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Τρομολαγνεία και Fake news 
Μέσα στην εβδομάδα τα ελληνικά ΜΜΕ αναπαρήγαγαν μια είδηση που κυκλοφόρησε 

με κινηματογραφική ταχύτητα που αφορούσε στο λιώσιμο του 40% του πάγου της Γροι-
λανδίας! Πέρα από το σκωπτικό του πράγματος που σχετίζεται με την ελαφρότητα της ανα-
παραγωγής μιας είδησης από ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο και την παράφραση στην 
απόδοση της μετάφρασης, το πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή παραμένει τρομακτικό. 

Κι αν οι υπερβολές στην ελληνική δημόσια σφαίρα δίνουν και παίρνουν – έτσι κι αλλιώς 
το να ψάχνεις ελεγκτικούς μηχανισμούς στην εγχώρια ηλεκτρονική δημοσιογραφία είναι σα 
να αναζητάς μαλεμπί σε στάβλο – η εικόνα παραμένει αδιαμφισβήτητη. Την δημοσίευσε η 
Washington Post: Σκυλιά σέρνουν ένα έλκηθρο στη βορειοδυτική Γροιλανδία, μόνο που το 
κάνουν τσαλαβουτώντας πάνω σε νερά, οι πάγοι έχουν λιώσει πριν από την ώρα τους. 

Η συζήτηση περί της επιρροής της κλιματικής αλλαγής στη ζωή της τεράστιας περιοχής 
του Αρκτικού Κύκλου μετατράπηκε σε προβληματισμό καθώς αποδεικνύεται πολλάκις ότι η 
Γη βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η είδηση που συνόδευσε την φωτογραφία από την δανέζικη 
ερευνητική αποστολή ήταν ακριβώς αυτή: Ότι παρατηρήθηκε λιώσιμο των πάγων στο 40% 
της έκτασης της Γροιλανδίας κοντά στις ακτές και σε μια ζώνη προς τα νότια, λόγω των 
ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν από την αρχή του Ιουνίου και που 
ήταν πέρα από οποιαδήοτε απαισιόδοξη πρόβλεψη. 

Η είδηση από μόνη της είναι αρκετά ανησυχητική. Στην Ελλάδα όμως δεν αρκεί αν δεν 
την μοχλεύσουμε επί τα χείρω. Παρά την διάψευση από τα Ellinika Hoaxes ότι μέσα σε μια 
ημέρα έλιωσε το 40% των πάγων της Γροιλανδίας, είδηση η οποία όχι μόνο αναπαρήχθη 
μέσα από το ελληνικό διάδίκτυο αλλά απέκτησε και μιαν ... επίφαση νομιμότητας αναδημο-
σιευόμενη από το ΑΠΕ – ΜΠΕ (!)  την ίδια στιγμή εξακολουθούσε να υφέρπει ο ... Αρμαγεδ-
δών: «Αν οι πάγοι της Γροιλανδίας όντως λιώσουν, η στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως θα 
ανεβεί κατά έξι μέτρα» άρα με απλά μαθηματικά, η τήξη του 40% των πάγων θα σήμαινε 
άνοδο της στάθμης κατά τουλάχιστον δύο μέτρα. Δε συνέβη. Αυτό που συμβαίνει είναι τα-
χύτερη τήξη στο 40% της έκτασης της Γροιλανδίας, γεγονός που από μόνο του αρκεί για να 
μας τρομάξει και δίχως τα επιπλέον fake news. 

Αν αφαιρέσουμε την ημιμάθεια ή την άγνοια των rewriters των ηλεκτρονικών μέσων 
ως αιτία πολλαπλασιασμού των ψευδών ειδήσεων, η επόμενη - συνειδητή - επιλογή είναι 
η τρομολαγνεία. Ο Ελληνας παθιάζεται με το χάρο, τους τάφους και τα θανατικά. Θα με-
ρακλώσει με τον «χάρο που βγήκε παγανιά» για να χορέψει ζεμπεκιά, θα αυτοαποθεωθεί 
τραγουδώντας το «δεν ζωντανεύουν οι νεκροί». Η χαρά του προκαλεί αναφυλαξία. Όσο η 
έγκυρη καταγραφή μιας ξενόφερτης είδησης χωρίς καμία δόση υπερβολής. Ακόμη κι αν 
από μόνη της αρκεί να μας τρομάξει. 
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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)

ESCAPETSARKA STI THESSΤαSOS στη ΜΟΥΣΙΚΗ

∆Ε - ΤΕ - ΠΑ - ΚΥ 00:00
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 23:00

∆Ε - ΠΑ 17:30
∆Ε - ΚΥ 03:00
ΣΑ & ΚΥ 15:00

ΣΑ 22:00
ΚΥ 01:00 (Ε)  ΤΡ 00:00 (Ε)

Στις 7 Ιουλίου οι Έλληνες θα αποφασίσουν αν η χώρα θα μπει σε νέες περιπέτειες με 
άγνωστη κατάληξη, ή αν θα προχωρήσει μπροστά με αλήθεια και ανάπτυξη.

Ο Αλέξης Τσίπρας αντί να απολογηθεί, επιχειρεί να διαστρεβλώσει τις θέσεις της Νέας 
Δημοκρατίας, για την οποία σημείωσε ότι λέει «όχι» στις εκλογές του φανατισμού και των 
συνθημάτων.

Στο οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ αποτελούν κεντρικό βραχίονα οι εξαγωγές και η εξω-
στρέφεια, τα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια θα σαρωθούν και επιτέλους η ελληνική επι-
χειρηματικότητα θα αφεθεί ελεύθερη να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, πλούτο και κυρίως 
πολλές νέες δουλειές.

Θα στηρίξουμε τις επενδύσεις με μια πραγματική αποκατάσταση της ρευστότητας, θεω-
ρώντας αυτονόητο ότι θα τηρείται απαρέγκλιτα η εργατική νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από το κράτος να δίνουν πρόσθετες παροχές 
στους εργαζόμενους και επισημαίνω ότι θα αποτελέσει μέριμνά μας «να προχωρήσουν έργα 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Το σχέδιο μας προβλέπει λιγότερους φόρους και κίνητρα για πολλές επενδύσεις που 
φέρνουν καινούργιες δουλειές.

Δηλαδή περισσότερους και καλύτερους μισθούς που τονώνουν την κατανάλωση και 
νέες εισφορές που ενισχύουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Καινούργιες και καλά αμειβόμενες δουλειές φέρνουν οι επενδύσεις, χωρίς περισσότε-
ρους εργαζόμενους και έκρηξη απασχόλησης το ασφαλιστικό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο.

Πίσω από αυτήν την τόσο σημαντική λέξη –την ανάπτυξη– κρύβεται και η απάντηση 
στο ερώτημα ποιος είναι με τους πολλούς και ποιος με τις ελίτ, γιατί τι φέρνουν πρακτικά οι 
επενδύσεις; Φέρνουν πρώτα από όλα καινούργιες και καλά αμειβόμενες δουλειές για όλους.

Οι επενδύσεις δεν φέρνουν μόνο θέσεις εργασίας, αλλά και φόρους υπέρ του Δημοσίου, 
χρήματα δηλαδή για τα δημόσια νοσοκομεία, για τους δασκάλους και τους καθηγητές, για 
τους αστυνομικούς στις γειτονιές και έσοδα στο Ασφαλιστικό Σύστημα, ώστε να έχουμε αξι-
οπρεπείς συντάξεις. 

*Ο Ευθύμης Καρανάσιος είναι επιχειρηματίας και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην 
Χαλκιδική

Ισχυρή Ανάπτυξη…Τ Ο Υ  Ε Υ Θ Υ Μ Η 
Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ *
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Στη μάχη του σταυρού ο Χ. Γιαννούλης Ραστώνη για τον Μπουτάρη

Ενεργός παραμένει ο Ζαρωτιάδης

Στις ΗΠΑ ο Ζέρβας

«Εφυγε» ο Γιώργος Αντωνόπουλος Γκρίνια για την τοποθέτηση  
Φωτόπουλου 

Από την μάχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ως 
υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
μεταπηδάει στην μάχη του σταυρού για μια θέση στο 
ελληνικό κοινοβούλιο και στην κεντρική πολιτική σκηνή 
ο γνωστός δημοσιογράφος και διευθυντικό στέλεχος 
της ΕΡΤ 3 Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος θα βρίσκεται 
στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Ο κ. 
Γιαννούλης διεκδικεί βουλευτικό έδρανο για να προω-
θήσει, όπως λέει, τα θέματα της πόλης, ενώ συγχρόνως 
δηλώνει πως την επόμενη τετραετία θα είναι παρόν στην 
περιφέρεια. Όπως έχει δηλώσει στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, «η επιλογή στήριξης του Αλέξη Τσίπρα με 
όλες μου τις δυνάμεις δεν είναι προϊόν της συγκυρίας. 
Είναι ανάγκη της Ιστορίας για όσους ξέχασαν εύκολα». 
Επίσης, χαρακτηρίζει «ιστορική» την εκλογική αναμέ-
τρηση της 7ης Ιουνίου.

Στιγμές χαλάρωσης για τον Γιάννη Μπουτάρη... Ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης πέρασε το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος στο εξοχικό του, στο νησάκι Διάπορος. Μαζί 
με τη σύντροφό του άφησαν τη Θεσσαλονίκη την Πα-
ρασκευή για να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης, 
οικογενειακά, στη Χαλκιδική.

Μπορεί να μην εξασφάλισε μια θέση στο δημοτικό 
συμβούλιο Θεσσαλονίκης η παράταξη «Υψίπολις» του 
Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν θα 
μείνει με ...σταυρωμένα χέρια. Μια τριμελής ομάδα του 
συνδυασμού θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου, στην επόμενη θητεία που ξεκινά 
από την 1η Σεπτεμβρίου. Η ομάδα αποτελείται από 
τους Νίκο Γραικούση, Αντωνία Στρουμπίνη και Όμηρο 
Ταχματζίδη.

Το πρώτο του ταξίδι ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει 
ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος 
ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική. Ο κ. Ζέρβας πρόκειται 
να παραβρεθεί στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής, Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρου, με τον 
οποίο έχει προσωπικές σχέσεις. Ο νέος δήμαρχος θα 
μείνει στην Αμερική τέσσερις ημέρες.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ο υποψήφιος 
δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη, Γιώργος Αντωνόπουλος, 
περίπου δύο εβδομάδες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αν και έδινε μάχη με τον 
καρκίνο, δεν δίστασε να κατέβει και αυτή τη φορά υπο-
ψήφιος για τον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη. Ο συνδυασμός 
του αναδείχθηκε τρίτη δύναμη στις εκλογές του Μαΐου. 
Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν δημοτικός σύμβουλος 
και αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας - 
Χορτιάτη από το 2014.

Αντιδράσεις από τρεις παρατάξεις έχει προκαλέσει η 
ανακοίνωση του νέου δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα 
ότι επόμενος Γενικός Γραμματέας του δήμου Θεσσα-
λονίκης από την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι ο Ευθύμης 
Φωτόπουλος. Με ανακοίνωση της η Κατερίνα Νοτοπού-
λου κάνει λόγο για επιλογή «από τα πολύ παλιά υλικά 
της πόλης», προσθέτοντας πως ο κ.Φωτόπουλος δεν 
«υπήρξε καλός δήμαρχος Δέλτα». Επίσης, ο συνδυα-
σμός «Η Πόλη Ανάποδα – Δύναμη Ανατροπής» ζητά 
την ανάκληση της απόφασης Ζέρβα, ενώ η παράταξη 
«Οικολογία Αλληλεγγύη» σχολιάζει ότι την επιλογή 
Φωτόπουλου (είτε αποτελεί deal με το σύστημα Ψω-
μιάδη είτε με τον Ιβάν είτε και τα δύο) θα την πληρώσει 
τελικά η πόλη.

Στον πολιτικό στίβο η Δ. Αυγέρη

Στον πολιτικό στίβο αποφάσισε να κατέβει η γνωστή 
δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 Δώρα Αυγέρη, καθώς συμμε-
τέχει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Θεσσαλονίκης, 
η επίσημη παρουσίαση των οποίων πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην 
πόλη. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η κ. Αυγέρη ασκεί 
μάχιμη δημοσιογραφία εδώ και 24 χρόνια –σε εφημερί-
δες, περιοδικά, ιστοσελίδες ραδιοφωνικούς και τηλεο-
πτικούς σταθμούς–, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
είναι παρουσιάστρια και αρχισυντάκτρια της καθημερι-
νής, ενημερωτικής, τηλεοπτικής εκπομπής, «ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ» της ΕΡΤ3. Λόγω της πολυετούς επαφής της με το 
κοινό της Θεσσαλονίκης η κ. Αυγέρη, κατά την διάρκεια 
της παρουσίασης των υποψήφιων βουλευτών, ήταν η 
μόνη την οποία ο Παναγιώτης  Ερμείδης –γραμματέας 
Β’ Θεσσαλονίκης του κόμματος– δεν χρειάστηκε να την 
προσφωνήσει παρά μόνο με το μικρό της όνομα.

Ισχυρή Ανάπτυξη…
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Έχασαν την… επαφή 

Ιδιαίτερος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και ανάμεσα σε νυν 
βουλευτές και εκ νέου υποψήφιους για το εάν θα καταφέρουν να εκλεγούν εκ νέου 
στις επερχόμενες εκλογές και να καθίσουν ξανά στα έδρανα της Βουλής. Ο προβλη-
ματισμός αυτός εδράζει στο ερώτημα για το αν –και αν ναι, κατά πόσο– έχουν χάσει 
την επαφή τους με την κοινωνία και τους ψηφοφόρους, καθώς στην τελευταία εθνι-
κή εκλογική διαδικασία (τον Σεπτέμβριο του 2015) δεν δόθηκε η μάχη του σταυρού, 
αλλά εκλέχθηκαν βουλευτές με λίστα. Άρα, πρέπει να αναζητήσουν την επαφή που 
είχαν με τους ψηφοφόρους, με το σταυρό των οποίων εξασφάλισαν μια θέση στα 
βουλευτικά έδρανα στις εκλογές του Γενάρη 2015 και να διαπιστώσουν κατά πόσο 
αυτή η σύνδεση συνεχίζει να υπάρχει.

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



Τον πολιτικό του βηματισμό αναζητεί το ΚΙΝΑΛ

Τον πολιτικό του βηματισμό προσπαθεί 
να βρει το ΚΙΝΑΛ μόλις λίγες μέρες πριν από 
τις βουλευτικές εκλογές, καθώς δέχεται τόσο 
εσωτερικές, όσο και εξωτερικές πιέσεις. Οι 
εσωτερικές οφείλονται στην απομάκρυνση 
του Ευάγγελου Βενιζέλου, ενώ οι εξωτερι-
κές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι τόσο 
ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε μικρότερο βαθμό και η Νέα 
Δημοκρατία «κλείνουν το μάτι» στον κεντρώο 
ψηφοφόρο – ο μεν ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας σε κάθε 
ευκαιρία πως εκπροσωπεί τον κεντροαριστε-
ρό χώρο καλύτερα από το πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ, 
η δε ΝΔ καθώς προσπαθεί να τον «αρπάξει» 
μόλις γείρει λίγο προς τα Δεξιά!

Όσον αφορά στις εσωτερικές πιέσεις, μέχρι 
στιγμής τα πράγματα έχουν ηρεμήσει σε ένα 
πρώτο επίπεδο, καθώς τηρείται μια… ανακω-
χή ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Σε δεύ-
τερο επίπεδο, όμως, η κατάσταση «σιγοβρά-
ζει» και με ένα ατυχές εκλογικό αποτέλεσμα 
δεν αποκλείεται να υπάρχει «έκρηξη».

Το ΠΑΣΟΚ του πράσινου ήλιου προσπαθεί 
εδώ και καιρό να βάλει τέλος στα παραπα-
τήματα και τους διαγκωνισμούς ανάμεσα σε 
ατυχείς επανεκκινήσεις που συνοδευόταν και 
με αλλαγή ονομάτων, όπως «Ελιά» ή «Δημο-
κρατική Συμπαράταξη», για να φτάσουμε στο 
σημερινό Κίνημα Αλλαγής το οποίο προφέρε-
ται, όμως, σχεδόν πάντα πλέον συνοδευόμενο 
με την λέξη ΠΑΣΟΚ και σε ακόμη πιο ατυχείς 

συνεργασίες,.
Τέτοιες ατυχείς συνεργασίες ήταν αυτή της 

συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, που 
στην ουσία οδήγησε στην… καταβαράθρωση 
των εκλογικών του ποσοστών και από την 
οποία το πάλαι ποτέ κραταιό κόμμα δεν έχει 
ακόμα καταφέρει να συνέλθει.

Μια άλλη μεταγενέστερη και μάλλον 
άτυχη συνεργασία ήταν αυτή με το Ποτάμι, η 
οποία, όπως ήρθαν τα πράγματα, τελικά συ-
μπαρέσυρε και τα δυο κόμματα αντί να τα ενι-
σχύσει.

Δυσαρεστημένα στελέχη
Την ίδια στιγμή, έντονη δυσαρέσκεια έχει 

προκαλέσει σε παλαιότερα στελέχη του ΚΙΝΑΛ 
της Α’ Θεσσαλονίκης η ρητή γραμμή που, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί για στήριξη 
σε συγκεκριμένο υποψήφιο βουλευτή που 
κατεβαίνει για πρώτη φορά σε εκλογές. Η 
γραμμή αυτή έχει δοθεί από την… ηγεσία του 
κόμματος και συγκεκριμένα από την πρόεδρό 
του Φώφη Γεννηματά και τους επικεφαλής 
του επικοινωνιακού της επιτελείου. Πάντως 
να σημειωθεί ότι τα δυσαρεστημένα στελέχη 
φροντίζουν να μην βγάζουν προς τα έξω τη 
δυσαρέσκειά τους, αυτή όμως επιβεβαιώνεται 
από σχόλια που κατά καιρούς έχουν κάνει και 
έχουν κυκλοφορήσει…

 Γ. Ν.

ΣΥΡΙΖΑ: Παράπονα για τη «στήριξη» 

Παράπονα και δυσαρέσκεια εκφράζουν ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βά-
ζουν υποψηφιότητα στην Α’ Θεσσαλονίκης στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Στα αυτιά 
μας έχουν φτάσει «ψίθυροι» πως ειδικά στην Α΄ Θεσσαλονίκης υπάρχει μια προ-
σπάθεια στήριξης εκ μέρους του κομματικού μηχανισμού –ή ακόμα και του πρω-
θυπουργού– δυο συγκεκριμένων υποψηφίων, που… δεν κατέγραψαν κάποια αξι-
οσημείωτη απόδοση σε ψήφους στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Τώρα όμως 
εμφανίζονται με πιο δυναμικό προφίλ, το οποίο απορρέει και από την στήριξη της 
οποίας χαίρουν!
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ΞΑΡΧΑΚΟΣ... 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!

Και ποιoς δεν ξέρει τον Ξαρχάκο; Το ιστορικό µαγαζί που βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης απο το 1950. Συγκεκριµένα, βρίσκεται στο πάρκο της ΧΑΝΘ για σχεδόν 

70 χρόνια και περνάει από γενιά σε γενιά. Συνδιάζει χαλάρωση, διασκέδαση και χορό!

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

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

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ

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

ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Πάρκο ΧΑΝΘ (έναντι Λευκού Πύργου), Θεσσαλονίκη  // 2310.221.691 //  Facebook: Ξαρχάκος Coffee & Drinks
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Μάθε παιδί μου γράμματα 
Αυτοδιοικητικοί θυμούνται… όταν κάθισαν στα θρανία  
για τις δικές τους πανελλήνιες εξετάσεις
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Ενα γνωστό τραγούδι λέει “τα 
μαθητικά τα χρόνια δεν τ’ αλ-
λάζω με τίποτα” και σίγουρα οι 
πανελλήνιες εξετάσεις είναι ένα 
κομμάτι των μαθητικών χρόνων 
που δεν μπορεί να “σβηστεί” με 

τίποτα από το μυαλό ενός υποψηφίου. Λίγο το 
άγχος των μαθητών -περισσότερο ίσως των 
γονιών- από τη στιγμή του εντατικού διαβά-
σματος και των εξετάσεων έως την ώρα των 
αποτελεσμάτων και των βάσεων για είσοδο 
στο πανεπιστήμιο και στη σχολή της αρεσκεί-
ας του καθενός.

Με αφορμή την προσπάθεια των χιλιά-
δων μαθητών και φέτος στις πανελλήνιες 
εξετάσεις η “Karfitsa” ζήτησε από αυτοδιοι-
κητικούς ανθρώπους να θυμηθούν τις δικές 
τους ιστορίες όταν κάθισαν οι ίδιοι στα θρα-
νία ως υποψήφιοι. Και μέσω της εφημερίδας 
διηγούνται τις δικές τους “περιπέτειες”, ενώ 
παράλληλα στέλνουν το μήνυμα πως μπορεί 
η επιτυχία στις εξετάσεις να είναι σημαντική, 
ωστόσο δεν αποτελεί μονόδρομο καθώς θα 
υπάρξουν πολλές ακόμη ευκαιρίες στη ζωή 
όπου οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να πε-
τύχουν τους στόχους και να εκπληρώσουν τα 
όνειρα τους. 

Κωνσταντίνος Ζέρβας, νεοεκλεγείς 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, πολιτικός μη-
χανικός: «Αποφοίτησα από το Πειραματικό 
Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
μπορώ να πω ότι ήμουν άριστος μαθητής. 
Παρόλα αυτά οι εξετάσεις ήταν – και παρα-
μένουν - πάντα ένα ορόσημο στην πορεία 
κάθε νέου. Οφείλαμε κατά κάποιο τρόπο να 
αναμετρηθούμε με τις προσδοκίες των δικών 
μας ανθρώπων, με τα όνειρά μας και με το 
δικό μας προσωπικό σχέδιο ζωής. Δεν είμαι 
από αυτούς που θα ισχυριστώ ότι δεν διάβα-
σα ή ότι ήταν κάτι εύκολο. Στόχος μου ήταν 

να εισαχθώ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
και λόγω «οικογενειακής παράδοσης». Αυτό 
που θυμάμαι πολύ καθαρά ήταν το άγχος 
των πρωινών, όπου παρά το διάβασμα πάντα 
ήθελα να ρίξω την τελευταία κλεφτή ματιά. 
Θυμάμαι έντονα το χτυποκάρδι τις στιγμές 
πριν μας παραδοθούν τα θέματα και φυσικά 
την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 
όπου μαζί με συμμαθητές στριμωχνόμασταν 
στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος για 
να πληροφορηθούμε βαθμό και σχολή.  Ακό-
μη και χρόνια μετά τις εξετάσεις, κάθε Μάιο, 
είχα ένα απροσδιόριστο άγχος, μία ανάμνηση 
ζωντανή που μου θύμιζε εκείνη την περίο-
δο». 

Κώστας Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πολιτικός 
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Μάθε παιδί μου γράμματα 

μηχανικός: “Αν και πέρασαν αρκετά  χρόνια δεν μπορώ να 
ξεχάσω το πόσο  με στήριξαν οι γονείς μου στην προσπάθεια  
για την είσοδο μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αγωνία 
τους ήταν η ίδια αν όχι μεγαλύτερη από τη δική μου, όπως και  
κάθε γονιού άλλωστε.  Αν και τη «διάβαζα» στα πρόσωπά  
τους, το πολύ σημαντικό ήταν ότι – όπως κατάλαβα εκ των 
υστέρων-, είχαν συνεννοηθεί πως δεν έπρεπε να μου τη με-
ταδώσουν. Μάλιστα, παρόλο που δεν βρισκόμουν συνεχώς 
μπροστά από ένα βιβλίο, ποτέ  δεν μου έκαναν παρατήρηση. 
Ένιωθα ότι μου έχουν εμπιστοσύνη. Δεν ήμουν  ο μαθητής 
που διαβάζει συνεχώς. Είχα το δικό μου σύστημα διαβάσμα-
τος και έδινα στον εαυτό μου την πολυτέλεια  της…χαλάρω-
σης. Θυμάμαι φυσικά τα συναισθήματα της πρώτης μέρας 
των εξετάσεων. Με δύο στυλό, ένα μολύβι και μια γομολά-
στιχα στην τσέπη, στο προαύλιο του εξεταστικού κέντρου, 
περιμένοντας όλοι  να μπούμε στις αίθουσες, ένιωσα ότι τα 
ψέματα τελείωσαν και ότι είχε έρθει η  ώρα για να δώσω  τη 
δική μου πρώτη μεγάλη μάχη. Τη μια στιγμή ένιωσα δυνατός 
και γεμάτος αυτοπεποίθηση και  την επόμενη  πανικό γιατί 
δεν μπορούσα να επαναφέρω στο μυαλό μου τίποτα από όσα 
είχα  διαβάσει όλους τους προηγούμενους μήνες. Θυμάμαι 
και την τελευταία μέρα. Βγαίνοντας από την αίθουσα  ένιωσα 
τεράστια ανακούφιση. Το καλοκαίρι θα ήταν όλο δικό μου!”.

Ρία Καλφακάκου, επικεφαλής της δημοτικής παράτα-
ξης του δήμου Θεσσαλονίκης «Ανοιχτή Πόλη», καθηγή-
τρια ΑΠΘ: «Την αγωνία των πανελληνίων την έζησα έντονα 
δύο φορές. Πριν πολλά χρόνια για μένα, το 2010 για το γιό 
μου. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή στη ζωή των νέων, όπου 
φαίνεται και εν μέρει ισχύει πως η πορεία της ζωής θα κα-
θοριστεί από την επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις. Αυτό που 
προσπαθούσα να περάσω στο γιό μου, ήταν από τη μια πως 
πρέπει και μπορεί να πετύχει αν ασχοληθεί σοβαρά, χωρίς 
τις υπερβολές για δεκαπέντε ώρες διάβασμα την ημέρα, και 
από τη άλλη πως δεν είναι το τέλος της ζωής σε αυτές τις 
εξετάσεις, και πως θα τον αγαπώ ότι κι αν γίνει. Αυτό το μή-
νυμα θα έστελνα και στους μαθητές που πήραν μέρος φέτος 
σε αυτή την αγωνιώδη διαδικασία, και κυρίως στους γονείς. 
Διότι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία και 
το μέλλον των νέων ανθρώπων, δεν είναι αυτή καθαυτή η 
αποτυχία στις πανελλήνιες. Αποτυχίες και διαψεύσεις, πσω-
γυρίσματα και απογοητεύσεις, όλοι και όλες γνωρίσαμε στη 
ζωή μας και οι περισσότεροι τις προσπεράσαμε επιτυχώς,  
βάλαμε καινούργιους στόχους, εκπληρώσαμε πολλά από τα 
όνειρά μας, αξιολογήσαμε διαφορετικά τις φιλοδοξίες μας. 
Το μεγάλο ψυχικό κόστος , είναι πως σε μια κρίσιμη ηλικία, 
στο τέλος η εφηβείας, οι πανελλήνιες είναι το εισιτήριο για 
την είσοδο στην ενηλικίωση. Η αποτυχία στις πανελλήνιες, 
δημιουργεί στους νέους, που ακόμα η προσωπικότητά τους 
συγκροτείται, δεν έχουν (και δεν είναι δυνατόν να έχουν) αυ-

τογνωσία και αυτοπεποίθηση την  αίσθηση πως δεν αξίζουν 
τίποτα, είναι οριστικά οι αποτυχημένοι της ζωής, πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας. Οι δάσκαλοι αλλά και οι γονείς, πρέπει 
να σταθούν δίπλα σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν, να τονώ-
σουν την αυτοεκτίμησή τους, να τους δείξουν άλλους δρό-
μους που ανοίγονται για μια επαγγελματική αποκατάσταση, 
και κυρίως να τους δίνουν αγάπη και στήριξη χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις. Είσαι το παιδί μου, σε αγαπώ, και θα είμαι 
δίπλα σου. Χωρίς αλλά… 

Σπύρος Βούγιας, επικεφαλής της παράταξης “ΠΟΛΗ-
χρωμη Πόλη” του δήμου Θεσσαλονίκης, συγκοινωνιο-
λόγος - καθηγητής ΑΠΘ: «Εισαγωγικές εξετάσεις για το 
πανεπιστήμιο έδωσα το 1970, μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι 
της δικτατορίας, κοντά μισό αιώνα πριν. Την εποχή εκείνη, 
οι «καλοί» μαθητές προτιμούσαν συνήθως το Πολυτεχνείο, 
που εξασφάλιζε καλύτερη επαγγελματική προοπτική από 
την Ιατρική ή τη Νομική που προτιμώνται σήμερα. Για το 
Πολυτεχνείο, λοιπόν, προετοιμάστηκα κι εγώ (παρότι είχα 
κλίση στις ανθρωπιστικές σπουδές), κάνοντας σκληρό φρο-
ντιστήριο για ένα χρόνο και αλλάζοντας σχολείο την τελευ-
ταία χρονιά! Πράγματι, 40 περίπου μαθητές με τους μεγαλύ-
τερους βαθμούς, φύγαμε από το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων της 
Ικτίνου (όπου μαθαίναμε πολύ καλά Αρχαία, Νέα, Ιστορία και 
Λατινικά) και πήγαμε στο 5ο, φημισμένο για τα Μαθηματικά 
και τη Φυσικοχημεία του. Οι περισσότεροι περάσαμε, πράγ-
ματι, στο Πολυτεχνείο. Στις εισαγωγικές δεν τα πήγα καλά. 
Εξεταζόμασταν τότε σε 6 μαθήματα (Έκθεση, Άλγεβρα, Γε-
ωμετρία, Τριγωνομετρία, Φυσική και Χημεία), εφ’ όλης της 
ύλης (όχι της διδακτέας αλλά επί του συνόλου της επιστημο-
νικής γνώσης του κάθε μαθήματος)! Ετσι, μάζεψα μόλις 140 
βαθμούς (σε διπλή βαθμολογία), και πέρασα στο τμήμα που 
είχα σε τελευταία προτίμηση, των Αγρονόμων- Τοπογράφων 
Μηχανικών. Παρότι πέρασα υπέροχα φοιτητικά χρόνια (συ-
μπεριλαμβανομένης και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 
την πτώση της Χούντας και την άγρια πρώτη μεταπολίτευ-
ση), χρειάστηκαν τα μεταπτυχιακά στην Αγγλία και η δουλειά 
μου στο πανεπιστήμιο για να μπορέσω (ως συγκοινωνιολό-
γος), να μετουσιώσω το γνωστικό μου αντικείμενο σε κάτι 
που να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά μου και να περάσω με 
τους φοιτητές μου μια πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη ακα-
δημαϊκή ζωή.

Στέλιος Βαλιάνος, νεοεκλεγείς δήμαρχος Αριστοτέλη, 
δικηγόρος: “Ανήκω στους τυχερούς, για τους οποίους οι 
Πανελλήνιες Εξετάσεις ήταν η πρώτη μεγάλη «μάχη» , σε 
σύγκριση με άλλα παιδιά, που έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
σημαντικότερες βιοποριστικές και προσωπικές δυσκολίες. 
Τότε δεν είχαμε την εμπειρία να αντιληφθούμε σωστά το μέ-
γεθος, σε σχέση με άλλες «μάχες» που θα ακολουθούσαν. 
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Ετσι, περίσσευαν η αγωνία και το άγχος, αν και η αγω-
νία των γονιών μου θυμάμαι πως ήταν μεγαλύτερη από 
τη δική μου. Γενικά στο λύκειο ήμουν καλός μαθητής, 
αλλά δεν ήμουν και ο απόλυτα αφοσιωμένος. Είχα τους 
περισπασμούς της εφηβείας και την ιστορία μάλλον την 
«παπαγάλιζα»…  Πέτυχα την είσοδο στη Νομική επειδή 
αγαπούσα τα αρχαία ελληνικά και τη νέα ελληνική γλώσ-
σα, ενώ έκθεση και λατινικά «βοήθησαν». Αλλωστε, τον 
τελευταίο χρόνο πιέστηκα πολύ. Παρά την επιτυχία δεν 
ήταν η πιο ευχάριστη περίοδος. Θυμάμαι τον εαυτό μου 
κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, με τη μητέρα μου απ` έξω 
να επιβάλλει σε όλους ησυχία για να διαβάζω! Ετσι, η 
εισαγωγή μου, ήταν σε έναν βαθμό μια… οικογενειακή 
επιτυχία!”. 

Μιχάλης Κωνσταντινίδης, δημοτικός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης με την παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”, 
δικηγορος: «Οι μέρες των πανελλαδικών ήταν στην 
πραγματικότητα η κατάληξη μιας διαδικασίας περίπου 
δύο χρόνων φροντιστηρίων , δηλαδή κάποιων χιλιάδων 
ωρών μελέτης και (μάλλον) εκατοντάδων διαγωνισμά-
των. Είχα καταφέρει όλο αυτό το διάστημα να κουμαντά-
ρω αρκετά καλά το “άγνωστο” στ’αρχαία ( τό’χα βάλει 
στο μυαλό μου περισσότερο σαν άσκηση λογικής, πιο 
κοντά στην άλγεβρα παρά στην απομνημόνευση) , ν’α-
ραδιάζω κάπως επαρκώς τη γνώμη μου για την έκθεση, 
είχα δε - κυριολεκτικά! -μάθει ακόμα και που υπήρχαν 
τυπογραφικά λάθη στο βιβλίο της ιστορίας όπως και τις 
παραλλαγές στη μετάφραση των κειμένων των λατινι-
κών. Θυμάμαι λοιπόν πως όταν πήγα να δώσω, κι αφού 
από το Πάσχα τό’χα τερματίσει στις επαναλήψεις,  ήμουν 
βέβαιος πώς δεν υπήρξε μια γωνιά βιβλίων, σημειώσεων, 
διαγωνισμάτων και “βοηθημάτων” που να μην την είχα 
ξεσκονίσει. Μπήκα στην αίθουσα σχεδόν αδιάφορος - όχι 
σίγουρος ότι θα περασω αλλά σίγουρος ότι δούλεψα 
τόσο που δεν είχε μείνει να κάνω τίποτα παραπάνω. Όλα 
πήγαν μια χαρά, πέρασα στη νομική που ήθελα. Έπειτα 

έκανα κανα χρόνο να πιάσω βιβλίο - αλλά αυτό είναι μια 
άλλη ιστορία».   

Μόνικα Αϊβάζογλου, ανεξάρτητη δημοτική σύμβου-
λος δήμου Θεσσαλονίκης, ηθοποιός - θεατρολόγος: 
“Λόγω πανελλαδικών θα μεταφέρω τη δική μου ιστορία 
και ελπίζω ότι θα ανακουφίσει λίγο το άγχος των γονιών. 
‘Οταν έδινα Πανελλαδικές, ο μπαμπάς μου σαν όλους 
τους γονείς φώναζε πάνω από το κεφάλι μου να διαβά-
σω. Και εγώ έκλαιγα πάνω από το βιβλίο της Ιστορίας, το 
οποίο ήταν που ήταν τεράστιο, το είχα κάνει διπλάσιο από 
το κλάμα. Είχα άλλα όνειρα..΄Ηθελα να δώσω δραματική 
σχολή. Πέρασα ωστόσο θεολογία! Χαχαχα! ‘Αφού λοιπόν 
τους έκανα το «χατήρι» τους ανακοίνωσα ότι δεν θα πάω 
στο πανεπιστήμιο, προκαλώντας εγκεφαλικά στην οικο-
γένεια. Πέρασα στη Δραματική, την τελείωσα, άρχισα να 
δουλεύω, και όταν ήμουν έγκυος στον γιο μου πέρασα με 
κατατακτήριες στο Πανεπιστήμιο, το οποίο το τέλειωσα 
με άριστα ενώ είχα παιδί και δούλευα… Κανείς δεν ξέρει 
τι και πώς...Αντί λοιπόν να πιέζετε το παιδί και να του με-
ταφέρετε άγχη ότι πρέπει να περάσει σε μια οποιαδήποτε 
σχολή που στην τελική δεν του προσφέρει σήμερα καμιά 
σιγουριά για επαγγελματική αποκατάσταση, καλύτερα εί-
ναι να το ενθαρρύνετε με δραστηριότητες να ανοίξει τις 
πόρτες των προσωπικών του επιθυμιών και ταλέντων. 
Γιατί θρήσκα μπορεί να μην είμαι, θεωρώ όμως θανάσιμη 
αμαρτία τη μη αξιοποίηση των ταλέντων μας. Καλή και 
συναρπαστική ζωή σε όλα τα παιδιά”.

Ανατολή Κωνσταντινίδου, δημοτική σύμβουλος του 
δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, εκπαιδευτικός: “Oι αναμνή-
σεις των σχολικών μας χρόνων μας συνοδεύουν για όλη 
μας τη ζωή. Είναι οι ευχάριστες και λιγότερο ευχάριστες 
στιγμές είτε μέσα στην αίθουσα είτε στην αυλή του σχο-
λείου που μας προκαλούν ένα μειδίαμα κάθε φορά που 
ο λογισμός μας τρέχει στο ...τα μαθητικά τα χρόνια δεν 
τα αλλάζω με τίποτα. Εκείνη τη στιγμή, ξαφνικά, θυμάσαι 

το ορόσημο της ελληνικής εκπαίδευσης τις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις όπου μέσα σε κάποιες ώρες πρέπει να απο-
δείξεις αν όλα τα χρόνια της μαθητικής σου διαδρομής 
ήσουν επιμελής ως προς τις υποχρεώσεις σου στο σχο-
λείο. Είναι αυτές οι ελάχιστες ώρες που σηματοδοτούν 
την πορεία μιας ζωής δικαίως ή έν αδίκως αυτό αποτυ-
πώνεται στο τέλος όπου ο καθένας μας κάνει τον απολο-
γισμό του. Η δική μου ανάμνηση γλυκόπικρη θα έλεγα 
ως υποψήφια της Ιατρικής Σχολής, η λεγόμενη Β΄ δέσμη, 
σήμαινε μία προετοιμασία τουλάχιστον από τη Β’ λυκεί-
ου διότι ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος αφού μεταξύ των 
αρίστων επιλέγονται οι άριστοι με αποτέλεσμα να χάσω 
την ανεμελιά των τελευταίων δύο τάξεων. Η Φυσική, η 
Χημεία και η Βιολογία ήταν η καλύτερη παρέα  μου, πα-
ντού τετράδια με σημειώσεις και ασκήσεις, με τους κα-
θηγητές να μπαίνουν και να βγαίνουν στο σπίτι διαρκώς, 
οι γονείς να αγωνιούν και εγώ να προσπαθώ να πετύχω 
ένα στόχο ζωής που τελικά μετά από χρόνια κατάλαβα 
πως υπάρχει ζωή και μετά τις Πανελλήνιες.Το διακύβευ-
μα των Πανελληνίων πλέον ως εκπαιδευτικός είναι ότι 
είναι μία μάχη που μπορεί να την κερδίσεις αλλά μπορεί 
και όχι δεν είναι όμως η πιο σημαντική μάχη γιατί η ζωή 
έχει εκπλήξεις”
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Τους υποψηφίους του κόμματος σε όλη τη χώρα 
για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019 
ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη η Νέα Δημοκρατία. Στην 
Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν 20 
και στη Β’ Θεσσαλονίκης 12 υποψήφιοι βουλευτές. Με-
ταξύ των υποψηφίων, βρίσκονται παλιά στελέχη του 
κόμματος, που έχουν καθίσει για πολλές θητείες στα 
έδρανα της Βουλής, αλλά και αρκετοί νέοι, οι οποίοι 
δοκιμάζονται για πρώτη φορά στον δύσκολο στίβο των 
κοινοβουλευτικών εκλογών.

Η Karfitsa παρουσιάζει σήμερα όλους τους 
υποψηφίους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στις δυο εκλογικές περιφέρειες του νομού Θεσ-
σαλονίκης.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κώστας Καραμανλής
Ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός 

και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο πρώτος στη 
λίστα του ψηφοδελτίου στην Α’ Θεσσαλονίκης. Έχοντας 

την εμπειρία του οδηγού 
ενός κόμματος, τοποθε-
τήθηκε πρώτος ανάμεσα 
στους 20 υποψηφίους 
του κόμματος στην εν 
λόγω εκλογική περιφέ-
ρεια. Ο κ. Καραμανλής 
εξελέγη για πρώτη φορά 
πρωθυπουργός το 2004, 
ενώ επανεξελέγη στις 
εκλογές του 2007. Μετά 

τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 παραιτήθηκε από 
την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, προκηρύσσοντας 
έκτακτο συνέδριο για την εκλογή νέου αρχηγού.

Δημήτρης Βενιέρης, δημοσιογράφος
Δεύτερος στη λίστα 

των υποψηφίων βουλευ-
τών της Νέας Δημοκρατί-
ας είναι λόγω αλφαβη-
τικής σειράς, ο  γνωστός 
δημοσιογράφος, Δημή-
τρης Βενιέρης, ο οποίος 

για πρώτη φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια επιτυχη-
μένης πορείας στο χώρο της ενημέρωσης, αποφάσισε 
να διεκδικήσει μία από τις έδρες του κόμματος. «Είναι 
μια μεγάλη απόφαση, την οποία πήρα αφού έλαβα υπό-
ψη μου όσα μπορώ να προσφέρω από τα έδρανα της 
Βουλής, αν με τιμήσετε με τη ψήφο σας», δήλωσε μετά 
την ανακήρυξη της  υποψηφιότητάς του ο κ. Βενιέρης.

Δημήτρης Γαλαμάτης, κτηνίατρος
Ο πρώην βουλευ-

τής Β’ Θεσσαλονίκης 
και πρώην δήμαρχος 
Βόλβης, Δημήτρης Γαλα-
μάτης, ήταν η έκπληξη  
λόγω της επιστροφής 
του μετά από πολυετή 
απουσία από τις γαλά-
ζιες λίστες. Η απόφασή 
του πάρθηκε μετά από 
σκέψη και αφού κλήθηκε προσωπικά από τον πρόε-
δρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη. «Η εμπιστοσύνη του 
κ. Μητσοτάκη στο πρόσωπό μου με τιμά. Η απόφασή 
του για συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ 

Ποιοι θα δώσουν τη μάχη του σταυρού στις επερχόμενες εκλογές

Οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ  
σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης
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Θεσσαλονίκης με προκαλεί και με πεισμώνει. Μου δί-
νει δύναμη, αλλά και με φορτώνει ευθύνη», δήλωσε 
μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γαλαμάτης.

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, δικηγόρος
Ο Κωνσταντίνος Π. 

Γκιουλέκας συνεχίζει 
την πολιτική του καριέ-
ρα. Έχοντας δώσει τα 
διαπιστευτήριά του στα 
έδρανα της Βουλής ως 
βουλευτής της Ν.Δ επί 
πολλά χρόνια. Εξελέγη 
πρώτος στην Α΄ Θεσσα-
λονίκης με τη ΝΔ στις 
εκλογές του Ιανουαρίου 2015, του Μαΐου 2012, του 
Οκτωβρίου 2009, του Σεπτεμβρίου 2007 και του Μαρ-
τίου 2004. Για πρώτη φορά πολιτεύθηκε στις εκλογές 
του Απριλίου 2000 και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, 
υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
Εσωτερικών, όπως επίσης και τομεάρχης Δικαιοσύνης 
της ΝΔ. «Για εμάς ο δρόμος περνάει μέσα από την μεί-
ωση των φόρων, την προσέλκυση επενδύσεων και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», αναφέρει μεταξύ 
άλλων ο κ. Γκιουλέκας σε δήλωση του.

Διαμαντής Γκολιδάκης, ιατρός
Ο καρδιολόγος Διαμαντής Γκολιδάκης που είναι 

διδάκτωρ της Ιατρικής, 
διατηρεί ιατρείο στην 
Καλαμαριά και είναι ιδι-
αίτερα δραστήριος στην 
Θεσσαλονίκη, ενώ σε 
αυτές τις εκλογές τάσ-
σεται στο πλευρό του 
Κυριάκου Μητσοτάκη 
συμπληρώνοντας το 
ψηφοδέλτιο της Νέας 
Δημοκρατίας στην Α Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονί-
κης. Ο γιατρός που κατάφερε να ενώσει τον αθλητισμό 
μέσα από την υγεία, αφού όλοι γνωρίζουν ότι είναι ο 
γιατρός όλου του Ερασιτέχνη Άρη, του Ηρακλή, του 
Απόλλωνα Καλαμαριά, και πλέον της γυναικείας ομά-
δας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αποδεικνύοντας ότι η υγεία εί-
ναι πάνω από τα οπαδικά χρώματα, διεκδικεί μια θέση 
στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Άννα Ευθυμίου, δικηγόρος
Η Άννα Ευθυμίου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

Νέας Δημοκρατίας στη 
Θεσσαλονίκη και από 
τον Ιανουάριο 2007 
έως το Σεπτέμβριο 2010 
προσέφερε τις υπηρεσί-
ες της από τη θέση της 
εντεταλμένης συμβού-
λου σε θέματα νεολαίας 
στο δήμο Θεσσαλονίκης. 
Από τον Ιανουάριο του 
2011 έως και τον Αύγουστο του 2014 ήταν δημοτική 
σύμβουλος με την παράταξη «Ομάδα Δημιουργίας». 
Στις εθνικές εκλογές του 2012 τοποθετήθηκε στη 
θέση της εκπροσώπου της ΝΔ στα ΜΜΕ Β. Ελλάδος. 
Στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 συμμετείχε 
ως υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπως 
και τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν τοποθετήθηκε στην 
8η θέση της λίστας.

Αικατερίνη Ζιούτα, δημόσιος υπάλληλος
«Ημέρα χαράς και βαριάς ευθύνης η σημερινή! 

Η επίσημη ανακοίνωση 
των υποψηφίων βου-
λευτών της ΝΔ, με θέλει 
τελικά υποψήφια στην 
Α’ Περιφέρεια Θεσσαλο-
νίκης. Ευχαριστώ θερμά 
τον Πρόεδρο της Ν.Δ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη για 
την εμπιστοσύνη και την 
ευκαιρία που δίνει σε 
όλους εμάς τους νέους υποψήφιους να διεκδικήσουμε 
για πρώτη φορά την ψήφο σας στις εθνικές κάλπες. 
Δεσμεύομαι προσωπικά να αγωνιστώ, με ήθος και 
αξιοπρέπεια, για να ξεφύγουμε από παλαιοκομματικές 
τακτικές, που τόσο κόστισαν στον τόπο!» δήλωσε η κ. 
Ζιούτα μετά την ανακήρυξη της  υποψηφιότητάς της.

Σταύρος Καλαφάτης, δικηγόρος
Έχοντας μια ση-

μαντική καριέρα στην 
αυτοδιοίκηση και στη 
συνέχεια στην κεντρική 
πολιτική σκηνή, ο Σταύ-
ρος Καλαφάτης δίνει για 
ακόμη μια φορά τη μάχη 
στα εκλογές της 7ης 
Ιουλίου. Ο νυν βουλευ-
τής ορκίστηκε για πρώτη 
φορά το 2003 και έκτοτε εκλέχτηκε βουλευτής 5 φο-
ρές: το 2004, το 2007, το 2009, το Μάιο του 2012 και 
τον Ιούλιο του 2012, όπως επίσης και στις εκλογές του 
2015. Μεταξύ άλλων, διατέλεσε υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης την περίοδο 2007 - 2009 και υπουργός Μακεδο-
νίας και Θράκης το 2009, ενώ στις 21 Ιουνίου 2012 
ορκίστηκε υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θέση στην οποία 
παρέμεινε μέχρι τις 14 Μαρτίου 2013.

Νικόλαος Καραγιαννακίδης, δικηγόρος
Ο δικηγόρος Νικό-

λαος Καραγιαννακίδης 
θεωρεί ότι η πρόσκληση 
από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη να συμμετέχει  στις 
εκλογές της 7η Ιουλίου 
είναι τιμή και ευθύνη. 
«Χωρίς λαϊκισμούς και 
ξεπερασμένα συνθήμα-
τα, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, με την προσωπική του πολιτική διαδρομή έχει 
ήδη πείσει την κοινωνία για το ποιος είναι ικανός να 
κυβερνήσει και «να μας πάει» στην επόμενη ημέρα. 
Χωρίς μεγαλοστομίες και ψέματα», τονίζει και δε-
σμεύεται ότι όπως δούλεψε με συνέπεια είκοσι χρόνια 
ως δικηγόρος, έτσι θα δουλέψει και ως εκπρόσωπος 
της κοινωνίας στη Βουλή...

Παναγιώτης Κοκκόρης, δημόσιος υπάλληλος
Ο άνθρωπος των 

αριθμών και των γνώ-
σεων στα εργασιακά ζη-
τήματα  κατεβαίνει, για 
ακόμη μια φορά ως υπο-
ψήφιος  στην Α εκλογική 
Περιφέρεια Θεσσαλο-
νίκης . Ο Παναγιώτης 
Κοκκόρης  διεκδικεί την 
ψήφο των Θεσσαλονικέ-
ων επιδιώκοντας να συμβάλλει σε ριζικές και καινο-
τόμες αλλαγές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. 

«Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πως όλα αυτά τα χρόνια 
εργάζομαι με συνέπεια, συνέχεια και υπευθυνότητα. 
Επίκεντρο της πολιτικής μου είναι ο άνθρωπος κι αυτό 
θα συνεχίσω να κάνω» τονίζει ο κ. Κοκκόρης και συ-
μπληρώνει: «η Ελλάδα μπορεί και πρέπει ν’ αλλάξει. 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός στο πρόγραμμα του Κυριά-
κου Μητσοτάκη εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για 
εμάς και τα παιδιά μας».

Δημήτριος Κούβελας, δικηγόρος
Ο Δημήτρης Κού-

βελας, γιος του πρώην 
υπουργού και δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης, 
θα είναι υποψήφιος 
βουλευτής Α΄ Θεσσα-
λονίκης με τη Νέα Δη-
μοκρατία. Η πρόθεση 
του, όπως αναφέρει, εί-
ναι δεδομένη: να φανεί 
χρήσιμος με τις δικές του δυνάμεις την επόμενη μέρα 
στην Ελλάδα. «Ξεκινάμε! Η μεγάλη πολιτική αλλαγή 
άρχισε! Με πίστη, ενθουσιασμό κι ελπίδα! Για την πόλη 
μας, τη Μακεδονία μας, την πατρίδα μας», τονίζει ο 
Δημήτρης Κούβελας.

Αφροδίτη Λατινοπούλου, δικηγόρος
Η Αφροδίτη Λα-

τινοπούλου συμμε-
τέχει για πρώτη φορά 
σε εκλογική μάχη και 
συστρατεύεται με τη 
Νέα Δημοκρατία στην 
Α’ Θεσσαλονίκης. «Η 
μάχη που θα δώσω στις 
7 Ιουλίου είναι η δική 
σας μάχη, η μάχη των 
απλών, καθημερινών ανθρώπων που αγωνιούν για 
τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους», τονίζει η κ. 
Λατινόπουλου και συμπληρώνει: «είναι τιμή μου να 
διεκδικώ μια θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε να 
γίνω η φωνή σας. Ήρθε η ώρα να εμπιστευτούμε στην 
πράξη νέα, έντιμα πρόσωπα. Γιατί μια Σαλονικιά που 
Θέλει, ΜΠΟΡΕΙ!»

Βασιλική Νάκου, υπάλληλος δήμου Θεσσαλονί-
κης

Η μέχρι πρότινος 
αναπληρώτρια γραμ-
ματέας Σχέσεων Κοι-
νωνίας – Κόμματος, και 
μέλος της Πολιτικής 
Επιτροπής, όπου εξε-
λέγη πρόσφατα Βίκυ 
Νάκου, θα είναι υποψή-
φια στο ψηφοδέλτιο Α’ 
Θεσσαλονίκης.  Η  υπο-
ψηφιότητα της Βίκυς Νάκου, ήταν από τις πρώτες που 
είχαν ανακοινωθεί επισήμως. Η  ίδια με συνεπή πα-
ρουσία στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τη θέση 
ως μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει το δικό της 
κύκλο επαφών, στον οποίο απευθύνεται λίγες ήμερες  
πριν από τις εκλογές  για να ενισχύσει την εικόνα της 
και την εικόνα του κόμματος της.

Φωτεινή – Νιόβη Παυλίδου, καθηγήτρια ΑΕΙ
Την απόφαση να ταχθεί στο πλευρό του Κυριάκου 

Μητσοτάκη και να ενσωματωθεί στο  ψηφοδέλτιο της 
ΝΔ στην Α Θεσσαλονίκης έλαβε η Νιόβη Παυλίδου, πε-
ριγράφοντας τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας ως τον 
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πολιτικό που επιλέγει 
ήπιους και χαμηλούς 
τόνους στον τρόπο που 
πολιτεύεται. «Το ιδεο-
λογικό στίγμα που δίνει 
το προσεκτικά επεξερ-
γασμένο πρόγραμμα 
της ΝΔ και το άνοιγμα 
του Κυριάκου Μητσο-
τάκη προς τον κεντρώο 
χώρο, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 
να συστρατευθούμε όλοι μαζί, ώστε να σταματήσουμε 
τον λαϊκισμό που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ με την αλλοπρό-
σαλλη πολιτική του και να μπει η χώρα σε μία τροχιά 
σταθερότητας», τόνισε η κ. Παυλίδου.

Ελένη Ράπτη, επιχειρηματίας
Πεπεισμένη ότι η 

Ελλάδα θα γυρίσει σε-
λίδα και θα οδηγηθεί 
στον δρόμο της κοινω-
νικό - οικονομικής ανά-
πτυξης με  κυβέρνηση 
ΝΔ και  Κυριάκο Μητσο-
τάκη  πρωθυπουργό, 
είναι η Έλενα Ράπτη. Η 
υποψήφια βουλευτής 
Α΄ Θεσσαλονίκης αναφερόμενη στο αίτημα των πο-
λιτών για πολιτική αλλαγή δήλωσε: «Εμείς στη Νέα 
Δημοκρατία, επειδή είδαμε ότι το αίτημα της κοινωνί-
ας είναι η πολιτική αλλαγή, θέλουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο να πείσουμε τους πολίτες, παρουσιάζο-
ντας το πρόγραμμά μας, να μας εμπιστευτούν και να 
είμαστε αυτοί που θα εκφράσουμε το νέο, αυτοί που 
θα εκφράσουμε την πολιτική αλλαγή».

Ροδάνθη – Σύνθια Σάπικα, δημοσιογράφος
Η γνωστή δημο-

σιογράφος της ΕΡΤ 3 
Σύνθια Σάπικα θέτει τον 
εαυτό της την κρίση του 
κόσμου συμμετέχοντας 
στο ψηφοδέλτιο της Α’ 
Θεσσαλονίκης και χα-
ρακτηρίζει την  πρόταση 
του Κυριάκου Μητσο-
τάκη «κάλεσμα ευθύ-
νης». Η απόφαση να ασχοληθώ με την πολιτική ήταν 
μία από τις δυσκολότερες της ζωής μου, επειδή δεν 
είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι γυναίκα, είμαι 
δημοσιογράφος είμαι και μαμά. Η δύναμή μου είναι 
η επαφή με τους ανθρώπους και η επιμονή μου στην 
επίλυση των προβλημάτων τους», τονίζει μεταξύ άλ-
λων και δεσμεύεται να συνθέσει σχέδια για μια καλύ-
τερη ζωή και να διεκδικήσει ένα «φωτεινό μέλλον».

Ευστράτιος Σιμόπουλος, μηχανολόγος – ηλε-
κτρολόγος

Η συμμετοχή του 
Στράτου Σιμόπουλου 
στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ 
για την Α’ Θεσσαλονίκης 
ανακοινώθηκε και επι-
σήμως από το γραφείο 
Τύπου της Νέας Δημο-
κρατίας. «Στηρίζω τον 
ιδιωτικό τομέα απ’ όπου 
προέρχομαι. Παλεύω 
για μια δημόσια διοίκηση λειτουργική και ευέλικτη. 
Πιστεύω στην ανάγκη ύπαρξης ενός δικτύου κοινω-

νικής προστασίας για τους ασθενέστερους», αναφέρει 
στο μήνυμα της υποψηφιότητάς του ο κ. Σιμόπουλος, ο 
οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Δημοσίων 
Έργων και όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις γύρω από τα μεγάλα ζητήματα της Θεσσα-
λονίκης.

Δημήτριος Σταμάτης, δικηγόρος
«Η Νέα Δημοκρα-

τία ανακοίνωσε τα ψη-
φοδέλτια νίκης ενόψει 
των εθνικών εκλογών 
της 7ης Ιουλίου. Και 
σε αυτήν την πολιτική 
μάχη δίνω το παρών 
στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα ως υποψήφιος 
βουλευτής στην Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης ώστε 
να αγωνιστώ για την πολιτική αλλαγή», σημειώνει σε 
ανακοίνωσή του ο υποψήφιος βουλευτής στην Α’ περι-
φέρεια Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σταμάτης.

Νικόλαος Ταχιάος, τοπογράφος
Η ήττα του από τον 

Κωνσταντίνο Ζέρβα στο 
Β’ γύρο των δημοτικών 
εκλογών δεν τον πτόη-
σε, αντίθετα του έδωσε 
δύναμη να περάσει σε 
ένα άλλο στάδιο διεκ-
δικώντας μια θέση στο 
ελληνικό κοινοβούλιο 
με τη Νέα Δημοκρατία 

κάνοντας δεκτή την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη να είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονί-
κης. «Ομολογώ ότι δεν ήταν απλή απόφαση», τόνισε 
μεταξύ άλλων ο Νίκος Ταχιάος στη δήλωση του και 
συμπληρώνει: «Μπαίνω  σε έναν νέο και διαφορετι-
κό εκλογικό αγώνα για να συμβάλω με τις δυνάμεις 
μου σε έναν μεγάλο σκοπό, να βοηθήσω να ανεβεί 
η Θεσσαλονίκη στο κύμα της πολιτικής αλλαγής που 
έρχεται».

Αναστασία Τζαμπαζλή, επιχειρηματίας
Η Αναστασία Τσα-

μπασλή αποδέχτηκε την 
πρόταση του προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, 
να συμμετάσχει στο ψη-
φοδέλτιο του κόμματος 
στην Α΄ Θεσσαλονίκης. 
«Γνωρίζω πολύ καλά 
τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη, η οποία , όπως όλη η 
υπόλοιπη χώρα, βρέθηκε στην περιδίνηση των μνημο-
νίων και κυρίως των επιλογών της κυβέρνησης  του 
ΣΥΡΙΖΑ, που από το 2015 μας πήγαν ακόμα πιο πίσω. 
Θα εργαστώ άοκνα για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη 
θετικό πρόσημο στους σημαντικότερους δείκτες της 
ζωής μας, όπως είναι η εργασία, η επιχειρηματικότητα, 
η παιδεία, η δημόσια υγεία», αναφέρει σε δήλωση της.

Α’ Θεσσαλονίκης
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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σάββας Αναστασιάδης, τελωνειακός 
Ο Σάββας Αναστασι-

άδης, που έχει μακρά και 
πολύχρονη πορεία αρχι-
κά στην τοπική αυτοδι-
οίκηση και εν συνεχεία 
(από το 2009 και μετά) 
στα έδρανα του κοινο-
βουλίου ως βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης με τη 
Νέα Δημοκρατία, έχει 
μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων με πυρήνες σε όλες τις 
περιοχές της εκλογικής του περιφέρειας, ενώ  διαθέτει 
την πολιτική εμπειρία των εκλογικών αναμετρήσεων. 
Σε πρόσφατη δήλωσή του, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρα-
τία ήταν, είναι και θα είναι η μεγάλη λαϊκή δύναμη της 
Ελλάδος, «το κόμμα που με βάση τις αρχές της αλλά 
και στην πράξη δεν διαχωρίζει τους πολίτες σε κοινω-
νικές τάξεις, ούτε κάνει κομματικές διακρίσεις».

Δημήτρης Βαρτζόπουλος – ψυχίατρος 
Ο Δημήτρης Βαρ-

τζόπουλος ένα από τα 
«παραδοσιακά» ονόμα-
τα του ψηφοδελτίου της 
Β’ Θεσσαλονίκης. Υπη-
ρέτησε ως υφυπουργός 
Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στην Κυ-
βέρνηση Παπαδήμου 
το 2011, ενώ το 2012 
κλήθηκε από τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά 
να ιδρύσει τη γενική γραμματεία Συντονισμού της Κυ-
βέρνησης, της οποίας υπήρξε επικεφαλής για περίπου 
2,5 χρόνια. Ο κ. Βαρτζόπουλος έχει ισχυρά ερείσματα 
στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, έχει 
με το μέρος του το «σαμαρικό» μπλοκ και τους δικούς 
του οπαδούς. Κάνει εδώ και πολύ καιρό προεκλογι-
κή εκστρατεία, έχει εκλογική ετοιμότητα και είναι από 
τους κύριους διεκδικητές μιας εκλόγιμης θέσης.

Μαριάνθη Καπουσούζη – Καραγιάννη, γιατρός
Η Μαριάνθη Καπου-

σούζη – Καραγιάννη 
είναι γιατρός, διευθύ-
ντρια στο κέντρο υγείας 
Θέρμης, ενώ  ήταν υπο-
ψήφια με τον «γαλάζιο» 
υποψήφιο δήμαρχο 
Θέρμης, Χρήστο Φάσσα, 
στις πρόσφατες αυτοδι-
οικητικές εκλογές. Κατά 
συνέπεια, αν και είναι για πρώτη φορά υποψήφια σε 
κοινοβουλευτικές εκλογές, έχει σε μεγάλο βαθμό 
έτοιμο τον εκλογικό της μηχανισμό. Το μεγάλο στοίχη-
μα για την κ. Καπουσούζη – Καραγιάννη είναι να «ορ-
γώσει» τη Β’ Θεσσαλονίκης και να προλάβει να γίνει 
γνωστή σε ευρύτερα πληθυσμιακά στρώματα.

Γιάννης Καραγιάννης, δικηγόρος 
Πρωτοεμφανιζό-

μενη σε επίπεδο κοινο-
βουλευτικών εκλογών 
είναι και η  υποψηφι-
ότητα του εν ενεργεία 
δημάρχου Λαγκαδά και 

αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, Γιάννη Καραγιάννη (στην το-
πική αυτοδιοίκηση εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος 
πρώτη φορά το 1998). Οι φήμες που τον ήθελαν να 
συμμετέχει στις εκλογές της κεντρική πολιτική σκηνής 
όταν δεν συμμετείχε στις εκλογές τις αυτοδιοίκησης 
τελικά επιβεβαιώθηκαν και μάλιστα η υποψηφιότη-
τά του  ανακοινώθηκε νωρίς. Με αυτό τον τρόπο είχε 
στη διάθεσή του αρκετό χρόνο ώστε να μπορέσει να 
προετοιμαστεί για την προεκλογική του εκστρατεία. Θα 
παλέψει επίσης για μια από τις εκλόγιμες θέσεις του 
ψηφοδελτίου της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης.

Θεόδωρος Καράογλου, εφοριακός
Ο Θεόδωρος Καράο-

γλου  δίνει για ακόμη μια 
φορά τη μάχη για να μπει 
στο το ελληνικό κοινο-
βούλιο με το κόμμα της 
Νέας Δημοκρατίας από 
τη Β’ εκλογική περιφέ-
ρεια της Θεσσαλονίκης.  
Ο οικονομολόγος, πτυ-
χιούχος του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης, είναι ένας  από τους πιο προ-
βεβλημένους πολιτικούς, καθώς στην εκλογική του 
περιφέρεια έχει κερδίσει την πρωτιά σε σταυρούς 
σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις: το 2007, 2009, 
2012. Γνωρίζει όλη την περιοχή της Β’ εκλογικής Πε-
ριφέρειας και τα προβλήματα σε όλα τα χωριά και τα 
αστικά κέντρα σε όλους τους δήμους και έχει στόχο 
να κερδίσει για ακόμη μια θητεία την πρώτη θέση στο 
ψηφοδέλτιο του κόμματός του.

Παρασκευή Κουρτίδου, δικηγόρος 
Νέα είναι και η εί-

σοδος της Παρασκευής 
Κουρτίδου στο ψηφο-
δέλτιο της ΝΔ στη Β’ 
Θεσσαλονίκης. Η κ. 
Κουρτίδου είναι δικη-
γόρος, νέα, με ρίζες στη 
συγκεκριμένη εκλογική 
περιφέρεια, τόσο δικές 
της οικογενειακές, όσο 
και του συζύγου της. «Βαδίζουμε προς μια εκλογική 
αναμέτρηση που όπως διαφαίνεται θα έχει ιστορικά χα-
ρακτηριστικά. Η ελληνική κοινωνία μετά από τέσσερα 
χρόνια ΣΥΡΙΖΑ που τα χαρακτήρισαν οι παλινωδίες, οι 
ξεπερασμένες ιδεοληψίες, η θεσμική ανασφάλεια και 
οι παλαιού τύπου ταξικές λογικές είναι έτοιμη για μια 
θεαματική στροφή. Η φτωχοποίηση που βαφτίζεται 
κοινωνική αλληλεγγύη δεν δημιουργεί κοινωνική συ-
νοχή αλλά διώχνει μαζικά τους νέους στο εξωτερικό», 
δήλωσε μεταξύ άλλων η κ. Κουρτίδου.

Ανατολή Κωνσταντινίδου, εκπαιδευτικός
Η Ανατολή Κωνστα-

ντινίδου είναι μέλος του 
κομματικού μηχανισμού 
της ΝΔ. Είναι μάχιμη 
εκπαιδευτικός από το 
2005, έχει υπηρετήσει 
σε δημόσια σχολεία νη-
σιών του Βορείου Αιγαί-
ου και νομών της Μα-
κεδονίας, ενώ απέκτησε 
και διοικητική εμπειρία στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Η κ. Κωνσταντινίδου προέρχεται 

από την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς το 2010 εκλέ-
χτηκε δημοτική σύμβουλος Πυλαίας – Χορτιάτη με 
τον «ισόβιο» δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, ενώ από το 
2014 – 2016 άσκησε καθήκοντα αντιδημάρχου Αθλη-
τισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας. Έγινε γνωστή με την 
καμπάνια «Λύσε τη Σιωπή», για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών, που «τρέχει» με επιτυχία εδώ και 
καιρό, με επίκεντρο τη Β’ Θεσσαλονίκης.

Γιώργος Λαζαρίδης, αρχιτέκτονας
Ένα ακόμη νέο από-

κτημα στη «γαλάζια» 
λίστα της  Β’ Θεσσαλο-
νίκης είναι ο Γιώργος 
Λαζαρίδης, ο πρώην 
βουλευτής των ΑΝΕΛ, 
που πήρε «μεταγραφή» 
στο ψηφοδέλτιο της 
ΝΔ στη συγκεκριμένη 
εκλογική περιφέρεια. 
Ο κ. Λαζαρίδης πριν δει το όνομά του στις επίσημες 
λίστες, είχε αρχίσει την προεκλογική του εκστρατεία 
στην Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Με γνω-
στές τις σχέσεις του στους κόλπους των Ποντίων και 
τα φίλαθλα συναισθήματα του για τον ΠΑΟΚ, διεκδικεί 
μια θέση στη Βουλή στα έδρανα της Νέας Δημοκρα-
τίας.

Θεοφάνης Παππας, επιχειρηματίας 
Ο Φάνης Παπάς εί-

ναι καινούργια υποψη-
φιότητα ενώ πριν από 
περίπου ενάμισι χρόνο 
παραιτήθηκε από αντι-
περιφερειάρχης για να 
συμμετέχει στις εθνικές 
εκλογές  με τη ΝΔ στη 
Β’ εκλογική περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης. Ασχολή-
θηκε πολύ με την εκλογική του περιφέρεια και θεω-
ρείται από τους πιο στενούς συνεργάτες του προέδρου 
της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Από τη 
θέση του αντιπεριφερειάρχη κατάφερε να μάθει όλα 
τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή του, καθώς 
επίσης και να στήσει μια σημαντική ομάδα συνεργα-
τών για την προεκλογική του εκστρατεία.

Χριστίνα Πλάρα, ασφαλιστής
Πρωτοεμφανιζόμε-

νη στις κοινοβουλευ-
τικές εκλογές είναι η 
Χριστίνα Πλάρα. Σύζυ-
γος του περιφερειακού 
συμβούλου Βασίλη 
Ανατολίτη και ασφα-
λίστρια, η κ. Πλάρα 
θα διεκδικήσει τους 
πολλούς ψηφοφόρους 
του συζύγου της, έχει έτοιμο μηχανισμό για την πολύ 
σύντομη όμως προεκλογική εκστρατεία και στοχεύει 
να αντλήσει σημαντικό μέρος ψήφων από την περιοχή 
της Βόλβης, αλλά κι από την περιοχή της Θέρμης.

Ειρήνη Σημαδοπούλου, δημοσιογράφος
Πρώτη φορά στο 

ψηφοδέλτιο της εκλο-
γικής περιφέρειας Β’ 
Θεσσαλονίκης, αλλά 
όχι και… πρωτάρα σε 
βουλευτικές εκλογές 

B’ 
Θε

σσ
αλ

ον
ίκη

ς
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είναι και η δημοσιογράφος, Ειρήνη Σημαδοπούλου, που η συμμετοχή της στη 
«γαλάζια» λίστα ήταν έκπληξη και... μεταγραφή. Η κ. Σημαδοπούλου έχει 
την εμπειρία των εκλογών, όχι όμως και του σταυρού, δεδομένου ότι ήταν 
υποψήφια βουλευτής με την Ένωση Κεντρώων το Σεπτέμβριο του 2015, στη 
Χαλκιδική.

Κώστας Φωτίου επιχειρηματίας 
Ο Κώστας Φωτίου είναι  από τις τελευταί-

ες προσθήκες του ψηφοδελτίου της ΝΔ στη 
Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Με 
μακρά θητεία στον κόσμο των επιχειρήσεων 
ως στέλεχος πολυεθνικών και  ιδιοκτήτης 
παιδικού σταθμού στο Ασβεστοχώρι επί 20 και 
πλέον χρόνια, ο κ. Φωτίου λειτούργησε ως ο 
άνθρωπος που βοήθησε στην προσπάθεια του 
Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβει  την προε-
δρία της ΝΔ.
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Σταύρος Καλαφάτης:

Είμαστε δύναμη οικοδόμησης 
μιας καλύτερης Ελλάδας
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Ο  ΣΥΡΙΖΑ  βουλιάζει στη μαύρη 
προπαγάνδα. Έχει αντικαταστήσει τον 
πολιτικό λόγο με το trolling του δια-
δικτύου και επενδύει σε παραμύθια 
με δράκους, τόνισε σε συνέντευξη 
του στην εφημερίδα Κarfitsa ο βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας της Α΄ 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Σταύρος 
Καλαφάτης. «Δεν αρκεί η αποδοκι-
μασία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ισχυρή λαϊκή 
εντολή στις εκλογές για μια ισχυρή 
κυβέρνηση όλων των Ελλήνων», ση-
μείωσε ο κ. Καλαφάτης.

Ποια είναι η ατζέντα αυτών των 
εθνικών εκλογών και πώς θα δια-
μορφωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα;

Στις κρίσιμες αυτές ώρες δεν 
υπάρχει τίποτε πιο επικίνδυνο από μια 
κατάσταση ακυβερνησίας. Και είναι 
λυπηρό που κάποιοι την επιδίωξαν 
ψηφίζοντας την απλή αναλογική, που 
ευτυχώς δεν θα λειτουργήσει στις 
εκλογές αυτές. Είναι, όμως, ακόμη 
πιο θλιβερό που εξακολουθούν να 
την επιδιώκουν αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες που μπορεί να επιφυλάσ-
σει σε βάρος της πατρίδας μας. Για 
αυτό ακριβώς, στις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου η Νέα Δημοκρατία και ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ζητούμε ισχυρή 
λαϊκή εντολή. Εντολή για μια ισχυρή 
κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, που 
θα λειτουργήσει χωρίς διακρίσεις 
και διαχωρισμούς. Δεν αρκεί, λοι-
πόν, η αποδοκιμασία του  ΣΥΡΙΖΑ για 
τα πεπραγμένα του, για τις πολιτικές 
που τραυμάτισαν την Ελλάδα, για το 
έγκλημα του 2015, για τον κυνισμό 
που επέδειξαν κατά την τραγωδία 
στο Μάτι, για την επαίσχυντη συμ-
φωνία των Πρεσπών. Ζητούμε ψήφο 
εμπιστοσύνης για τη «θεραπεία» των 
προβλημάτων στην οικονομία και την 
αναπτυξιακή διαδικασία, στη δημόσια 
ασφάλεια, την υγεία και την παιδεία. 
Ψήφο εμπιστοσύνης για αλλαγή του 
μίγματος οικονομικής πολιτικής με 
μείωση των φόρων και των εισφο-
ρών, πάταξη της γραφειοκρατίας και 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλ-

λοντος. Έτσι ώστε να φέρουμε νέες 
επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και νέες 
καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Να 
στηρίξουμε τη νέα και νεανική επιχει-
ρηματικότητα, να δώσουμε στους νέ-
ους και τις νέες μας τη δυνατότητα να 
φτιάξουν κάτι δικό τους, να δώσουμε 
και σ΄ εκείνους που γονάτισαν από 
την κρίση μια δεύτερη ευκαιρία.

Πώς σχολιάζετε προεκλογικό 
σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δίνεται έμ-
φαση στην επταήμερη εργασία, την 
υγεία, τα δικαιώματα των πολιτών 
και  τις συντάξεις με την αιχμή ότι 
όλα αυτά θα χαθούν αν εκλεγεί η 
Νέα Δημοκρατία;

Πρώτα από όλα ας μην ξεχνού-
με ότι η κυβέρνηση αυτή, έκοψε –με 
το νόμο Κατρούγκαλου– όλες τις 
νέες συντάξεις έως και 40%, έκοψε 
το ΕΚΑΣ και βασικά κοινωνικά επι-
δόματα, εξέθρεψε τη μερική και εκ 
περιτροπής εργασία. Τώρα, όπως 
τον πνιγμένο που από τα μαλλιά του 
πιάνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δι-
αστρεβλώσει τις θέσεις μας και βου-
λιάζει στη μαύρη προπαγάνδα. Έχει 
αντικαταστήσει τον πολιτικό λόγο με 
το trolling του διαδικτύου και επεν-
δύει σε παραμύθια με δράκους. Επα-
νέρχεται στην απόπειρα εξαπάτησης, 
στο λαϊκισμό, στην πόλωση και στο 
φανατισμό. Δεν παίζουμε το παιχνίδι 
του. Είμαστε δύναμη εμπιστοσύνης, 
δύναμη ευθύνης, δύναμη οικοδόμη-
σης μιας καλύτερης Ελλάδας. Έχουμε 
το σχέδιο, ξέρουμε, θέλουμε και μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Τι χαρακτηριστικά έχει η μάχη 
του σταυρού στη Θεσσαλονίκη;

Πιστεύω ότι όλοι έχουμε χρέος 
να εστιάσουμε στην προσπάθεια για 
περισσότερες και όχι φανατικότερες 
ψήφους. Να κινηθούμε με στόχο να 
φέρουμε κοντά μας πολίτες που είτε 
απείχαν, είτε ψήφισαν στο παρελθόν 
άλλα κόμματα. Αλλά και να ενισχύ-
σουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με 
τους αγωνιστές της παράταξης, που 
ήταν πάντα κοντά μας. Η στρατηγική 

που υπαγορεύεται από την ιδρυτική 
μας διακήρυξη και εκφράζεται με 
συνέπεια από τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη δικαιώθηκε, δεν αλλάζει και μας 
δεσμεύει όλους και όλες. Χαίρομαι 
ιδιαίτερα για την ανταπόκριση που 
συναντώ στις επαφές μου με τις νέες 
και τους νέους της Θεσσαλονίκης. Θέ-
λουμε να ζωντανέψουμε τις προσδο-
κίες που χάθηκαν κατά τα προηγού-
μενα χρόνια και τους διαβεβαιώνω ότι 
μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα 
για το νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης;  
Από την εμπειρία σας στο δημοτικό 
συμβούλιο, θεωρείτε εφικτές τις συ-
νεργασίες και τις συναινέσεις;

Τα πράγματα γίνονται δύσκολα 
εξαιτίας του νόμου που ψήφισε η 
απερχόμενη κυβέρνηση. Χρειάζεται, 
λοιπόν, σεβασμός στο αποτέλεσμα 
των εκλογών, σε συνδυασμό με τις 
αρχές της συνεργασίας, της συναίνε-
σης, της ειλικρίνειας και του διαλό-
γου.

Οι Θεσσαλονικείς ταλαιπωρού-
νται υπερβολικά με τις συγκοινωνί-
ες του ΟΑΣΘ; Πώς θα αντιμετωπίσε-
τε το πρόβλημα;

Η απερχόμενη κυβέρνηση μας 
κληροδοτεί στην περίπτωση του 
ΟΑΣΘ ένα αποτυχημένο ιδεοληπτι-
κό πείραμα, που έφερε αδιαφάνεια, 
κομματισμό και ταλαιπωρία για το 
επιβατικό κοινό. Έχασαν χρόνο, ανα-
γκαίο για τη διαμόρφωση των όρων 
συμμετοχής της Θεσσαλονίκης στο 
ευρωπαϊκό περιβάλλον απελευθέ-
ρωσης των αστικών συγκοινωνιών, 
που επιτάσσει η ΕΕ, με αφετηρία το 
νέο χρόνο.  Θα τρέξουμε, λοιπόν, να 
καλύψουμε τον χαμένο έδαφος για να 
προσφέρουμε, το συντομότερο δυνα-
τό, στους Θεσσαλονικείς τη δυνατό-
τητα να απολαμβάνουν την ποιότητα 
των αστικών συγκοινωνιών που αρ-
μόζουν σε μια ευρωπαϊκή μεγαλού-
πολη. Έχουμε και τη βούληση και την 
τεχνογνωσία για να το καταφέρουμε. 
Και θα τα καταφέρουμε.
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Σταύρος  
Καλαφάτης

Ζητούμε εντολή 
για μια ισχυρή 

κυβέρνηση όλων 
των Ελλήνων, που 

θα λειτουργήσει 
χωρίς διακρίσεις 

και διαχωρισμούς
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Σειρά επαφών από τον υποψήφιο βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Απόστολο Πάνα

Σειρά επαφών με πολίτες, επαγγελ-
ματίες και φορείς της ανατολικής Χαλ-
κιδικής είχε τις προηγούμενες ημέρες ο 
υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Χαλκι-
δικής, Απόστολος Πάνας.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Πά-
νας συναντήθηκε με αλιείς στα Πυργαδί-
κια, με τους οποίους συζήτησε τα προ-
βλήματα τους και άκουσε τους τρόπους 
ανάπτυξης του τομέα τους.

Επίσης, συναντήθηκε με πολίτες και 
φορείς της Ολυμπιάδας, με τους οποίους 
συζήτησε για τα προβλήματα του αγροτι-
κού τομέα της Χαλκιδικής. Ο κ. Πάνας τό-
νισε ότι για να καταστεί ανταγωνιστικός ο 
αγροτικός τομέας του νομού, θα πρέπει 
να ανεπτύχθη μια σειρά καινοτομιών και 
σύγχρονων πρακτικών, που θα βασίζεται 
στη μείωση του κόστους άρδευσης. Ο  κ. 

Πάνας υπογράμμισε ότι ο ίδιος μελετή-
σει το θέμα και ότι η πρότασή του είναι η 
αξιοποίηση των κατάλληλων πόρων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να δι-
αμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές. 
Η  χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις γεωτρήσεις, η χρήση αυτοματισμών, 
οι μετρήσεις των καταναλώσεων και γε-
νικότερα η βελτιστοποίηση της όλης δια-
δικασίας, αποτελούν  για τον κ. Πάνα το 
κλειδί για την ανάπτυξη της περιοχής.

Σύμφωνα με το σχέδιο που ανέλυσε 
ο κ. Πάνας  στους πολίτες, η περιοχή της 
Χαλκιδικής δεν πρέπει να χάσει άλλες 
ευκαιρίες σε έναν από τους τομείς αιχμής 
για την ανάπτυξή της. Στόχος είναι, σύμ-
φωνα με τον ίδιο, να επέλθει σε σύντομο 
χρονικό διάστημαμείωση του κόστους 
παραγωγής των προϊόντων (ελιές, βερί-

κοκα κτλ.), ενώ ταυτόχρονα τα προϊόντα 
που θα παράγονται να δημιουργούν μι-
κρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στη συνάντηση που είχε ο Απόστολος 
Πάνας με τα μέλη του Συλλόγου Γυναι-
κών Ζωγράφου, συζήτησε μαζί τους για 
τη δραστηριότητα του συλλόγου και τις 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούν τα 
μέλη του εθελοντικά για την συντήρηση 
των εθίμων και των παραδόσεων της πε-
ριοχής.

Ο Απόστολος Πάνας   που είναι άν-
θρωπος της νέας γενιάς, θεωρεί ότι μέσα 
από τη συλλογικότητα και τον εθελοντι-
σμό είναι δυνατόν να αναδειχθούν πολ-
λές πτυχές ενός τόπου. Για τον υποψήφιο 
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Χαλκιδικής είναι 
απαραίτητη η επαναστόχευση γα τη βελ-
τίωση του τόπου.  Ο ίδιος δηλώνει έτοι-

μος να συγκρουστεί με όσα ευθύνονται 
για το πισωγύρισμα της Ελλάδας και  για 
την στασιμότητα του τόπου του.

 Δ. Κ.

«Η Χαλκιδική να μη χάσει άλλες ευκαιρίες»
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Ο 64χρονος Ισραηλινός μιλούσε ακατάπαυ-
στα στον τέταρτο όροφο του δικαστικού μεγάρου 
Θεσσαλονίκης, περιμένοντας να οδηγηθεί ενώ-
πιον της εισαγγελέα Εφετών για να κινηθούν οι 
διαδικασίες έκδοσής του. Το πρωί του Σαββάτου 
8 του μήνα το ταξίδι του προς την Ελλάδα δια-
κόπηκε όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μα-
κεδονία». Οι αρχές του Περού είχαν εκδώσει σε 
βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης για διακί-
νηση ναρκωτικών σε διάφορες χώρες.

Η ιστορία αφορά τη δράση διεθνούς κυκλώ-
ματος διακίνησης ναρκωτικών από το Περού 
στο Μεξικό, από εκεί στη Νότια Αφρική, στην 
Ασία και σε άλλα σημεία του κόσμου. Η θέση 
του 64χρόνου είναι περίεργη, καθώς παρ ότι 
αναζητούταν, συνελήφθη στη Νότια Αφρική και 
απελάθηκε, όμως αντί του Ισραήλ βρέθηκε στην 
Τουρκία και από εκεί πέταξε για τη Θεσσαλονίκη. 
Όπως περίεργο είναι αυτό που έπραξε, δηλαδή 
να κυκλοφορεί με την ταυτότητα του νεκρού 
αδερφού του. Το πρωί της περασμένης Τετάρ-
της ο 64χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια για 
να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε 
βάρος του, καθώς τις δύο προηγούμενες ημέ-
ρες είχε επικαλεστεί αδιαθεσία και εισήχθη στο 
νοσοκομείο. «Δεν έχω καμία σχέση με αυτά που 
με κατηγορούν, έχω αθωωθεί», μετέφερε στην 
αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης Άννα Κα-
ραμόσχογλου, ενώπιον της οποίας οδηγήθηκε. 
Υποσχέθηκε μάλιστα να προσκομίσει μέσω της 
συνηγόρου, τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η σύλληψη του 64χρονου έγινε στο αερο-
δρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς 
οι αστυνομικοί του τμήματος ελέγχου όταν έλεγ-
ξαν τα στοιχεία του κατόχου βρήκαν πως είναι 
νεκρός. Όταν κλήθηκε ο Ισραηλινός να απαντή-
σει ποιος είναι, αρνήθηκε να δώσει αποτυπώμα-
τα για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του. Τελικά 
δέχτηκε τον έλεγχο αποτυπωμάτων την επομέ-
νη, την Κυριακή. Αμέσως το διεθνές σύστημα 
συναγερμού «χτύπησε». Από τη βάση δεδομέ-
νων της Ιντερπόλ προέκυψε πως εκκρεμούσε 
ερυθρά αγγελία σε βάρος του για συμμετοχή σε 
διεθνή εγκληματική οργάνωση που διακινούσε 
ναρκωτικά από το Περού με προορισμό άλλες 
χώρες του κόσμου. Αυτό που προξενεί εντύπωση 
είναι ότι στα διωκτικά έγγραφα δεν γίνεται καμία 
αναφορά ούτε στο μέγεθος των ποσοτήτων ούτε 
καν στο είδος των ναρκωτικών, αν και πιστεύ-
εται πως πρόκειται για ποσότητες κοκαΐνης. Το 

μόνο διευκρινιστικό στοιχείο είναι πως όλα αυτά 
για τα οποία κατηγορείται έγιναν κάποιους μήνες 
του 2013.

Γιατί στην Ελλάδα
Άγνωστο παραμένει για ποιόν λόγο ο 64χρο-

νος ερχόταν στη Θεσσαλονίκη με πτήση από την 
Κωνσταντινούπολη, όπως επίσης και για ποι-
όν λόγο οι τουρκικές αρχές του αεροδρομίου 
δεν αντιλήφτηκαν ότι το διαβατήριο δεν ανήκε 
στον ίδιο αλλά στον νεκρό αδελφό του. Και στο 
σκέλος των ταξιδιών του Ισραηλινού, υπάρχουν 
πολλά κενά που προκαλούν ερωτήματα.

Στα έγγραφα που τον συνοδεύουν εμφανί-
ζεται να έχει συλληφθεί στη Νότια Αφρική και 
μάλιστα να απελαύνεται από εκεί. Η Νότια Αφρι-
κή είναι μίας από τις χώρες – παραλήπτριες των 
ναρκωτικών που διακινεί το διεθνές κύκλωμα 
στο οποίο φέρεται να συμμετέχει ο 64χρονος. 
Η απέλαση όμως δεν γίνεται στη χώρα του, στο 
Ισραήλ, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα δι-
ωκτικά έγγραφα της Ιντερπόλ. Έτσι ο 64χρονςο 
καταλήγει, άγνωστο με ποιόν τρόπο, στην Τουρ-
κία. Εκεί δεν είναι γνωστό πόσο καιρό μένει και 

τελικά αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα με 
το διαβατήριο του νεκρού αδερφού και εντοπί-
ζεται.

Η έλευση του Ισραηλινού που μόνον ότι κα-
τηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης 
ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική, στη χώρα 
των Ίνκας έχει προκαλέσει μία σχετική κινητο-
ποίηση στις εγχώριες υπηρεσίες δίωξης ναρ-
κωτικών. Στελέχη των διωκτικών αρχών εκτι-
μούσαν πως η επίσκεψη του 64χρονου, εφόσον 
παραμένει ενεργός συμμέτοχος σε κυκλώματα 
διακίνησης και οι κατηγορίες των περουβιανών 
αρχών ευσταθούν, μόνον τυχαία δεν μπορεί να 
ήταν στην Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, 
όπου στο παρελθόν είχε έντονη δράση το λατι-
νοαμερικανικό καρτέλ.

Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης πάντως 
ο 64χρονος δεν έδειχνε να είναι ήρεμος. Πίσω 
από την ευγένειά του στις διαρκείς ερωτήσεις 
που έκανε στη συνήγορό του, έκρυβε μία έντονη 
ανησυχία για την επόμενη ημέρα. Προς το παρόν 
παραμένει κρατούμενος μέχρι να κριθεί το αίτη-
μα έκδοσής του.

Τι κρύβει η ιστορία σύλληψης 64χρονου Ισραηλινού  
με ερυθρά αγγελία από το Περού

Η ταυτότητα του νεκρού αδελφού 
και το λατινοαμερικανικό καρτέλ
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Ο 31χρονος ψυκτικός μέχρι το μεσημέρι της 
περασμένης Πέμπτης έδειχνε στο περιβάλλον 
του πως ήταν ήσυχος, παρ’ ότι λιγότερο από ένα 
24ωρο νωρίτερα είχε συντρίψει με αλλεπάλ-
ληλα χτυπήματα με σφυρί –εκτιμάται πως ήταν 
περισσότερα από είκοσι– το κεφάλι της 63χρο-
νης πελάτισσάς του. Περίμενε τη στιγμή που θα 
κληθεί στην ασφάλεια να εξεταστεί, καθώς ήταν 
ένα από τα πρόσωπα που ήταν γνωστό πως πέ-
ρασε από το σπίτι της οδού Πασσαλίδη. Πίστεψε 
πως η εξαφάνιση των στοιχείων, όπως οι μπότες 
του, τα γάντια και το σφυρί που χρησιμοποίησε, 
θα τον έσωζαν. Οι έμπειροι αστυνομικοί της δίω-
ξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Θεσσαλο-
νίκης ταυτόχρονα με την εξέταση του 31χρονου 
μελετούσαν το αυτοκίνητό του. Λίγες κηλίδες 
αίματος είχαν ποτίσει στο κάθισμα. Ήταν η άκρη 
του νήματος που θα ξετύλιγε την εξιχνίαση μίας 
άγριας ανθρωποκτονίας με θύμα μία νοικοκυρά 
που απλώς έκανε παρατήρηση στον μάστορα 
του κλιματιστικού, ζητώντας του να κάνει μία 
πρόσθετη εργασία. Το έγκλημα διαπράχθηκε το 
μεσημέρι της Τετάρτης 12 του μήνα στο σπίτι της 
γυναίκας. Ο 31χρονος πήγε για να επιδιορθώσει 
μία βλάβη στο κλιματιστικό και η επίσκεψη ήταν 
προγραμματισμένη από τις προηγούμενες ημέ-
ρες. Σύμφωνα με την εκδοχή του, που ανέπτυ-
ξε και στην απολογία του στην ανακρίτρια στις 
18 του μήνα, η γυναίκα του ζήτησε να κάνει μία 
πρόσθετη εργασία στο σπιράλ του κλιματιστικού 
και ο νεαρός αρνήθηκε λέγοντας ότι έπρεπε να 
προγραμματιστεί άλλη επίσκεψη, καθώς είχε 
και άλλα ραντεβού. Η γυναίκα εκνευρίστηκε και 
όπως λέει ο ίδιος, σε κάποια στιγμή τον έσπρω-
ξε, τον χαστούκισε και τότε πήρε το σφυρί και τη 
χτύπησε στο κεφάλι. «Άρχισα να τη χτυπάω…», 
έχει πει χαρακτηριστικά, δηλώνοντας πως δεν 
θυμάται τι συνέβη από εκεί και πέρα. Το πρωί 
της επόμενης ημέρας, την Πέμπτη, η κόρη της 
63χρονης βρήκε νεκρή τη μητέρα της σε λίμνη 
αίματος. Μπορεί το έγκλημα να διαπράχθηκε 
«δι’ ασήμαντον αφορμήν», ωστόσο ο κατηγο-
ρούμενος, αμέσως μετά έκανε κινήσεις που δεν 
συνάδουν με την αιτία της τραγικής κατάληξης 
της διαφωνίας με την 63χρονη. Το σημαντικότε-
ρο, είναι πως μετά το έγκλημα πήγε και έπλυνε 
τα χέρια του στο μπάνιο το θύματος και ατάραχος 
εξυπηρέτησε όλα τα ραντεβού της ημέρας, επι-
σκευάζοντας κλιματιστικά, όπως ήταν το πρό-
γραμμά του… Και επέστρεψε στο σπίτι του.

Πέταξε τα πάντα
Αναμφίβολα η συγκεκριμένη υπόθεση δο-

λοφονίας είναι πρωτοφανής στα εγκληματικά 

χρονικά, καθώς υπάρχουν δεδομένα που την 
κάνουν ξεχωριστή. Κυρίως ο κατηγορούμενος, 
ο οποίος την Παρασκευή 14 του μήνα έδειχνε 
συντετριμμένος μην έχοντας αντιληφθεί όσα 
προκάλεσε έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. 
Κάπως έτσι ήταν και την Τρίτη λίγο πριν την απο-
λογία του. Το γεγονός πως το παρελθόν του εί-
ναι τέτοιο, δηλαδή δεν έχει δώσει ποτέ αφορμές 
ούτε καν υπερβολικών αντιδράσεων και δεν έχει 
ψυχιατρικό υπόβαθρο, που δεν θα μπορούσε 
κανείς να υποθέσει ότι μπορούσε να προκαλέσει 
τέτοιο κακό, είναι το βασικότερο. Από την άλλη, 
η αφορμή του εγκλήματος είναι επίσης εντελώς 
ασήμαντη. Όπως έλεγαν άνθρωποι του περιβάλ-
λοντός του, «σταδιακά κατανοεί το μέγεθος του 
σφάλματός του να αντιδράσει υπερβολικά σε μια 
κακή στιγμή, αφαιρώντας παράλογα και άδικα 
μία ζωή και καταστρέφοντας σε λίγα δευτερόλε-
πτα και τη δική του ζωή».

Από την άλλη όμως, μετά τη διάπραξη του 
εγκλήματος, ο 31χρονος έδειξε πως σκέφτεται 
ψύχραιμα και προσπάθησε να βγάλει τον εαυτό 
του από το κάδρο των υπόπτων. Εκτός της απί-
στευτης ψυχραιμίας να συνεχίσει τη δουλειά του 
επισκευάζοντας κλιματιστικά, φρόντισε να πε-
τάξει τα τρία στοιχεία που οδηγούσαν στον ίδιο. 

Το σφυρί, τα γάντια εργασίας και τις μπότες του. 
Ειδικά οι μπότες, ήταν αυτές που θα ταυτιζόταν 
με το αποτύπωμα υποδήματος που βρέθηκε από 
τους αστυνομικούς στη λίμνη αίματος της γυναί-
κας. Παρ’ ότι οι μαρτυρίες που είχαν συγκεντρώ-
σει οι αστυνομικοί της δίωξης ανθρωποκτονιών 
ανέφεραν πως φορούσε αυτές τις μπότες, ο 
31χρονος στις πρώτες στιγμές της ανάκρισης 
στην ασφάλεια επέμενε ότι φορούσε… αθλητικά 
παπούτσια και παρουσίαζε σενάρια που τον απο-
μάκρυναν από τον τόπο του εγκλήματος.

Τα ενοχοποιητικά στοιχεία όμως ήταν τέτοια 
όμως που σύντομα αναγκάστηκε και παραδέ-
χτηκε το έγκλημα, αφήνοντας εμβρόντητους, 
ως προς την αιτία, ακόμη και τους έμπειρους 
αστυνομικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών. Άλ-
λωστε, ακόμη και τα χρήματα που είχε μαζί του 
είχαν κι αυτά αίματα. Εγκληματολόγοι παρατη-
ρούσαν πως τέτοια εγκλήματα τα οποία συνδυ-
άζουν ασήμαντη αφορμή αλλά και χτυπήματα 
που δείχνουν απίστευτο μίσος, αποτελούν αντι-
κείμενο μελέτης των επιστημόνων. Αυτό είπε ότι 
θα γίνει και ο συνήγορός του Νίκος Διαλυνάς, 
που θα επικαλεστεί ότι το έγκλημα έγινε εν βρα-
σμώ, ενώ θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματο-
γνωμοσύνη.

Το άγριο έγκλημα «δι ασήμαντον αφορμήν»  
την επισκευή του κλιματιστικού

Έτσι έφτασε η ασφάλεια  
στον ψυκτικό της Καλαμαριάς
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής



2320.06.2019

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

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

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

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

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

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

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



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


