρα Νάργκες, 
στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και λοιπούς παίκτες ριάλιτι 
που κάνουν «στροφή 
στην καριέρα τους».  Στην 
Βανδή, ρε συ Φαίη, με 
ποια λογική το ρώτησες;  
Κι εσύ, βρε  Δέσποινα, με 
ποια λογική επιλέγεις πού 
θα δώσεις συνέντευξη;

Βγ
αίν

ωέ
ξω

Ο χώρος με την ιδιαίτερη διακόσμηση που θυμίζει προηγούμενες δεκαετίες στο Παρίσι κάνει τον κάθε 
θαμώνα να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα γαλλικό μπιστρό εποχής! Το φιλικό περιβάλλον, η χαλαρή 
ατμόσφαιρα, η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και των παροχών μας, καθώς και το εκπαιδευμένο 

και εξυπηρετικό προσωπικό του καταστήματος, θα σας αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις! Πέραν όλων των άλλων, 
ακόμα ένας λόγος για να επιλέξετε το Cafe Le Monde για τη διασκέδασή σας όλες τις ώρες της ημέρας είναι ο καλύτερος 
καφές που σερβίρεται από τις πρωινές ώρες, τα εκλεπτυσμένα γεύματα που μπορείτε να γευθείτε το μεσημέρι, καθώς και 
την μεγάλη γκάμα ποτών και επώνυμων brands που θα συνοδεύσουν τις βραδινές σας εξόδους! Διεύθ.Μαρία Κάλλας 
3,Θεσσαλονίκη.Τηλ. 2313 038414

CAFÉ LE MONDE

Ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, η Σούζυ Δούδου 
και ο Γιάννης Σερβετάς

Η υπέροχη Νίνα Λοτσάρη επί σκηνής 
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Την Πέμπτη 20 Ιουνίου ο Μιχάλης Χατζη-
γιάννης ανοίγει την αυλαία για το Alfredo’s 
Garden Summer Festival με μια μοναδική 
συναυλία.  Γεμάτος θετική ενέργεια έρχεται 
για να μας παρασύρει με όλες τις παλιές και 
νέες του επιτυχίες «πιο πολύ απ’ όσο φαντά-
ζεσαι».   Με αφορμή την πολυαναμενόμενη 
συναυλία με τα πιο γνωστά και τρυφερά τρα-
γούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, μιλήσαμε 
με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Είσαι ένας πολύ παραγωγικός  καλλι-
τέχνης που μας είχε καλομάθει κυκλοφο-
ρώντας τακτικά νέα τραγούδια που γινόταν 
επιτυχίες μέσα σε λίγες μέρες.  Τι ήταν αυτό 
που φρενάρισε τη δημιουργικότητά σου για 
κάποιο διάστημα; Η δημιουργικότητα  είναι 
μια πολύ καθαρή δυνατότητα του ανθρώπου 
που όμως έχει και  μια πρακτική δυσκολία.  
Δεν έρχεται πάντα  όταν την καλείς. Η ίδια 
αποφασίζει τις επισκέψεις.(γέλια)  Υπάρχουν 
περίοδοι για τον καθένα μας έντονης  δημι-
ουργικότητας σε ότι κάνουμε και περίοδοι 
χαμηλής ή μέτριας ή και ελάχιστης – όπως 
θέλετε πέστε το.   Αυτός είναι ένας φυσικός 
κύκλος της ζωής ή  μία κλίμακα γεμάτη από 
νότες που την ανεβοκατεβαίνουμε.  Σε συν-
δυασμό τώρα με  μερικούς ακόμη παράγο-
ντες ενδογενείς – αλλά και εξωτερικούς- κά-
πως έτσι φρενάρουν ή τρέχουν οι μηχανές 
μας.

Σε δημιουργικό επίπεδο κρίνεις πως εί-
ναι ωφέλιμες για την δημιουργικότητα του 
καλλιτέχνη κάποιες απουσίες; Η απουσία 
για ένα μικρό διάστημα μοιάζει αλλά δεν εί-
ναι εύκολη υπόθεση. Θέλει και αυτή την μέ-
γιστη προσοχή όπως και η παρουσία.

Αν γίνει κατά κάποιο τρόπο σωστά τότε 
βοηθάει στην περισυλλογή και ενδοσκόπηση 
σε σχέση με την δημιουργικότητα και τους 
στόχους του ενδιαφερόμενου. Κάθε μικρή ή 
μεγάλη περίοδος ανάπαυλας ανάλογα με τον 
τρόπο  που γίνεται  είτε βοηθάει είτε τα κάνει 
ακόμα χειρότερα!!

Θεωρείς πως ωριμάζοντας καλλιτε-
χνικά θα πρέπει να αλλάξεις το κοινό στο 
οποίο απευθύνεσαι; Είναι δύσκολο να είσαι 
σίγουρος για το κοινό  στο οποίο απευθύνε-
σαι. Πραγματικά δεν το γνωρίζεις. Αλλάζει 
καθημερινά , ανανεώνεται , μεγαλώνει, εμ-
φανίζεται καινούριο… κ.ο.κ ..  Ό,τι  αλλαγές  
συμβούν θα  γίνουν στην πράξη. Στην διάρ-
κεια του χρόνου.

Έχεις εμφανιστεί σε μεγάλες πίστες 
αλλά και σε μεγαλειώδεις συναυλίες.   Πού 
εκφράζεσαι καλύτερα; Νομίζω ότι από την 
αρχή φάνηκε ότι ο φυσικός χώρος της μου-
σικής μας είναι περισσότερο οι συναυλίες. 
Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
χώροι υπέροχοι που έχουν μεγάλο καλλιτε-
χνικό και επικοινωνιακό ενδιαφέρον . Έχουμε 
εμφανιστεί σε αρκετούς και ελπίζω να συνε-
χίσουμε.

Πιστεύεις ότι η συνεχόμενη κρίση στην 
οποία βρίσκεται η Ελλάδα τα τελευταία χρό-
νια, επηρέασε τη μουσική σκηνή και πώς; Η 
συνεχόμενη κρίση επηρεάζει τους πάντες ! Η 
διάρκειά της είναι οδυνηρή για πολύ κόσμο. 
Στην μουσική βιομηχανία ήταν το κερασάκι 
στην τούρτα της δικής της κρίσης, λόγω εξα-
φάνισης του φυσικού προϊόντος  (cd).  Δεν 
είναι εύκολο πια να επενδύσει κανείς σε μια 
καινούρια παραγωγή. Έτσι οι περισσότεροι 
νέοι δημιουργοί τα ετοιμάζουν μόνοι τους 
είτε εύκολα είτε δύσκολα. Στο τέλος βέβαια 
η μουσική θα συνεχίσει τον δρόμο της. Πάντα 
και παντού με οποιαδήποτε τρόπο θα γράφε-
ται και θα παίζεται η μουσική.

Θα ήθελες να μας μιλήσεις για τη συμ-
μετοχή σου στην καμπάνια της ΕΛΠΙΔΑΣ;

Είναι μεγάλη  μου τιμή να συμμετέχω με 
τις δικές μου δυνάμεις στην αξιέπαινη προ-
σπάθεια του συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ.  Ευχαριστώ 
όλους και κυρίως τη πρόεδρο του συλλόγου 
κ.  Μαριάννα Βαρδινογιάννη για την ευκαιρία 
που μου έδωσε.

Στη συναυλία της Πέμπτης  θ’ακούσουμε 
κάποια καινούρια τραγούδια; Στην συναυλία 
στον κήπο του  Βεργίνα θα έχουμε  και παλαι-
ότερα αγαπημένα αλλά και καινούρια τρα-
γούδια που θα παρουσιάσουμε.  Το τελευταίο 
διάστημα κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ με-
γάλης διάρκειας το «Έρωτας Αγκάθι» και το 
«Da Capo», πολύ σημαντικά για εμένα αυτή 
την στιγμή (για αρκετούς λόγους), από όπου 
και οι επιλογές των νέων μας τραγουδιών.  
Ευχαριστώ την Λίνα Νικολακοπούλου αλλά 
και την Δήμητρα Γαλάνη για την μοναδική 
συμμετοχή και στήριξη στην δημιουργία αυ-
τών των άλμπουμ (η Λίνα Νικολακοπούλου 
στίχοι και ιδέες στο «Έρωτας Αγκάθι» και η 
Δήμητρα Γαλάνη καλλιτεχνική επιμέλεια στο 
«Da Capo»).

Μιχάλης Χατζηγιάννης:

Ποτέ δεν είσαι σίγουρος 
για το κοινό σου 
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Μιχάλης
Χατζηγιάννης
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Μιχάλης
Χατζηγιάννης

Δεν είναι εύκολο 
πια να επενδύσει 

κανείς σε μια 
καινούρια 

παραγωγή. Έτσι 
οι περισσότεροι 
νέοι δημιουργοί 

τα ετοιμάζουν 
μόνοι τους είτε 

εύκολα, είτε 
δύσκολα
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Ένα νέο φεστιβάλ «γεννιέται» στη Θεσσαλο-
νίκη, με πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συ-
νεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκη και τελείται υπό την αιγίδα της 
UNESCO. Ο λόγος για το «Φεστιβάλ Επταπυρ-
γίου» που θα πραγματοποιηθεί, από τις 2 έως 
τις 22 Ιουλίου, στην εσωτερική αυλή του Επτα-
πυργίου. Ο θεσμός αναμένεται να γίνει πόλος 
έλξης, τόσο των κατοίκων της πόλης, όσο των 
τουριστών οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις.

Όσον αφορά το πρόγραμμα συνολικά θα δο-
θούν δέκα παραστάσεις, θα συμμετάσχουν 325 
καλλιτέχνες, 65 τεχνικοί και υπολογίζεται πως 
οι θεατές θα φτάσουν τους 7.600. Η Karfitsa 
σας παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα. 

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ

2 Ιουλίου: «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» 
του Felix Mendelssohn
Η μουσική παράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας» του Felix Μendelssohn είναι βασισμέ-
νη στο ομώνυμο έργο του Shakespeare. Μέσα 
από αγώνες στο όνομα της αγάπης, οι ανθρώπι-
νες σχέσεις έρχονται αντιμέτωπες με τα μαγικά 
παιγνίδια ενός ονειρικού κόσμου. Μελωδική 
αλλά και ρυθμικά νευρώδης, η μουσική του 
Mendelssohn δένει απόλυτα με την ρομαντική 
κωμωδία του Shakespeare, όπου άνθρωποι 
και ξωτικά μπλέκουν σε περιπέτειες λόγω του 
έρωτα.

Συντελεστές
Ορχήστρα: Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσα-
λονίκης 
Διεύθυνση Ορχήστρας: Άλκης Μπαλτάς
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Σιώνας
Κοστούμια- σκηνικά: Ελένη Κανακίδου
Χορωδία: Χορωδία Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου & Με-
θοδίου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Μαρία Εμμα Μελιγκοπούλου
Σοπράνο: Σοφία Μητροπούλου 
Μέτζο σοπράνο: Σταματία Μολλούδη 
Ηθοποιοί: Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Στεφανία 
Ζώρα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Ευτυχία Σπυριδάκη
Παραγωγή -διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκης και Δήμος Θεσσαλονίκης- Διεύ-
θυνση Πολιτισμού
Με την υποστήριξη: Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος
Υπό την αιγίδα της UNESCO
Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 16€. 

9 Ιουλίου: «Μουσική του Πάθους»
Μια «θεατρομουσική» συναυλία που ξεχειλίζει 
από μελωδίες αλλά και άκρως δεξιοτεχνικά 
έργα που άφησαν εποχή. Ο πολυβραβευμένος 
και διεθνούς απήχησης σολίστ του σαξοφώνου 
Θεόδωρος Κερκέζος με δύο από τους επιφα-
νέστερους Ευρωπαίους σολίστ, την βιολονίστα 
Edua Zadory, κονσερτίνο στην Vienna Chamber 
Orchestra και την πιανίστα Maria Radutu, σο-

λίστ της Συμφωνικής της Βιέννης θα μας μετα-
φέρουν στον μαγευτικό κόσμο της jazz και του 
tango. Μαζί τους η σοπράνο Ματίνα Βελιμαχίτη, 
με εμφανίσεις στο φεστιβάλ «Λευκές νύχτες» 
(Αγ. Πετρούπολη) και στην Όπερα της Ρώμης 
και ο νεαρός ταλαντούχος βιολονίστας Ανδρέας 
Κερκέζος. 
Οι καταξιωμένοι μουσικοί συμπράττουν και θα 
μας παρουσιάσουν μια βραδιά γεμάτη πάθος και 
ένταση, που φέρνει κοντά την ρομαντική μουσι-
κή του Pablo Sarasate με τους jazz αυτοσχεδι-
ασμούς του Pedro Iturralde και τους φλογερούς 
ρυθμούς του Piazzolla.
Συντελεστές
Καλλιτεχνική επιμέλεια- Σαξόφωνο: Θεόδωρος 
Κερκέζος
Bιολί: Edua Zadory
Πιάνο: Maria Radutu
Σοπράνο/παντομίμα: Ματίνα Βελιμαχίτη
Βιολί: Ανδρέας Κερκέζος
Χορεύουν αργεντίνικο τάγκο οι: Diego 
Mastrangelo και Εύη Ανέστη
Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμές εισιτηρίων: 8€, 12€, 16€. 
Παραγωγή -διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

10, 12, 14, 16 & 18 Ιουλίου: «Cavalleria 
Rusticana» του P. Mascagni 
Το αριστούργημα του Pietro Mascagni 
«Cavalleria Rusticana» αποτελεί κεντρική πα-
ραγωγή του Φεστιβάλ Επταπυργίου, σε συνερ-
γασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για μια συναρπαστική θεματικά Όπε-

Ένας νέος πολιτιστικός θεσμός  
στην Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης

«Φεστιβάλ Επταπυργίου»
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ρα, που γοητεύει ακόμα και σήμερα το κοινό με τον ρεαλι-
σμό της και τα δυνατά συναισθήματα που γεννάει. Γράφτη-
κε στα 1889 βασισμένη στο έργο του Τζιοβάνι Βέργκα και 
αποτελεί πλέον έργο ρεπερτορίου σε όλα τα μεγάλα λυρικά 
θέατρα. 
Η τραγική ιστορία της Σαντούτσα και του Τουρίντου ξεδι-
πλώνεται σε ένα χωριό της Σικελίας. Μια κλειστή κοινωνία 
που την χαρακτηρίζουν οι κοινωνικές προκαταλήψεις, ο 
θρησκευτικός πουριτανισμός και οδηγεί τελικά τους πρω-
ταγωνιστές σε συγκρούσεις και αδιέξοδα. Πάθος, προδοσία, 
εκδίκηση σε ένα έργο που αγγίζει το συναίσθημα, καθώς 
κουβαλάει όλα τα χαρακτηριστικά του  σύγχρονου δράμα-
τος.
Συντελεστές
Την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διευθύνει η καλλιτε-
χνική της Διευθύντρια Ζωή Τσόκανου και την σκηνοθεσία 
υπογράφει ο Αθανάσιος Κολαλάς. Στους πρωταγωνιστικούς 
ρόλους, η Eleni Calenos με την σημαντική παγκόσμια καριέ-
ρα και ο διακεκριμένος τενόρος Dario Di Vietri, δίπλα τους 
σπουδαίοι Έλληνες ερμηνευτές με σημαντική πορεία στην 
ΕΛΣ αλλά και παράλληλα διεθνείς καριέρες. Lucia: Μαρία 
Βλαχοπούλου, Alfio: Γιάννης Σελητσανιώτης και Lola: Βιο-
λέττα Λούστα.
Χορωδία: Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση 
της Μαίρης Κωνσταντινίδου.
Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμές εισιτηρίων: 18€, 25€, 38€. 
Trailer: https://youtu.be/H5YmISbgVF8
Παραγωγή -διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

17 Ιουλίου: «Επταπύργιο- Ένας αιώνας σε μια μέρα 1899-
1989»
Επταπύργιο. Μια θεατροποιημένη αφήγηση ενός τόπου με 
δυνατές μνήμες που ανασαίνει πολλούς αιώνες, αποτελώ-
ντας κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας. Από τις ανάσες του 
βγαίνουν στεναγμοί, μουσικές, πόνοι και χαρές, παράξενα 
και τρυφερά. Μέσα από ανθρώπινες ιστορίες. Ηθοποιοί και 
μουσικοί του ΚΘΒΕ θα μας ταξιδέψουν σε ένα κομμάτι της 
ιστορίας του, από το 1899 έως το 1989. Ένα ταξίδι απ’ το 

σκοτάδι στο φως.  Γιατί όσο ψηλά κι αν είναι τα τείχη, ο ου-
ρανός μένει πάντα ανοιχτός……
Συντελεστές
Σύλληψη- Σκηνοθεσία: Εύη Σαρμή
Κείμενο- Επιλογή τραγουδιών: Νίκος Δημητρόπουλος
Επιμέλεια Κίνησης: Πολυξένη Σπυροπούλου
Μουσική Επιμέλεια- Σύνθεση: Γιάννης Τσεμπερλίδης
Εικαστική Επιμέλεια: Σοφία Τσιριγιώτη
Μουσική Διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου
Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Μάγια Ανδριανού
Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος
Ηθοποιοί: Μαριάννα Αβραμάκη, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, 
Μάρκος Γέττος, Γιώργος Δημητριάδης, Χρήστος Διαμαντού-
δης, Γιάννης Μαστρογιάννης, Χρήστος Παπαδημητρίου, Χά-
ρης Παπαδόπουλος, Άλκης Σπυρόπουλος, Πολυξένη Σπυ-
ροπούλου, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Δημήτρης Τσεσμελής, 
Χρύσα Τουμανίδου
Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμές εισιτηρίων: 8€, 12€, 16€.
Παραγωγή: ΚΘΒΕ
Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

19 Ιουλίου: «Νύχτα Μαγικιά….». 
Ο διακεκριμένος μαέστρος και συνθέτης Παναγής Μπαρ-
μπάτης ενορχηστρώνει τις εμβληματικότερες μελωδίες του 
Μίκη Θεοδωράκη με το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, επτανη-
σιακό του ύφος. Έργο που αποτελεί την ιστορική μουσική 
καταγραφή των συναισθημάτων ενός ολόκληρου λαού 
μέσα από 40 τραγούδια για χορωδία, σολίστ, πιάνο και συμ-
φωνική μαντολινάτα. Στη μουσική αυτή αναδρομή ακούγο-
νται, αποσπάσματα από τους κυριότερους ποιητικούς κύ-
κλους που έχει μελοποιήσει ο μεγάλος μας συνθέτης όπως: 
«Μικρές Κυκλάδες», «Άξιον Εστί», «Επιφάνια», «Όμορφη 
Πόλη», «Αρχιπέλαγος», «Πολιτεία», «Λιποτάκτες», «Χαι-
ρετισμοί», «Επιτάφιος»,  «Γειτονιά των Αγγέλων». Το έργο 
εξύμνησε ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης που χαρακτήρισε την 
χορωδιακή μορφή του σαν ένα πολύτιμο δώρο για την ψυχή 
των Ελλήνων που διψά για γνήσια πνευματική τροφή. Η 
βραδιά πραγματοποιείται σε συνεργασία με την συμφωνική 
ορχήστρα νέων  MOUSA του ΟΜΜΘ

Ενορχήστρωση -Μουσική διεύθυνση: Παναγής Μπαρμπάτης
Ορχήστρα : Συμφωνική Ορχήστρα Νέων MOYSA του ΟΜΜΘ
Χορωδία : Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης
Διδασκαλία χορωδίας : Μαίρη Κωνσταντινίδου
Λυρικοί σολίστες: Δήμητρα Ζαφειρίου, Κατερίνα Ζήκου, Άλ-
κης Βασίλογλου, Στέφανος Καργατζής. Συμμετέχει ο Δημή-
τρης Μπάσης
Ώρα έναρξης: 21.30.
Τιμές εισιτηρίων: 18€, 15€, 10€

22 Ιουλίου: «Ο Ελύτης συναντά τον Ελυάρ».
Μια μαγική βραδιά ποίησης και μουσικής, μια μεθυστική 
περιπλάνηση στους στίχους δυο μεγάλων ποιητών. Τα ποι-
ήματα του Ελύτη και του Eluard φλέγονται από έρωτα αλλά 
και από τον λαμπερό, ζωογόνο ήλιο που λειτουργεί σαν κά-
θαρση της ψυχής αλλά και της ύλης. Απαγγέλει η ποιήτρια 
Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Αφηγήτρια η Γιολάντα Μπαλαούρα. 
Την καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς υπογράφει η Άννα 
Μυκωνίου.  Ο Αντώνης Σουσάμογλου έχει τη μουσική επιμέ-
λεια της βραδιάς με ένα μουσικό ensemble  με πιάνο, βιολί 
και βιολοντσέλο.
Συντελεστές
Καλλιτεχνική επιμέλεια-κείμενα: Άννα Μυκωνίου
Μουσική επιμέλεια- Βιολί: Αντώνης Σουσάμογλου
Απαγγελία: Ιουλίτα Ηλιοπούλου
Αφήγηση: Γιολάντα Μπαλαούρα
Πιάνο-Σύνθεση: Λάζαρος Τσαβδάρης
Βιολί: David Bogorad
Βιόλα: Θανάσης Σουργούνης
Τσέλο: Γιάννης Στέφος
Ώρα έναρξης: 21.30

Η προπώληση έχει ήδη αρχίσει. Οι θέσεις και τα εισιτήρια  
είναι αριθμημένα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαι-
πωρία του κοινού.
Προπώληση εισιτηρίων: https://cutt.ly/BirV3p και στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο «Αλέξανδρος» (Εθν. Αμύνης 1), Δευτέρα 
και Πέμπτη 10.00- 15.00, Τρίτη και Τετάρτη 17.00- 21.00
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Η φετινή σεζόν για τον Αλέξανδρο Αναγνω-
στόπουλο ήταν χρονιά εκπλήρωσης των ονεί-
ρων του. Η παρθενική του συμμετοχή στη Super 
League με τον Αρη ήταν κάτι που ονειρεύονταν 
από όταν ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο και ως 
εκ τούτου όπως εξομολογείται κι ο ίδιος στην 
συνέντευξή του στη «kafitsa» θα θυμάται για 
πάντα τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο στο παι-
χνίδι με τον Παναιτωλικό. 

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος αν και 
μόλις 24 ετών ήταν από τους πιο παλιούς πο-
δοσφαιριστές του Αρη τη σεζόν που πέρασε, έχο-
ντας ζήσει σχεδόν τα πάντα στα τρία χρόνια που 
υπηρέτησε τον σύλλογο. 

Στα όσα ενδιαφέρονται λέει στην «K» Ο ίδιος 
αποκάλυψε πως κατόπιν επιθυμίας του θα απο-
χωρήσει από τους Κίτρινους, παρά το γεγονός 
πως είχε συμβόλαιο για μία ακόμα χρονιά.

- Tι γεύση σου άφησε η φετινή χρονιά, η 
πρώτη σου στη Super League; «Το πρόσημο 
μόνο θετικό μπορεί να είναι από τη στιγμή που 
η ομάδα εξασφάλισε τον βασικό της στόχο που 
ήταν η έξοδος στο Europa League, μετά από 
οκτώ ολόκληρα χρόνια. Σε προσωπικό επίπεδο 
δεν νιώθω πλήρης, γεμάτος, νομίζω πως στα 
τελευταία δύο παιχνίδια θα μπορούσα να πάρω 
περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτό δεν έγινε, 
ο προπονητής γνωρίζει καλύτερα. Παρόλα αυτά, 
έχω πολύ όμορφα συναισθήματα και νιώθω 
χαρούμενος που έζησα όλη αυτή τη χρονιά ως 
επαγγελματίας σε αυτή την ομάδα και σε αυτό το 
γήπεδο με τον κόσμο του Αρη».

- Αλέξανδρε, μοιάζει να έχεις μια πικρία 
για το γεγονός πως δεν πήρες ίσως τον χρόνο 
συμμετοχής που θα περίμενες. Παρόλα αυτά 
δεσμεύεσαι με συμβόλαιο για έναν ακόμα χρό-
νο, ποιοι οι στόχοι και τα πλάνα σου ενόψει 
της νέας σεζόν; «Ναι, έχω συμβόλαιο και για τη 
νέα σεζόν, όμως μετά από συζήτηση που είχα με 
τους ανθρώπους της ομάδας και τον προπονητή 
αποφασίσαμε από κοινού να λύσουμε το συμβό-
λαιο αυτό. Θέλω να πάω σε ένα κλαμπ που θα 
έχω περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Θέλω να 
ξεκαθαρίσω πως δεν δημιουργήθηκε το παρα-
μικρό πρόβλημα. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα 
έζησα στον Αρη και εύχομαι κάποια στιγμή στο 
μέλλον να ξανασμίξουν οι δρόμοι μας».

- Αρα έχει βρει τον επόμενο σταθμό της κα-
ριέρας σου; «Είμαι πολύ κοντά. Υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον από μία ομάδα, συζητάμε και βρι-
σκόμαστε κοντά σε συμφωνία». 

- Ποια στιγμή της φετινής χρονιάς σου 
έμεινε πιο έντονα χαραγμένη στο μυαλό; «Ση-
μαντικότερη στιγμή και αυτή που θα μου μεί-
νει αξέχαστη είναι το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη 

Κρήτη. Προερχόμασταν από τέσσερα αρνητικά 
σερί αποτελέσματα, το κλίμα δεν ήταν και το 
καλύτερο δυνατό και καταφέραμε σε ένα τρελό 
παιχνίδι να πάρουμε τη νίκη με δύο γκολ στις 
καθυστερήσεις. Μια νίκη κομβική αφού εκεί 
ξεκίνησε η αντεπίθεσή μας που μας χάρισε στο 
τέλος μια θέση εντός της πεντάδας. Φυσικά, μία 
ακόμα στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη είναι 
το ντεμπούτο μου. Είναι ευλογία για κάθε ποδο-
σφαιριστή να το ζήσει αυτό σε μία τόσο μεγάλη 
ομάδα».

- Νιώθεις πως ένα όνειρό σου να έχει εκ-
πληρωθεί μέσω της παρθενικής σου συμμετο-
χής στη Super League; «Για ποιον ποδοσφαιρι-
στή κάτι τέτοιο δεν συνιστά όνειρο; Ετσι και για 
μένα. Το πέτυχα αυτό με τον Αρη. Αυτό όμως δεν 
αποτελεί το μεγαλύτερο όνειρό μου. Εχω πολλά 
ακόμα όνειρα που δουλεύω καθημερινά για να 
τα εκπληρώσω».

- Κατά πόσο μπορεί να αντλήσει δύνα-
μη ένας τερματοφύλακας που γνωρίζει πως 
αποτελεί την δεύτερη επιλογή για μία ομάδα;  
«Από την αρχή της καριέρας μου γνώριζα πως 

η θέση που επέλεξα είναι η δυσκολότερη στο 
ποδόσφαιρο. Το μόνο που έχει να κάνει ένας τερ-
ματοφύλακας είναι να κλείνει τα αυτιά του, να 
δουλεύει, να βάζει στόχους και να περιμένει την 
ευκαιρία του. Να μπει και να αποδείξει πως αξίζει 
και πως είναι έτοιμος να πάρει όλα όσα δικαιού-
ται και δουλεύει γι’ αυτά χρόνια. Εκτός από τη 
σωματική όμως ετοιμότητα, θέλει και ψυχολογι-
κή και είναι εξίσου σημαντική».

- Είσαι από τους παλιότερους ποδοσφαι-
ριστές στο ρόστερ του Αρη αν και σε νεαρή 
ηλικία. Πόσο άλλαξαν τα πράγματα σε αυτά 
τα τρία χρόνια που είσαι στον σύλλογο έχο-
ντας ζήσει σχεδόν τα πάντα, απογοητεύσεις, 
αλλά και μεγάλες επιτυχίες; «Όντως, τρία χρό-
νια ήμουν στον Αρη. Κάθε χρόνο η ομάδα έκανε 
πολλά βήματα προόδου, σε οργάνωση, στόχους. 
Τα τελευταία τρία χρόνια η ομάδα έκανε άλμα-
τα. Άλλαξαν πολλά, θέλει δουλειά αυτό και το 
πιστώνεται πρώτα ο πρόεδρος. Υπάρχει η κατάλ-
ληλη νοοτροπία και εύχομαι στον Αρη να συνε-
χίσει έτσι και η πορεία του κάθε χρόνο να είναι 
ολοένα και πιο ανοδική».
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Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος:

«Ευγνώμων για όσα έζησα, μια μέρα θα επιστρέψω»
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Τα πράγματα για τον Παναγιώτη Δεληγιάννιδη δεν 
εξελίχθηκαν όπως ο ίδιος θα περίμενε. Ο δανεισμός του 
στον ΟΦΗ, πέρασε από πολλά στάδια. Στην αρχή δεν βρί-
σκονταν στις βασικές επιλογές του Νίκου Παπαδόπου-
λου. Στην πορεία και υπό την πίεση των αποτελεσμάτων 
ο - τότε - προπονητής των Κρητικών του έδωσε την ευ-
καιρία που θα περίμενε και ο Ελληνας μπακ τον δικαίωσε. 

- Παναγιώτη, κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερό-
λεπτο της χρονιάς ο ΟΦΗ έσωσε την παρτίδα και πανη-
γύρισε την παραμονή του στη Super League. Πως θα 
περιέγραφες τη φετινή χρονιά; «Ήταν μια τρελή χρονιά 
που τελείωσε με τον πιο απίθανο τρόπο. Καταλάβαμε 
πως η απογοήτευση με την ατελείωτη παράνοια απέχουν 
ορισμένα δευτερόλεπτα. Τέλος καλό όλα καλά. Ήταν μια 
δύσκολη χρονιά, με πολλά σκαμπανεβάσματα, καλά και 
κακά παιχνίδια. Έστω και με αυτό τον τρόπο, με το γκολ 
στο 95’ ο στόχος που είχε τεθεί για τη φετινή χρονιά επε-
τεύχθη και αυτό είναι που μετράει. Ο ΟΦΗ είναι μεγάλη 
ομάδα, με κόσμο, με ιστορία και δεν του αξίζει να κυνη-
γάει την παραμονή του και μακάρι αυτό να αλλάξει από 
τη νέα σεζόν».

- Πόσο καθοριστική ήταν η έλευση του κ. Μπούση 
στην ομάδα; «Αν δεν υπήρχε η μεταβίβαση των μετοχών 
στον κ. Μπούση, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκο-
λα για τον ΟΦΗ και ενδεχομένως να μην κατάφερνε να 
σώσει την κατηγορία. Το σημαντικότερο που άλλαξε 
με τον κ. Μπούση ήταν η σιγουριά που νιώθαμε όλοι, η 
ασφάλεια και το γεγονός πως η προσοχή μας στράφηκε 
100% μέσα στο γήπεδο και δεν μας απασχολούσε τίπο-
τα έξω από αυτό. Το πιο σημαντικό όλων όμως ήταν τα 
άτομα που πλαισίωσαν τον κ. Μπούση. Άνθρωποι όπως 
οι Σαμαράδες, ο κ. Πουρσανίδης, είναι πολύ σημαντικοί 
και άλλαξαν όλη την ψυχολογία μας και τον τρόπο που 
αντιμετωπίζαμε μέχρι τότε το παιχνίδι».

- Ησουν δανεικός στον ΟΦΗ. Έπαιξες συνολικά 11 
παιχνίδια, κάνοντας πλέον την αποτίμηση της χρονιάς, 
τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως τα περίμενες; «Ας μη 
γελιόμαστε. Υπήρξαν καλές στιγμές, αλλά όχι δεν πήγαν 
όλα όπως επιθυμούσα. Να ξεκαθαρίσω πως αυτό δεν 
αποτελεί κάποιου είδους μομφή προς την ομάδα, αλλά 
έχει να κάνει με μένα. Ο κ. Παπαδόπουλος αν και ήταν 
αυτός που με έπεισε να έρθω στον ΟΦΗ, δεν με εμπιστεύ-
θηκε για λόγους που αυτός γνωρίζει. Εκείνο το διάστημα 
της αγωνιστικής απραξίας μου ήταν για μένα σημαντικό. 
Όμως δεν το έβαλα κάτω, δούλεψα και πήρα την ευ-
καιρία μου. Δυστυχώς όμως όταν ένιωθα καλά και είχα 
συμμετοχές, προέκυψε ο τραυματισμός μου. Αυτό ήταν 
κάτι που με επηρέασε και με έθεσε νοκ άουτ. Συμβαίνουν 
όμως αυτά στο ποδόσφαιρο. Όλα είναι εμπειρίες».

- Επιστρέφεις στον ΠΑΟΚ όπου ανήκεις. Στόχος να 
διεκδικήσεις μια θέση ή να ψάξεις το νέο βήμα στην 
καριέρα σου; «Έχω συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο με 
τον ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέμματα, το επίπεδο στην ομάδα 

έχει ανέβει πολύ. Βλέπουμε πως ήδη εκτός του Μάτος, ο 
ΠΑΟΚ υπέγραψε κι άλλον παίκτη στο δεξί άκρο της άμυ-
νας. Θέλω να μείνω, να παλέψω, αλλά είναι προτιμότερο 
στην ηλικία που βρίσκομαι να πάω σε μία ομάδα που θα 
έχω χρόνο συμμετοχής. Είναι πολύ κομβικό αυτό για την 
εξέλιξη της καριέρας μου. Να είμαι στα πλάνα του προπο-
νητή και να μπορέσω να δείξω την αξία μου».

- Έχεις πανηγυρίσει δύο κύπελλα με τον ΠΑΟΚ, φέ-
τος είδες από μακριά όλη την εκπληκτική πορεία της 
ομάδας που έφτασε στο νταμπλ. Πως το έζησες από 
έξω αυτή την φορά; «Είμαι πολύ χαρούμενος για όλο 
αυτό. Ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία. Ανήκω στην ομάδα, παί-
ζω σε αυτή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πως να μη 
χαίρομαι; Ο ΠΑΟΚ ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα και 
πήρε ότι ακριβώς του άξιζε. Χάρηκα για έναν ακόμα λόγο, 
έχω φίλους κολλητούς στην ομάδα, όπως ο Πέλκας, ο 
Λημνιός, ο Γιαννούλης και βλέποντας και αυτούς να βι-
ώνουν όλες αυτές τις δυνατές στιγμές χάρηκα διπλά μαζί 
τους».

Παναγιώτης Δεληγιαννίδης:

 «Θέλω να νιώθω κάπου χρήσιμος  
και σημαντικός»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο

Η υστεροφημία του Αγγελου
και οι ευθύνες της ΕΠΟ

Η κατάσταση αυτή τη φορά στην Εθνική ομάδα πο-
δοσφαίρου, ξέφυγε πέρα από τις κόκκινες γραμμές. Αιτία 
τα όσα είπε  ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος μετά τον 
αγώνα με την Αρμενία. Τι είπε; Αλήθειες όπως ότι «το 
αποτέλεσμα είναι σειρά λαθών που έχουν ξεκινήσει εδώ 
και καιρό» και ότι «πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις για το 
καλό όλων». Καθαρές κουβέντες από έναν ποδοσφαι-
ριστή που αγωνίσθηκε στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά 
κλαμπ της Ευρώπης και είχε το θάρρος της γνώμης. Ποιο 
ήταν, ίσως, το λάθος του; Οτι «αποκαθήλωσε» δημοσίως 
τον παρωχημένο προπονητικά Αγγελο Αναστασιάδη. Που 
δεν βλέπει ότι στραβά αρμενίζει το καράβι της Εθνικής 
και πιστεύει ότι στραβός είναι ο γιαλός. Να συμφωνήσω 
ότι ο θεσμός του προπονητή της Εθνικής θα πρέπει να 
προστατεύεται δημοσίως απ’ όλους, αλλά αν ο Παπα-
σταθόπουλος έβλεπε τερατουργήματα στην λειτουργία 
της Εθνικής, μίλησε στους υπευθύνους, αλλά του γύ-
ρισαν την πλάτη, τι του απέμενε ώστε να βοηθήσει την 
Εθνική ομάδα από το να δημιουργήσει ένα σοκ, μήπως 
και υπάρξουν αλλαγές; Μόνο μία δημόσια δήλωση του η 
οποία θα δημιουργούσε αίσθηση και το πέτυχε.   

Εκείνος που απέτυχε είναι ο Αγγελος Αναστασιάδης 
που ανέλαβε ένα εγχείρημα που το είχε όνειρο ζωής, 
αλλά αποδείχθηκε ότι κακώς αποδέχτηκε την πρόταση 
της ΕΠΟ. 

Με παλιομοδίτικες πρακτικές και θούριους δεν 
μπορεί η Εθνική να πάρει αποτελέσματα, γιατί οι διε-
θνείς έχουν πλέον εικόνες από μεγάλα ποδοσφαιρικά 
κλαμπ όπου γίνεται επιστημονική προετοιμασία, οπότε 
οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Ο Αναστασιάδης σε 
κάθε παιχνίδι άλλαζε τέσσερεις- πέντε παίκτες, οι χάφ 
βαφτίζονταν σέντερ φορ, οι εξτρέμ μπακ και οι στόπερ 
αμυντικά χαφ. Δημιουργούσε δηλαδή μία ομάδα που 
δεν είχε αρχή και τέλος. Καμία προετοιμασία για τους 
συγκεκριμένους αγώνες.  Το σύστημα και την διάταξη τη 
μάθαιναν οι ποδοσφαιριστές λίγη ώρα πριν την έναρξη 
των παιχνιδιών χωρίς να έχουν δουλέψει το πλάνο στις 
προπονήσεις. 

Στο αφήγημα του ο Αναστασιάδης μετά την ντροπια-
στική ήττα από την Αρμενία, χώρα η οποία ποδοσφαιρικά 
δεν… υπάρχει στον χάρτη της ΟΥΕΦΑ, κατέθεσε την αι-
σιοδοξία του για την πρόκριση. Ισως γιατί έχει «πλάτες» 
στην ΕΠΟ ή γιατί ξέρει ότι η Εθνική είναι το τελευταίο 
του επαγγελματικό βήμα, παίζει την ζαριά του χωρίς να 
σκέφτεται ότι όσο μένει στον πάγκο τσαλακώνεται ακόμη 
περισσότερο η υστεροφημία του. Το ζήτημα όμως είναι 
για πόσο ακόμη ο κ. Γραμμένος και οι συνεργάτες του 
στην ΕΠΟ θα συνεχίσουν να συμβιβάζονται με τις απο-
τυχίες της Εθνικής ομάδας οι οποίες είναι προϊόν μίας 
λανθασμένης επιλογής προπονητή.  

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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Η ιστορία της Ανατολικής Θράκης και η εμ-
βάθυνση που έκανε στους δυο ξεριζωμούς των 
ανατολικοθρακιωτών παππούδων της την έβα-
λαν στον κόσμο της συγγραφής βιβλίων, λίγο 
αφότου είχε συνταξιοδοτηθεί από καθηγήτρια 
Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων. Η 
Ελευθερία Χατζοπούλου, έκτοτε έχει υπογρά-
ψει δυο βιβλία, τα οποία έχουν καθηλώσει το 
αναγνωστικό κοινό, πρώτα με το «Οι δρόμοι της 
βροχής» και στη συνέχεια τις «Ανομολόγητες 
αλήθειες». Η συγγραφέας σε συνέντευξη της 
στην Karfitsa μας εξηγεί τι είναι αυτό που την 
εμπνέει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τι αλλάζει 
με το πέρασμα του χρόνο όσον αφορά τις «ανο-
μολόγητες αλήθειες». 

Και στα δυο βιβλία σας γράφετε για ιστορί-
ες γυναικών. Τι σας ώθησε σε αυτό και τι θέλε-
τε να ακουστεί μέσα από τις ιστορίες τους;  Το 
γεγονός ότι γνωρίζω καλύτερα τους χαρακτήρες 
και τις αντιδράσεις των γυναικών, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ίσως ένα κίνητρο. Ο συγγραφέας 
πλάθει μια ιστορία, την αφηγείται με το δικό του 
τρόπο, μέσα από τη δική του στάση και φιλοσο-
φία ζωής.  Το τι θα  «ακούσει» ο αναγνώστης  
είναι αποκλειστικά δικό του θέμα.   

Επίσης, αναφέρεστε και στα δυο βιβλία σε 
ένα δύσκολο και σκληρό θέμα, όπως αυτό του 
βιασμού μιας γυναίκας. Πως είναι να γράφετε 
για κάτι τόσο βάναυσο;  Ομολογώ ότι δεν είναι  
εύκολο να χειριστείς ένα τόσο απεχθές θέμα. 
Μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω πολύ 
σκληρές σκηνές, διότι ως άνθρωπος αδυνατώ 
να δεχτώ πως μπορεί ένας άνθρωπος  και μά-
λιστα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος  να 
διαπράξει ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα.   

Οι «ανομολόγητες αλήθειες» αλλάζουν με 
το πέρας του χρόνου; Εννοώ διαφέρουν εκεί-
νες του 1940 με αυτές του τώρα; Η κοινωνία 
μας άλλαξε και αλλάζει συνεχώς, οι ανομολό-
γητες αλήθειες όμως εξακολουθούν να είναι 
σκληρές και τραυματικές. Διαφοροποιήθηκε 
σίγουρα ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε ή που 
ομολογούμε καταστάσεις και συμβάντα που δεν 
τολμούσαμε να τα αγγίξουμε μερικές δεκαετίες 
πριν.  

Πιστεύετε ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία «απει-
λούν» τα έντυπα; Ο κλασσικός αναγνώστης έχει 
ένα δέσιμο με το έντυπο, θέλει να το ξεφυλλίσει, 
να το μυρίζει, να το διαβάσει και να το βάλει στη 
βιβλιοθήκη του. Μια μελλοντική γενιά αναγνω-
στών ίσως να εθιστεί στο ηλεκτρονικό βιβλίο.  

 Ήσασταν καθηγήτρια Μικροβιολογίας και 

Λοιμωδών Νοσημάτων. Πως ξεκινήσατε να 
γράφετε μυθιστορήματα; Όταν βγήκα στη σύ-
νταξη αποφάσισα να διαβάσω την ιστορία της 
Ανατολικής Θράκης και να εμβαθύνω στους 
δυο ξεριζωμούς των ανατολικοθρακιωτών, των 
παππούδων μου.  Έτσι προέκυψε το πρώτο μου 
πόνημα, το ιστορικό μυθιστόρημα «οι Δρόμοι 
της Βροχής».  Η διαδικασία της συγγραφής απο-
δείχτηκε συναρπαστική εμπειρία και αποφάσισα 
να  συνεχίσω να τη ζω. 

Τι σας εμπνέει συγγραφικά στη Θεσσαλονί-
κη; Η ιστορία και οι θρύλοι της, η διαφορετικό-
τητα των λαών που έζησαν, δημιούργησαν και 
αγωνίστηκαν να επιβιώσουν στην πόλη μας κε-
ντρίζουν ένα συγγραφέα να διαλέξει μια συγκε-
κριμένη εποχή και να πλάσει ένα μυθιστόρημα 
γύρω από αυτή.

Ελευθερία Χατζοπούλου

Oι ανομολόγητες αλήθειες εξακολουθούν 
να είναι σκληρές και τραυματικές 
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ΚΡΙΟΣ
Σημάδια που δείχνουν 
πως υπάρχει αρνητική 
ενέργεια γύρω σας!!! 

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μία πολύ καλή εβδομάδα ξεκινά για το ζώδιό 
σου. Τώρα η σκέψη σου θα είναι πιο 

ξεκάθαρη για να δεις τις καταστάσεις που 
διαδραματίζονται γύρω σου. Αναζήτησε 

νέους τρόπους για να προσπεράσεις 
τα τελευταία εμπόδια που έχουν 

μείνει και μην διστάσεις να κάνεις νέα 
ανοίγματα και να ακολουθήσεις το 

ένστικτό σου. Άτομα κύρους μπορούν 
να λειτουργήσουν καταλυτικά σε ένα 

δημιουργικό σου σχέδιο. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ:6,15,33,41.

Μολονότι βρίσκεσαι σε μεγάλη 
ένταση το τελευταίο διάστημα και 

αισθάνεσαι ότι όλα και όλοι γύρω σου 
στρέφονται εναντίον σου, μπορείς να 

εξομαλύνεις την κατάσταση και να 
νιώσεις πιο ήρεμος. Οι εντάσεις στις 

σχέσεις και στις συνεργασίες σου δεν 
θα μηδενιστούν, αλλά θα έχεις τον 
τρόπο να τις αντιμετωπίσεις και να 

κοιτάξεις το συμφέρον σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ:4,21,36,47.

Η εβδομάδα αυτή είναι ευνοϊκή για το 
ζώδιό σου και οι ιδέες που θα έχεις για 
κάποια σημαντικά ζητήματα της ζωής 
σου θα είναι πολύ καλές, ώστε να τις 

αφήσεις να φύγουν αναξιοποίητες. 
Εμπιστεύσου το ένστικτο σου, άφησε 

στην άκρη τους φόβους και τις πικρίες και 
βάδισε προς τους νέους ορίζοντες που 

ανοίγονται μπροστά σου, με περισσότερη 
τόλμη και θάρρος. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: 

1,3,27,38.

Απόψε θα σου δοθούν πολλές ευκαιρίες 
να βάλεις καινούργιους στόχους, να 

οργανωθείς καλύτερα και να γίνεις πιο 
δημιουργικός και αποτελεσματικός σε 

αυτά που έχεις σκεφτεί να κάνεις. Τα 
εμπόδια σε ένα επαγγελματικό ζήτημα 

που σε απασχολεί καιρό φεύγουν και 
είναι εφικτό τώρα να κατασταλάξεις σε 
μία απόφαση, που θα σε ικανοποιήσει. 

Τώρα ανοίγονται μπροστά σου νέοι 
δρόμοι και χρήσιμες επαφές και θα 
μπορέσεις με ευκολία να κλείσεις 

οικονομικές σου υποθέσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ:9,17,20,43.

Μία καλή εβδομάδα ξεκινά για εσένα. 
Αν νομίζεις ότι είναι δύσκολο να τα 

καταφέρεις όλα μόνος σου, ζήτησε τη 
βοήθεια των κατάλληλων ατόμων και θα 

δεις ότι η υποστήριξη τους θα σου λύσει 
τα χέρια. Τώρα η επιμονή και το πάθος 
σου θα σε βοηθήσουν στην υλοποίηση 
ενός σημαντικού σου σχεδίου. Επίσης, 

οι αρμονικές επαφές που θα έχεις με 
τον περίγυρο σου θα σε κάνουν να 

αισθανθείς πλήρης και ασφαλής. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ: 4,22,35,42.

Η εβδομάδα, είναι καλή για να 
εξετάσεις κάθε σχέση σου, είτε είναι 

επαγγελματική είτε προσωπική, και να 
κατανοήσεις καλύτερα τα πρόσωπα που 
σε περιτριγυρίζουν. Οι ανασφάλειες για 

την πορεία των οικονομικών και της 
δουλειάς σου θα αμβλυνθούν, αν τις 

συζητήσεις με αυτούς που εμπιστεύεσαι. 
Τώρα εγκαινιάζεται για εσένα μία 

δυναμική περίοδος όπου θα τρέξεις για 
να υλοποιήσεις κάποια σημαντικά σου 
σχέδια. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ:5,13,28,30.

Η ζωή στη Γη είναι γεμάτη δυαδικότητα, φως 
και σκοτάδι, καλό και κακό. Σε αυτό τον κό-
σμο  μαθαίνουμε τα σπουδαιότερα μαθήματα. 
Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο είμαστε 
εδώ- για να ξεπεράσουμε τα απαραίτητα 
εμπόδια ώστε να ωριμάσουμε και να γίνουμε 
ολοκληρωμένοι ξανά.
Ανάμεσα στους άλλους αυτοί με την περισ-
σότερη συναίσθηση και διαίσθηση είναι που 
επηρεάζονται πιο εύκολα από χαμηλότερες 
ενέργειες. Εν τέλει, όλοι έλκουμε, λαμβάνου-
με και απορροφάμε τις χαμηλότερες ενέργειες 
από τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Εδώ είναι κάποια σημάδια που δείχνουν ότι 
έχετε λάβει αυτή την αρνητική ενέργεια.
 Σημάδια που δείχνουν πως υπάρχει αρνητική 
ενέργεια.
-  Αισθάνεστε λυπημένοι ενώ δεν υπάρχει 
κάποιος εμφανής λόγος.
- Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιονδήπο-
τε ηλεκτρονικό λογαριασμό και λαμβάνετε 
μηνύματα κακής σύνδεσης ενώ το ίντερνετ 
σας είναι σταθερό.
- Νιώθετε πολύ κουρασμένοι ξαφνικά και 
θέλετε να κοιμηθείτε ακόμα και αν δεν είστε 
στερημένοι από ύπνο.
- Αντιστέκεστε στο να βοηθήσετε τον εαυτό 
σας σε βαθμό που δεν τρώτε ακόμα και όταν 
ξέρετε πως πεινάτε.
- Χάνετε τα κλειδιά του σπιτιού ή το πορτοφό-
λι σας, ή κλειδώνετε το αμάξι ενώ τα κλειδιά 
βρίσκονται μέσα ή σας έχει κλαπεί κάτι 
μεγάλης αξίας.
Το μυαλό σας κάνει συνεχώς αρνητικές 
σκέψεις για κάποιον ή για μια κατάσταση 
που συνέβη στο παρελθόν, ακόμα και αν το 
έχετε ξεπεράσει. Έχετε κάνει τα πάντα για να 
καθαρίσετε αυτές τις σκέψεις και όμως αυτές 
παραμένουν.
- Υιοθετείτε συμπεριφορές που δρουν ενάντια 
στην αγάπη προς τον εαυτό σας όπως το να 
ξοδεύετε χρήματα σε μη αναγκαία αντικείμενα 
ακόμα και αν δεν έχετε τα χρήματα που 
απαιτούνται.
Αυτά είναι απλώς κάποια παραδείγματα.
Είναι στο χέρι σας να αναγνωρίσετε τα σημά-
δια όταν εμφανιστούν.
 Τεχνικές για να απομακρύνεται την αρνητική 
ενέργεια!
-Θέστε έναν ισχυρό στόχο για την εκκαθάριση 
αυτών των ενεργειών.
-Διώξτε την αρνητική ενέργεια με το χασμου-
ρητό!
-Χρησιμοποιείστε δέσμη από αποξηραμένα 
φυτά.
-Πείτε μια προσευχή εκκαθάρισης και 
προστασίας!
-Διώξτε την αρνητική ενέργεια με το γέλιο.
-Ανάψτε κεριά.
-Χρησιμοποιήστε θαλασσινό αλάτι.
-Επαναλάβετε την προσευχή προστασίας 
τακτικά.
-Προσέξτε τα λόγια, τις πράξεις και το κάρμα 
σας
-Βρείτε τρόπους να ελαττώστε το άγχος.
 
Το να μάθετε πώς να διευθύνετε τον εαυτό 
σας όποτε παρατηρείτε πως η αρνητική ενέρ-
γεια χρωματίζει το ενεργειακό σας πεδίο, είναι 
μια ισχυρή ικανότητα που όλοι χρειάζεται να 
έχουμε.
Και εάν δεν τα καταφέρεται…αυτή είναι η 
δουλειά μας!!!
Επικοινωνήστε άμεσα με την κ.ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ!!!
Γιατί πρόβλημα για εκείνη άλυτο… δεν 
υπάρχει!!!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Θα έχεις πολλές ευκαιρίες για να βελτιώσεις τις 
συνθήκες στον χώρο της εργασίας σου, 
καθώς και την υγεία σου. Ραντεβού και 
επικοινωνίες που μέχρι τώρα δεν λέγανε 
να επιτευχθούν, πραγματοποιούνται και 
αρχίζουν να σου δίνουν αυτά που ζητάς. 
Εκμεταλλεύσου κάποια ενθαρρυντικά 
μηνύματα που θα σου δοθούν και 
προχώρησε σε διαπραγματεύσεις που 
μπορούν να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο 
της καθημερινής σου ζωής. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ: 11,23,32,44.

Πολλά είναι τα άσχημα γεγονότα που 
έχουν συμβεί τελευταία στην ζωή σου, 
αλλά τώρα τα πράγματα θα αρχίσουν να 
παίρνουν το δρόμο τους και θα νιώσεις 
καλύτερα. Η κρίση σου θα είναι σωστή και 
θα σε αποζημιώσει, θα κατασταλάξεις χωρίς 
αμφιβολίες σε σημαντικές επιλογές και θα 
έχεις να ελπίζεις σε πολύ καλύτερες ημέρες. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ:4,28,41,48.

Η αγωνιστικότητά σου θα είναι σε υψηλά 
επίπεδα και με υπομονή και σωστό 
προγραμματισμό θα κάνεις πραγματικότητα 
αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Προσπάθησε 
να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή, γιατί θα 
είναι πολλές οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες 
που θα πρέπει να αξιοποιήσεις. Στα 
αισθηματικά σου, πολλές θα είναι οι φορές 
που θα βάλεις σε δεύτερη μοίρα τη σχέση 
σου, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων 
που θα έχεις στους υπόλοιπους τομείς. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ:2,11,23,49.

Οι προϋποθέσεις είναι πολύ καλές για το 
ζώδιό σου αυτήν την εβδομάδα, για να βρεις 
αποτελεσματικές λύσεις στα θέματα που 
σε απασχολούν. Επιτέλους η διάθεσή σου 
βελτιώνεται αισθητά και νιώθεις έτοιμος 
για όλα. Οργανώσου λοιπόν κατάλληλα και 
φρόντισε να αναγνωρίσεις τις ευκαιρίες που 
θα σου παρουσιαστούν σε όλους τους τομείς, 
για να τις εκμεταλλευτείς κατάλληλα για το 
μέλλον σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: 4,18,33,47.

Προσπάθησε να γίνεις πιο πρακτικός, 
αναζητώντας λύσεις που μπορούν να 
εφαρμοστούν και διώξε κάθε απαισιόδοξη 
σκέψη που σε τραβάει πίσω. Από την άλλη 
όμως θα γεμίσεις με υπέρμετρη αισιοδοξία, 
γεγονός που θα σε κάνει να γοητεύεις 
τους πάντες και τα πάντα και οι στόχοι σου 
θα πάρουν τον δρόμο της πραγμάτωσης. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: 7,12,25,39.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 15/6 ΕΩΣ 21/6

Οι προσπάθειες που θα κάνεις αυτές τις 
ημέρες, θα υποστηριχθούν ιδιαίτερα από 
το φιλικό σου περιβάλλον και θα νιώσεις 
ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Τώρα θα 
κάνεις χρήσιμες επαφές, καθώς και οι ιδέες 
που θα έχεις θα σε οδηγήσουν στην επίτευξη 
των σχεδίων σου. Πρόσεξε μόνο, πάνω 
στον ενθουσιασμό σου να μην αναλάβεις 
περισσότερες ευθύνες από αυτές που μπορείς 
να διαχειριστείς και στο τέλος το μετανιώσεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: 2,6,34,42.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε - ψάχνετε ακίνητο προς πώληση - ενοικίαση - αγορά 
στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω Νοµούς της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας;

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά

-∆ιαχείριση ακινήτων 
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση 
του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Κεντρική 
και ∆υτική Μακεδονία

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!


