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Αρρωσταίνουν  
τα δάση της 
Βόρειας Ελλάδας
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Σελ. 06

Την Τετάρτη 26 και την Πέµπτη 27 Ιουνίου ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Γεράσιµος 

Σκιαδαρέσης παίζουν … Τάβλι στο Θέατρο Κήπου. «ΤΟ ΤΑΒΛΙ» είναι ένα έργο που έγραψε 

ο ∆ηµήτρης Κεχαΐδης  το 1972.  Μια σάτιρα χαρακτήρων επίκαιρη σαν να γράφτηκε χθες. Ο 
Ιεροκλής Μιχαηλίδης µιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο...

Το τάβλι του Ιεροκλή

CI
TY

Lig
ht

s ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ 

LIVE SHOW
ΜΟΥΣΙΚΗΤο house band γκρουπ, oι Fresh Keys Band αγαπήθηκε από το κοινό της πόλης και µας συστήνονται.

Η Μαίρη ∆ούτση µιλά µε την Φιλίππα Βλαστού για το νέο της τραγούδι «Κοίτα στα µάτια µου», για το κοινό της Θεσσαλονίκης και τα φοιτητικά της χρόνια στην 
πόλη.

Τελευταίο Σάββατο στην ταράτσα του CAPSIS η ‘ΤΑΡΑΤΣΟΓΡΑΦΙΑ’ από τον ∆ιογένη ∆ασκάλου και τους Monie & Monie Conniente.

Απόψε οι θρυλικοί Cypress Hill, σε µια µοναδική συναυλία 
στο Fix Factory

of Sound.
Σελ. 38

Σελ. 36-37

Σελ. 40-41

Σελ. 28Σελ. 38

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 33-41

Στα πρόθυρα χρεοκοπίας η επιχείρηση, κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα, 
«γόρδιος δεσμός» για την επόμενη κυβέρνηση

Σελ. 22

Ηλεκτροσόκ
από τη ΔΈΗ 
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Του Νίκου Καραμανλή

Ο «Σουλτάνος» δεν 
μπλοφάρει, ο Τραμπ 
είναι απρόβλεπτος, 

οι Βρυξέλλες... 
βραδυκίνητες και η 
Ελλάδα ψάχνεται 
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Το «δίκαιο του ισχυρού»  
και τα όπλα της Έλλάδας 

Ανάμεσα στις δύο θέσεις, του Γιώργου Κατρούγκαλου, ότι «η Τουρκία δεν επιδιώκει θερ-
μό επεισόδιο στο Αιγαίο», και του Ευάγγελου Αποστολάκη, ότι «σε περίπτωση εμπλοκής 
είμαστε μόνοι μας», η ζυγαριά γέρνει προς τη δεύτερη. Είναι προφανές ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν έχει εδώ και καιρό πάψει να ενδιαφέρεται για τον Δυτικό κόσμο και λειτουργεί ως 
ανεξέλεγκτος «Σουλτάνος». Όποιος δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και τα αχαρτογράφητα 
νερά που έχει μπει πλέον το τρίγωνο Αθήνα-Άγκυρα-Λευκωσία, τότε καλό θα είναι να κάτσει 
στον πάγκο. Ο Τούρκος πρόεδρος –γενικότερα η ηγεσία της απέναντι πλευράς όταν διεκδι-
κεί κάτι– σπάνια μπλοφάρει. 

Την ίδια ώρα, καθίσταται πλέον σαφές ότι η Ελλάδα το μόνο που μπορεί να περιμένει 
από την ΕΕ είναι κάποιες χλιαρές ανακοινώσεις στήριξης και κάποιες ατέρμονες συζητήσεις 
για κυρώσεις. Κακά τα ψέματα, οι Βρυξέλλες έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν: γραφειο-
κρατικά και κωλυσιεργώντας. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να αντιπαρατεθούν με κάποιον που 
επιχειρεί να επιβάλλει τις θέσεις του με όπλο το «δίκαιο του ισχυρού», παρότι η ΕΕ και ισχυ-
ρή οικονομία διαθέτει και εντυπωσιακό οπλοστάσιο (σ.σ. κάποιες χώρες της, για να ακριβο-
λογούμε). Η μοναδική εγγυήτρια δύναμη που θα μπορούσε να καθορίσει τις εξελίξεις και 
να σταθεί σύμμαχος της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα είναι οι ΗΠΑ, 
που όμως διαθέτουν στην ηγεσία του Λευκού Οίκου έναν εξίσου απρόβλεπτο πρόεδρο: τον 
Ντόναλντ Τραμπ.

Προσοχή, δεν λέει κανείς ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει στροφή 180 μοιρών και 
θα δεχτεί τα καπρίτσια του «Σουλτάνου». Όμως η Τουρκία αποτελεί ένα σημείο του χάρτη 
που οι ΗΠΑ όχι μόνο δεν θέλουν να το «χαρίσουν» στη Ρωσία, αλλά το θέλουν στη δική 
τους σφαίρα επιρροής. Κι αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουν. Αυτός που πλέον δεν θέ-
λουν είναι ο Ερντογάν, καθότι αποδείχτηκε αναξιόπιστος σύμμαχος κι ένα «κακομαθημένο 
παιδί» που συνεχώς ζητάει και ζητάει και ζητάει, προσφέροντας τη «φιλία» του με πολύ 
ακριβό τίμημα: ακόμη και για την υπερδύναμη. 

Τι θα γίνει στο μέλλον; Ουδείς γνωρίζει. Αυτή την περίοδο οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Αθή-
νας διανύουν τις καλύτερες των ημερών τους, όμως οι ισορροπίες αυτές μπορούν πολύ 
γρήγορα να αλλάξουν. Μέχρι τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου 
των G-20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας, δεν θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Τότε θα φανεί προς 
τα πού πάει το πράγμα, ενώ σημαντικό ρόλο στις κινήσεις του «Σουλτάνου» θα παίξει και το 
αποτέλεσμα της κάλπης για τον δήμο Κωνσταντινούπολης. Εκεί που φαίνεται να χάνει ξανά. 
Κι ένας ηττημένος Ερντογάν είναι ακόμα πιο επικίνδυνος. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα; Να 
επικοινωνεί τις θέσεις της στη διεθνή κοινότητα και να προετοιμάζεται...
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Προορισμοί, Ευκαιρίες 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ ΚΆΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΑΞΙΔΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΦΥΓΗ ΠΕΡΙΤΤΏΝ ΔΙΑΔΡΌΜΏΝ, ΜΕ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ ΑΠΌ ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΗ ΠΌΛΗ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΑ 4*. ΕΜΠΕΙΡΌΙ ΣΥΝΌΔΌΙ -ΞΕΝΑΓΌΙ. ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΏΦΌΡΕΙΑ ΙΔΙΌΚΤΗΣΙΑΣ ΤΌΥ ΌΜΙΛΌΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 40 ΧΡΟΝΩΝ 

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΚΩΤΙΑ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ
7ΗΜΕΡΕΣ

ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ – HIGHLANDS – ΓΛΑΣΚΟΒΗ – 
ΜΠΕΛΦΑΣΤ – ΔΟΎΒΛΙΝΟ

Αναχωρήσεις: 8/8

από 1019€

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΜΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ - ΙΦΡΑΝ 
- ΜΠΕΝΙ ΜΕΛΑΛ - ΜΑΡΑΚΕΣ

Αναχωρήσεις: 27/6, 25/7,

ΕΞΩΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΜΑΡΟΚΟΥ 
7ΗΜΕΡΕΣ

από 620€

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΎΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 
– ΑΟΎΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ –

ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

6ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 14, 21, 28/7, 4, 11, 18, 25/08, 01/09

από 569€

ΓΟΎΙΝΔΣΟΡ -ΟΞΦΟΡΔΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ
«Η παγκόσμια μητρόπολη» 

5,6ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 26/7, 21/8

από 625€

ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ – 
ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ

ΒΕΝΕΤΙΑ – ΛΙΜΝΕΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

6ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 29/6, 13, 20, 27/7, 3, 10, 17, 24/8

από 565€

Αναχωρήσεις: 31/7, 7,14,21/8

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ

από 545€

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΛΑΝΟ-ΒΕΡΟΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΣΙΕΝΑ-ΡΩΜΗ-ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Αναχωρήσεις: 
22/6, 20, 27/7, 3, 10, 17, 24, 31/8,7/9

από 545€

ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ, ΠΑΡΑΔΟΎΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 
– ΒΙΕΝΝΗ – ΤΣΕΣΚΎ ΚΡΟΎΜΛΟΦ - ΠΡΑΓΑ – 

ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗ – ΚΑΡΛΟΒΎ ΒΑΡΎ
Αναχωρήσεις: 13, 20, 27/7, 3, 10, 17, 24, 31/08

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

7ΗΜΕΡΕΣ

από 595€

ΔΟΎΒΛΙΝΟ-ΜΠΕΛΦΑΣΤ-ΓΛΑΣΚΩΒΗ-
ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ-ΛΙΝΤΣ-ΎΟΡΚΗ-ΛΟΝΔΙΝΟ

Αναχώρηση: 14/8

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 7ΗΜΕΡΕΣ

από 999€

ΛΕΤΟΝΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ – ΛΙΘΟΎΑΝΙΑ
ΡΙΓΑ – ΤΑΛΛΙΝ – ΒΙΛΝΙΟΎΣ – ΤΡΑΚΑΪ – 

ΚΑΟΎΝΑΣ – ΡΙΓΑ - ΓΙΟΎΡΜΠΑΛΑ

Αναχωρήσεις: 13, 27/7,3, 10, 17, 24, 31/08

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 
7ΗΜΕΡΕΣ

από 655€

ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ – LOCH LOMOND – ΓΛΑΣΚΟΒΗ 
– DURHAM –ORK – LEEDS – CAMBRIDGE – 

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΣΚΩΤΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ  
8ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 18/7

από 1095€

Αναχωρήσεις: 13/8 

ΠΟΝΤΟΣ
“ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ” 

6ΗΜΕΡΕΣ

από 519€

ΒΟΛΕΝΤΑΜ-ΧΑΓΗ-ΝΤΕΛΦΤ-ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-
ΒΑΤΕΡΛΟ-ΓΑΝΔΗ-ΜΠΡΎΖ-ΑΜΒΕΡΣΑ

Αναχωρήσεις: 15, 23, 30/7, 6,13, 20, 26/08

από 695€

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ- ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

6ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 29/6, 20, 27/7, 03, 10, 17, 24, 31/8

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
«HOLA ESPANA»  

7,8ΗΜΕΡΕΣ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΦΙΓΚΕΡΕΣ, ΒΑΛΕΝΘΙΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ, ΤΟΛΕΔΟ

από 819€

ΠΙΖΑ-ΛΟΎΚΑ-ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ-ΣΙΕΝΑ-
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

Αναχωρήσεις: 14, 28/7 & 18/08

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 
EMILIA ROMAGNA

 6ΗΜΕΡΕΣ

από 555€

ΕΛΣΙΝΚΙ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΟΣΛΟ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Αναχώρησεις: 7,14,21/8

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

7ΗΜΕΡΕΣ

από 1.145€

ΔΟΎΒΛΙΝΟ – ΜΠΕΛΦΑΣΤ – ΓΛΑΣΚΟΒΗ – HIGH-
LANDS – ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ 
  7ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 12/7

από 1159€

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΜΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ - ΙΦΡΑΝ 
- ΜΠΕΝΙ ΜΕΛΑΛ - ΜΑΡΑΚΕΣ

Αναχωρήσεις: 8,10,17,22,29/8,17/10

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ 
ΜΑΡΟΚΟ 9ΗΜΕΡΕΣ

από 730€

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ 
& ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

7,8,9ΗΜΕΡΕΣ
ΜΑΛΑΓΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ – ΚΟΡΔΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ – ΜΕΡΙΝΤΑ – 

ΕΒΟΡΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ

Αναχωρήσεις: 20/7, 3, 11/08

από 775€

ΝΑΠΟΛΙ, ΠΟΜΠΗΙΑ – ΚΑΠΡΙ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 
– ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ – 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Αναχωρήσεις: 14,28/7, 20/8

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΙΤΑΛΙΑΣ  

8ΗΜΕΡΕΣ

από 629€

ΕΛΣΙΝΚΙ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΧΑΜΑΡ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ – ΜΙΝΙ 
ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ – ΓΚΕΪΛΟ – ΟΣΛΟ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Αναχώρησεις: 9/8

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ & 

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ 
10ΗΜΕΡΕΣ

από 1.495€

ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ- ΦΡΑΪΜΠΟΎΡΓΚ - 
ΔΡΟΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΎ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ

ΑΛΣΑΤΙΑ –  ΜΕΛΑΝΑΣ 
ΔΡΥΜΟΣ- EUROPA PARK

 6ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 16, 30/7, 6, 13, 20, 27/08

από 635€

ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ – LOCH LOMOND – ΓΛΑΣΚΟΒΗ 
– DURHAM –ORK – LEEDS – CAMBRIDGE – 

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΑΓΓΛΙΑ  - ΣΚΩΤΙΑ  
8ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 1/8

από 1179€

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΜΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ 
ΜΙΝΤΕΛΤ - ΕΡΑΣΙΝΤΙΑ - ΕΡΦΟΎΝΤ - ΤΙΝΕΡΧΙΡ - 

ΕΛ ΚΕΛΑΑ - ΟΎΑΡΖΑΖΑΤ-  ΜΑΡΑΚΕΣ

Αναχωρήσεις: 8,22,29/8,17/10

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ
 ΜΑΡΟΚΟ 9ΗΜΕΡΕΣ

από 790€

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

4,5,6,8ΗΜΕΡΕΣ

5ΗΜΕΡΕΣ

ΡΟΔΟΣ
5,6,8ΗΜΕΡΕΣ

από 259€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 13.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 31.08

Βουδαπέστη Βιέννη 
Παραδουνάβια Χωριά 
5,6 ημέρες ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

Πανόραμα Κροατίας - Σλοβενίας 
Λίμνες Πλίτβιτσε 7 ημέρες ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09

Πανόραμα Αδριατικής 
7 ημέρες  (Νέο Πρόγραμμα)  
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 28.07, 04.08, 11.08, 25.08

 Ντουμπρόβνικ Κότορ Μπούτβα 
5 ημέρες        ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 29.06, 14.07, 21.07, 27.07, 04.08, 

10.08, 17.08, 24.08, 01.09 

Βελιγράδι “Η Λευκή Πόλη” 
4 ημέρες
 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Αυτοκρατορικές Πρωτεύουσες 
Κεντρικής Ευρώπης 7 ημέρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

Πανόραμα Πολωνίας 
9 ημέρες
 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

Μαργαριτάρια Μαύρης 
Θάλασσας  5 ημέρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 21.07, 04.08, 15.08, 25.08, 01.09

Βουκουρέστι 
4,5 ημέρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

Κωνσταντινούπολη 
4,5 ημέρες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΚΎΡΙΑΚΗ

Πανόραμα Αλσατία Μόναχο 
Ίνσμπρουκ 8 ημέρες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 14.07, 04.08, 18.08

Καππαδοκία 
7 ημέρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 14.07, 21.07, 04.08, 11.08, 25.08

Κλασική Τουρκία 
6 ημέρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

από 299€

από 385€ από 499€ από 245€ από 205€

από 389€από 499€από 275€από 245€

από 529€ από 335€ από 369€ από 179€

από 225€

από 419€
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Τις τελευταίες ημέρες ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας πίνει τον πρωινό καφέ του με… 
διευρυμένη παρέα. Στο ίδιο τραπέζι κάθονται ο 
γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, η νέα εκπρόσωπος Τύπου 
του κυβερνώντος κόμματος Έφη Αχτσιόγλου, ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
ο υπουργός Επικρατείας και υποψήφιος στην Α΄ 
Αθηνών Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο πρώην 
υπουργός Εσωτερικών και νυν υποψήφιος στη 
Μεσσηνία Αλέξης Χαρίτσης καθώς και ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς. 

Ενίοτε στην ομάδα συμμετέχουν και τρία 
ακόμη πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο 
του ΠΑΣΟΚ. Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο πρώην 
υπουργός και υποψήφιος στη Β΄ Πειραιά Γιάννης 
Ραγκούσης και ο Νίκος Μπίστης, που λειτουργεί 
ως γεφυροποιός μεταξύ των στελεχών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και των προσώπων που προέρχονται από 
άλλες προοδευτικές δυνάμεις. 

Μετά τις εκλογές
Επί της ουσίας, αυτά τα πρόσωπα χαράσσουν 

την κεντρική προεκλογική στρατηγική στον δρό-
μο προς τις κάλπες της 7ης Ιουλίου. Σχεδιάζουν 
τη «γραμμή» που θα πρέπει να ακολουθηθεί, 
οριστικοποιούν τις συνεντεύξεις και τις εμφανί-
σεις του πρωθυπουργού ανά περιοχή, αναλύουν 
τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μετά 
την αλλαγή εταιρείας σφυγμομέτρησης (κα-
θότι η προηγούμενη αποδείχθηκε στην πράξη 
πως απέτυχε παταγωδώς να δώσει την ακριβή 
εικόνα των συσχετισμών που διαμορφώθηκαν 
στις ευρωεκλογές) και παρακολουθούν ενδε-
λεχώς τη δραστηριότητα της Νέας Δημοκρατίας, 
κρίνοντας πότε και με ποιον τρόπο θα απαντάει 
το κυβερνών κόμμα στις επιθέσεις που δέχεται 
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως 
συζητάνε, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένα 
ακόμη πολύ σημαντικό ζήτημα. Καταρτίζουν 
σενάρια διαχείρισης του αποτελέσματος που θα 
προκύψει από τις εθνικές εκλογές. 

«Κλειδί» η διαφορά…
Στις συσκέψεις υπό τη συνοδεία καφέ έχουν 

τεθεί όλα τα πιθανά σενάρια. Από την περίπτωση 
μεγάλης νίκης μέχρι αυτή μιας μεγάλης ήττας. 
Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να ανατρέψει τη διαφο-
ρά των 9,37 μονάδων που προέκυψε στις ευρω-
εκλογές της 26ης Μαΐου, προφανώς και άπαντες 
θα είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Ικανοποίηση 
θα υπάρξει επίσης εάν καλυφθεί σημαντικά η 
διαφορά που τον χωρίζει από τη Νέα Δημοκρα-
τία κι ας ηττηθεί, αφού θα καταδεικνύει πως το 
κόμμα κρατάει το μεγαλύτερο ποσοστό των δυ-

νάμεών του και ότι απλώς επήλθε η φυσιολογι-
κή φθορά που παρατηρείται σε κάθε πολύχρονη 
διακυβέρνηση. Άλλωστε μια μικρή διαφορά, για 
παράδειγμα των δύο ποσοστιαίων μονάχων, 
αποτελεί παρακαταθήκη για επιστροφή στη δι-
ακυβέρνηση του τόπου με την πρώτη ευκαιρία. 
Προβλήματα αναμένεται να προκύψουν όμως 
στην περίπτωση που η διαφορά παραμείνει εκεί 
κοντά στις δέκα ποσοστιαίες μονάδες ή αυξηθεί. 

Οι τελευταίες μετρήσεις 
Οι τελευταίες μετρήσεις που έχει λάβει ο κ. 

Τσίπρας στα χέρια του εμφανίζουν τη δημοσκο-
πική ψαλίδα να μειώνεται, κάτι που, σύμφωνα με 
τους αναλυτές, αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτή 
τη φορά η ψήφος δεν θα είναι χαλαρή, όπως συ-
νέβη στις ευρωεκλογές, οπότε ένα τμήμα αυτών 
που είχαν επιλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές ανα-
μετρήσεις του 2015 συσπειρώνονται και πάλι. Το 
Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει πάντως ότι, σε περί-
πτωση που δεν καταστεί εφικτό το κλείσιμο της 
ψαλίδας, ενδεχομένως από κάποια στελέχη να 
υπάρξει έστω και έμμεση αμφισβήτηση προς το 
πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Η αλήθεια πάντως εί-
ναι ότι αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί ανοικτά, 
καθότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που οδήγησε 
ένα κόμμα του 4,13% (το 2009) στο άλμα του 

16,78% στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 
2012, ακολούθως στο 26,89% τον Ιούνιο του 
ίδιου έτους και το εκτοξεύτηκε στο 36,34% τον 
Ιανουάριο του 2015 και στο 35,46% τον Σεπτέμ-
βριο της ίδιας χρονιάς, μετατρέποντας μέσα σε 
μια εξαετία τον ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα εξουσίας.

Μόνο τυχαία άλλωστε δεν είναι και η δήλωση 
της 34χρονης εκπροσώπου του κόμματος Έφης 
Αχτσιόγλου, πως «ο Αλέξης Τσίπρας εμπνέει 
και συσπειρώνει τον προοδευτικό χώρο», προ-
σθέτοντας με νόημα ότι «τα προηγούμενα χρό-
νια έκανε μια μεγάλη ανατροπή με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Σε κάθε περίπτωση, θα αποτελεί τον πόλο συ-
σπείρωσης του προοδευτικού χώρου για πολλά 
χρόνια». Όπερ μεθερμηνευόμενο, φροντίζει να 
υπενθυμίσει στους συντρόφους του Συνασπι-
σμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι δεν θα 
πρέπει να ξεχνάνε ποιος τους έκανε κυβέρνηση. 
Η δε αποστροφή του λόγου πως «θα αποτελεί 
τον πόλο συσπείρωσης του προοδευτικού χώ-
ρου για πολλά χρόνια» μεταφράζεται με το ότι 
από την επόμενη κιόλας ημέρα των βουλευτι-
κών εκλογών, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, 
άπαντες θα πρέπει να συσπειρωθούν γύρω από 
τον Αλέξη Τσίπρα, που πλέον αντιπροσωπεύει τη 
μεγάλη Κεντροαριστερά. 

Η διαφορά από τη ΝΔ θα καθορίσει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Τα σενάρια διαχείρισης στο Μαξίμου
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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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Αν κάτι είναι σαφές για τον σχεδιασμό του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, εφόσον κερδίσει τις εκλογές, 
είναι το εξής: από την πρώτη στιγμή θα πατήσει 
το γκάζι, πιάνοντας το νήμα των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών ήδη από τις πρώτες εβδομάδες. 
Άλλωστε, ο πρόεδρος της ΝΔ ποντάρει σε μια 
«περίοδο σοκ» που θα αφορά τους πρώτους έξι 
μήνες μιας δικής του διακυβέρνησης, προκειμέ-
νου να «γυρίσει ο διακόπτης» της χώρας και να 
βγει από το τέλμα της στασιμότητας, στο οποίο 
έχει περιέλθει τους τελευταίους μήνες λόγω της 
παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. 

Ήδη, από χθες, σε μια μεγάλη εκδήλωση, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους θεματι-
κούς άξονες του προγράμματός του. Η παρουσί-
αση δεν είχε τη μεγάλη είδηση, αλλά αποτέλεσε 
ουσιαστικά την κωδικοποίηση των διάσπαρτων 
προγραμματικών θέσεων που έχει παρουσιάσει 
τα τελευταία τριάμισι χρόνια η ΝΔ, υπό την προε-
δρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

 
Το χρονοδιάγραμμα 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, έχει ήδη 

από αυτό το στάδιο μια σχετικά σαφή εικόνα 
για το πώς θα κινηθεί σε επίπεδο ψήφισης νο-
μοσχεδίων τους πρώτους μήνες της διακυβέρ-
νησής του. Αρχής γενομένης από την επομένη 
των εκλογών, το ευκταίο για τον πρόεδρο της 
ΝΔ, όπως είπε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων του Star, είναι να έχει αυτοδυναμία. Εφόσον 
κάτι τέτοιο επιτευχθεί, τότε ο κ. Μητσοτάκης θα 
λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα προχωρή-
σει αμέσως μετά στην επιλογή των προσώπων 
του νέου Υπουργικού. Θα πρόκειται για μια κυ-
βέρνηση πιο ευέλικτη, με 14-18 υπουργούς, 
συνενώσεις υπουργείων, ελάχιστους (1-2) ανα-
πληρωτές υπουργούς και επίσης λιγότερους 
υφυπουργούς, σε μια προσπάθεια να είναι ένα 
σχήμα πιο λειτουργικό και ευέλικτο.

 Η Βουλή, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 
για τη διάλυσή της, θα ανοίξει εκ νέου στις 17 
Ιουλίου. Για τότε προγραμματίζεται η ορκωμοσία 
των νέων βουλευτών και ίσως την ίδια μέρα, αν 
όχι στις 18 Ιουλίου, θα λάβει χώρα και η εκλο-
γή του νέου Προεδρείου της Βουλής, με τον κ. 
Μητσοτάκη έως τότε να καλείται να αποφασίσει 
ποιον θα προτείνει για τη θέση του προέδρου. 
Από εκεί και πέρα, σειρά παίρνουν οι προγραμ-
ματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ενώ λογικά 
θα «κολλήσει» σε αυτήν τη διαδικασία και η 
ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Όπως και 
να έχει, η διαδικασία θα κρατήσει αρκετές μέρες, 
κατά πάσα πιθανότητα έως το τέλος της τελευ-

ταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Σημειωτέον, περί 
το τέλος Ιουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα 
πρέπει να αποφασίσει και για τον επόμενο επί-
τροπο της χώρας στην ΕΕ, ο οποίος θα διαδεχθεί 
τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που τον Οκτώβριο 
ολοκληρώνει τη θητεία του. Για τη θέση ακούγε-
ται έντονα το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, 
Αντώνη Σαμαρά. 

 
Τα πρώτα νομοσχέδια 
Από εκεί και μετά, σειρά παίρνουν τα νο-

μοσχέδια, μια και ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί η 
Βουλή να μείνει ανοιχτή όλο το καλοκαίρι και 
να κλείσει μόνο για λίγες μέρες πέριξ του Δε-
καπενταύγουστου. Το πρώτο νομοσχέδιο θα 
είναι αυτό για την οργάνωση του κράτους και 
της κυβέρνησης, με τίτλο «Επιτελικό Κράτος. 
Το εν λόγω νομοθέτημα, που είναι σχεδόν έτοι-
μο, αποτυπώνει την πρόθεση του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης να κωδικοποιήσει 
διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν την οργά-
νωση της κυβέρνησης και το κυβερνητικό έργο, 
εν γένει, προκειμένου να αντικατασταθούν από 
ένα απλό και συνεκτικό κείμενο. Ο νόμος αυτός 
δεν είναι κάτι εντελώς καινοφανές. Τουναντίον, 
«πατάει» πάνω σε νομοθετήματα που έχουν ψη-
φιστεί και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ πλήρως, ενώ 
ενσωματώνει λειτουργίες και προβλέψεις από 
σειρά άλλων νομοθετημάτων. Για παράδειγ-

μα, 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 στον 
νόμο 4048/2012 που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση 
Παπαδήμου για την αντιμετώπιση της πολυνομί-
ας και της κακονομίας, ο οποίος, όμως, ελέω πο-
λιτικών εξελίξεων, ποτέ δεν εφαρμόστηκε στην 
ουσία του. Εν προκειμένω, θα υπάρχει εκ νέου 
μια Γενική Γραμματεία Συντονισμού στο Μαξίμου 
με ισχυρό ρόλο και επικεφαλής τον νέο διευ-
θυντή του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
κατά πάσα πιθανότητα τον νυν γενικό διευθυντή 
του ΣΕΒ, Άκη Σκέρτσο. 

 Ακόμα, σημαντικό θα είναι και το νέο Φο-
ρολογικό, που μάλλον θα έρθει προς το τέλος 
του θέρους ή και τον Σεπτέμβριο, όταν θα ενσω-
ματώνονται οι πρώτες μειώσεις φόρων, όπως 
η πρώτη δόση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ και του 
φόρου των επιχειρήσεων, αλλά και η μείωση 
του εισαγωγικού συντελεστή στο 9%. Παράλ-
ληλα, σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχει και η 
επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση σε 
όλα τα είδη εστίασης, αλλά και σειρά άλλων δι-
ατάξεων. Οι μειώσεις των φόρων θα ψηφιστούν 
μεν, αλλά αρκετές θα ισχύσουν από 1/1/2020 
και θα εγγραφούν και στον νέο Προϋπολογισμό, 
το προσχέδιο του οποίου θα έρθει τον Οκτώβριο, 
ώστε να ψηφιστεί έως τον Δεκέμβριο.

Επιτελικό κράτος το πρώτο νομοσχέδιο

«Γκάζια» Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα!
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Coca-Cola & Akis Food Tour Festival

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα 
μπορούσαμε να σπάσουμε ένα από τα 
GUINNESS WORLD RECORDS™ τουλάχι-
στον μία φορά στην ζωή μας. Κάποιοι, 
μάλιστα, το έχουν επιχειρήσει. Ωστόσο, 
λίγοι είναι εκείνοι που το έχουν καταφέ-
ρει. Η Coca-Cola και ο Άκης Πετρετζίκης 
βρίσκονται πλέον ανάμεσα σε αυτούς.

Στο πλαίσια του Coca-Cola & Akis 
Food Tour Festival, η Coca-Cola και ο 
Άκης ένωσαν τις δυνάμεις τους και τα-

ξίδεψαν στην Θεσσαλονίκη, βάζοντας 
ως στόχο, την κατάρριψη του ρεκόρ των 
GUINNESS WORLD RECORDS™ για τα 
περισσότερα hamburgers που έχουν 
στηθεί ποτέ σε μία ώρα. Το βανάκι στάθ-
μευσε στο λιμάνι της πόλης την Πέμπτη 
13 Ιουνίου από τις εξίμισι το απόγευμα 
έως τις έντεκα το βράδυ και υποδέχτη-
κε το πλήθος που ανέμενε με αγωνία τις 
εξελίξεις και το εκπληκτικό φαγητό. Και 
ναι, τα κατάφερε! Ο Άκης με την ομάδα 

του και την υποστήριξη της Coca-Cola, 
έστησε 3.378 hamburgers στο διάστημα 
μίας ώρας!

Το κοινό πανηγύρισε την επιτυχία 
παρέα με τον Χρήστο Ανθόπουλο που 
βρισκόταν επίσης εκεί, διασκέδασε με τα 
παιχνίδια που βρίσκονταν στο festival και 
απόλαυσε παγωμένη Coca-Cola και τα 
νικητήρια hamburgers υπό τις μελωδί-
ες του ραδιοφωνικού σταθμού ΖΟΟ 90,8 
που έπαιζε ζωντανά. 

Και για να το γιορτάσουν, Coca-Cola 
και Άκης, σε συνεργασία με το Ίδρυ-
μα Μποδοσάκη, προσφέρουν 60.000 
γεύματα σε συνανθρώπους μας που το 
έχουν ανάγκη, σε καθεμία από τις πόλεις 
που επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια του 
Coca-Cola & Akis Food Tour Festival, 
σηματοδοτώντας την επιτυχή λήξη της 
ενέργειας που έγραψε ιστορία!

Θεσσαλονίκη – GUINNESS WORLD RECORDS™
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Τα προς τα αριστερά «διαφυγόντα κέρδη» 
προσδοκά να σταματήσει το Κίνημα Αλλαγής. 
Κι αυτό διότι τα προς τα δεξιά –αν κι ακόμα δεν 
έχουν μετρηθεί– θεωρούνται δεδομένα, μετά 
την κίνηση της Φώφης Γεννηματά να εξαναγκά-
σει σε φυγή τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Κι αν ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει σε 
κάθε ευκαιρία ότι «εν όψει της αλλαγής των 
πολιτικών συσχετισμών, προφανώς είμαι ικανο-
ποιημένος, αλλά δεν είμαι ούτε επαναπαυμένος 
ούτε εφησυχασμένος ή, για να το πω λίγο πιο 
ποιητικά, ποτέ δεν ήμουν τόσο μόνος, αλλά και 
τόσο συλλογικός», κάποιοι που πορεύτηκαν επί 
χρόνια κοντά στις ιδέες του παίρνουν τον δρόμο 
για τη Νέα Δημοκρατία.

Σε αυτή την κλίμακα μπορούν να ενταχτούν 
τόσο ο πρώην βουλευτής Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ, 
Δημήτρης Σαλτούρος, όσο και η καθηγήτρια 
Νιόβη Παυλίδου (η οποία έκανε ένα πέρασμα κι 
από το Ποτάμι), οι οποίοι, πλέον, είναι υποψήφιοι 
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κι αν αυτές οι 
δύο περιπτώσεις επωνύμων δεν είναι απαραί-
τητα αντιπροσωπευτικές (εξάλλου το «φλερτ» 
του κ. Σαλτούρου στην Ξάνθη με την Πειραιώς 
ήταν προγενέστερο της αποχώρησης του κ. Βε-
νιζέλου), οργανωμένα, πολιτικοί φίλοι του κ. 
Βενιζέλου, και όχι καθοδηγούμενοι από τον ίδιο, 
προσανατολίζονται στο να στηρίξουν εκλογικά 
κι εκείνοι τη ΝΔ.

Απέναντι στη ΝΔ
Η ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής είχε πα-

ράπονα από την αντίστοιχη της Πειραιώς, από 
την περίοδο προ των εκλογών. Γενικά σε εκεί-
νη την προεκλογική περίοδο είχε την αίσθηση 
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το κόμμα του 
έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μο-
νοπωλήσουν τον αντι-ΣΥΡΙΖΑ χώρο. Γι’ αυτό και 
η «γραμμή» που βγαίνει από την ηγεσία της ΝΔ 
σε θελκτικά μέτρα, όπως η μείωση των φόρων, 
αντιμετωπίζεται ως εξής από τη Χαριλάου Τρι-
κούπη: «Μόνο η μείωση των φόρων δεν φέρνει 
διαχρονικά ισχυρή ανάπτυξη. Κάποιοι θα αυξή-
σουν τα κέρδη τους και την κατανάλωσή τους. 
Τα πιο αδύναμα στρώματα του πληθυσμού θα 
μείνουν σε κατάσταση απόγνωσης. Οι ανισότητες 
θα διευρυνθούν. Η ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα 
με την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Που αποτελεί 
προϋπόθεση και όχι κατάληξη της αναπτυξιακής 
δυναμικής. Χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο 
για την ανάπτυξη. Με στήριξη των ελληνικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σταθερό φορολο-
γικό, γρήγορες διαδικασίες κατά το πρότυπο των 
Ολυμπιακών Αγώνων, περιφέρειες με αναπτυξι-
ακή ταυτότητα».

Στο πλαίσιο αυτό και με ενισχυμένο το σενά-
ριο για αυτοδυναμία της ΝΔ από τις κάλπες της 
7ης Ιουλίου, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ διεκδικεί 
μερίδιο του αντι-ΣΥΡΙΖΑ χώρου και εμφανίζεται 
ως εγγυήτρια της αυριανής κυβέρνησης.

«Η ψήφος σε Τσίπρα ή Μητσοτάκη, στο τέ-
λος βγάζει Καραμανλή και αυτή είναι η διαφο-
ρά με το ΚΙΝΑΛ», επαναλαμβάνει στις δημόσιες 
εμφανίσεις της, αλλά δηλώνει και παρούσα στο 
ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με τη 
ΝΔ, επισημαίνοντας ότι «η λογική επιστρέφει στη 
χώρα με ψήφο στο ΚΙΝΑΛ, σκεφτείτε τι θα συμβεί 
στη χώρα με μια ανεξέλεγκτη ΝΔ στα εργασιακά, 
με μια κυριαρχία της Δεξιάς, ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, με 
τον “Ρουβίκωνα” παρά πόδα, να καίγεται η Ελ-
λάδα ξανά, να σαμποτάρεται η προσπάθεια από 
έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση».

Η απλή αναλογική
Όμως, το γεγονός ότι ανακοίνωσε πως το 

κόμμα της θα συναινέσει στην αλλαγή του 
εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής 
(«έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι την εθνική 
συνεννόηση την εννοούμε και ως υπεύθυνη 
αντιπολίτευση θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται προ-
κειμένου να υπάρξει σταθερό εκλογικό σύστημα 
και να αλλάξει η απλή αναλογική, να ολοκλη-
ρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως 
και η διαπραγμάτευση με τους εταίρους για να 
αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας Τσίπρα») άνοι-
ξε νέο και μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, αφού από την πλευρά του Μεγάρου 
Μαξίμου υποστηρίζουν ότι «το ΚΙΝΑΛ αποτελεί 

πλέον συμπληρωματική δύναμη της Δεξιάς». Κι 
αυτό είναι το επιχείρημά του στους ψηφοφόρους 
που διακατέχονται παραδοσιακά από το λεγόμε-
νο «αντι-δεξιό σύνδρομο».

Αυτό ακριβώς το… συναίσθημα επιχειρεί να 
καταπολεμήσει η Χαρ. Τρικούπη, εμπλέκοντας 
σε αυτή την κατάσταση ακόμα και το όνομα του 
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. «Η 
ψήφος σε Τσίπρα ή Μητσοτάκη στο τέλος βγά-
ζει Καραμανλή και αυτή είναι η διαφορά του 
ΚΙΝΑΛ με τα άλλα δύο κόμματα» είναι η μόνιμη 
επωδός των επιτελικών στελεχών της», υπο-
νοώντας σχέσεις στελεχών της επιρροής του 
πρώην πρωθυπουργού με τη σημερινή κυβέρ-
νηση. Χαρακτηριστικό είναι το κεντρικό σχόλιο: 
«Τα τελευταία 4,5 χρόνια έχουμε μία κυβέρνηση 
η οποία έχει αθωώσει πλήρως την κυβέρνηση 
του Κώστα Καραμανλή για τις ευθύνες της και 
συγκυβερνά με ένα κομμάτι υπουργών εκείνης 
της περιόδου», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου Παύ-
λος Χρηστίδης, ζητώντας από τη ΝΔ να κάνει μία 
σαφή αυτοκριτική για εκείνη την περίοδο, δεδο-
μένου ότι «αυτός που έβαλε τη χώρα στα μνημό-
νια είναι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή».

Στις επικείμενες εκλογές το ΚΙΝΑΛ επιθυμεί 
να διασφαλίσει την 3η θέση, κάτι που για την 
ώρα τουλάχιστον φαίνεται πολύ πιθανό, και θα 
το εξυπηρετούσε η αποτροπή της αυτοδυναμίας 
της ΝΔ, αφού στο ΠΑΣΟΚ, που αποτελεί την κυ-
ρίαρχη συνιστώσα του, παρότι είναι μικρό κόμμα 
πλέον, τα στελέχη του λειτουργούν με τη λογική 
φορέα εξουσίας.

Μετά το «άδειασμα» του Βενιζέλου

Η αγωνία του… διαιτητή πριν από τo πέναλτι
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Εκτός από την εισβολή της Τουρκίας στη 
θαλάσσια επικράτειατης Κυπριακής Δημο-
κρατίαςκαι την παραβίαση των κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων, η Άγκυρα «τρυπά» δίχως 
τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλεί-
αςπου θέτουν οι διεθνείς κανονισμοί και οι 
οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπε-
ράκτιες εξορύξεις υδρογονανθράκων: Με 
αποψιλωμένο το πλήρωμα του πλωτού γε-
ωτρύπανου «Φατίχ» (πορθητής) από το ξένο 
επιστημονικό προσωπικό, που δεν συμμετέ-
χει, στις επιχειρούμενες γεωτρήσεις, λόγω 
των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε 

η Λευκωσία (σ.σ.: εκτός και αν δεν 
συμβαίνει αυτό), χωρίς εξειδικευμένο 
δικό της προσωπικό και επίσης χωρίς 
ειδικά πλοία υποστήριξης – πλην των 
πολεμικών–η γειτονική χώρα απαξιώ-
νει πλήρως και τα διεθνή μέτρα πρό-
ληψης και αντιμετώπισης που πρέπει 
να λαμβάνει όποιο κράτος (ή φορέας) 
προβαίνει σε υπεράκτιες γεωτρήσεις 
για την ανεύρεση υδρογονανθράκων. 
Από κοντά το Γιαβούζ, στην ίδια ρότα 
παρανομίας. 

Εδώ όμως έχουμε μια καλά με-
λετημένη κίνηση της Τουρκίας που 
ξέρει τον τρόπο πώς να ξεγλιστρά, 
παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο το 
οποίο, σημειωτέον, δεν αναγνωρίζει: 
Το πλωτό γεωτρύπανο«Φατίχ» επέχει 
τη θέση νησίδας βάσει των κανόνων 
του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας, 
καθότι δεν είναι σταθερή εξέδρα που 
ακουμπά και στηρίζεται στον πυθμένα 
της θάλασσας. Είναι μια κίνηση που 
δυστυχώς «επιτρέπει» στην Τουρκία 
να συνοδεύει και να υποστηρίζει στρα-
τιωτικά το «Φατίχ» με πολεμικά πλοία 
και όχι με πολιτικά σκάφη υποστήρι-
ξης. Μια παράνομη ενέργεια, που κατά 
σύμπτωση, ενώ παραβιάζει την Κυπρι-
ακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, 
γίνεται σε σημείο τεμαχίου που δεν 
δραστηριοποιούνται(!) ξένοι πετρελα-

ϊκοί κολοσσοί.

«Πονηρή» ΑΟΖ
Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση του 

Άγγελου Συρίγου, αναπληρωτή καθηγητή 
Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής 
του Παντείου Πανεπιστημίου,σε εκδήλωση 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με 
θέμα «Οι υδρογονάνθρακες στην Ανατολική 
Μεσόγειο», καθώς αναδεικνύει τις μεθο-
δεύσεις της Τουρκίας και την αξιοπερίεργη 
στάση της Βρετανίας για την παραβίαση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας: Σε τουρκικό χάρτη όπου εξα-
φανίζεται η υφαλοκρηπίδα του Καστελόρι-
ζου και η Κυπριακή ΑΟΖ υπάρχει ανάμεσα 
ένα κενό, μια λωρίδα που δεν διεκδικούν και 
αφήνουν στην πλευρά της περιοχής Ακρω-
τήρι του νησιού. Εκεί όπου υπάρχει η μία από 
τις βρετανικές βάσεις που έτσι αποκτά ΑΟ-
Ζ!(σ.σ.: να λοιπόν γιατί φίλοι μας οι Βρετανοί 
θεωρούν «γκρίζα ζώνη», την Κυπριακή ΑΟΖ 
υποστηρίζοντας ότι η κυριαρχία εκεί είναι δι-
αμφισβητούμενη!). Ο κ. Συρίγος είπε ακόμα 
στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με 
την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ενέργειας 
ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), ότι η Κύπρος – παρά 
τα προβλήματά της –, δίχως, στην πραγμα-
τικότητα, στρατό, αεροπορία και ναυτικό, 
κατάφερε, καταφεύγοντας στις πρόνοιες του 
Διεθνούς Δικαίου, να έχει υποχρεώσει την 
Τουρκία να σέρνεται πίσω της και για αυτόν 
τον λόγο επιχειρεί με κάθε τρόπο, θεμιτό ή 
αθέμιτο – ιδίως το δεύτερο – να εμποδίσει 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ολοκληρώσει 
το πρόγραμμα εκμετάλλευσης των υδρο-
γονανθράκων της. Ο καθηγητής εκτιμά ότι 
οι Τούρκοι φοβούνται πως θα χάσουν την 
ηγεμονική θέση τους, εκτός από το ότι ανη-
συχούν μήπως μείνουν εκτός κάδρου στο 
ζήτημα του φυσικού αερίου στην περιοχή. 
Τόνισε με έμφαση πάντως ότι μας συμφέρει 
ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, διότι με τη στά-

ση του μας έφερε το Ισραήλ, μας έφερε τις 
ΗΠΑ, μας έφερε την Αίγυπτο!

Μεγάλη αγορά
Η Τουρκία είναι μια αγορά 52 δισ. κυβι-

κών μέτρωνφυσικού αερίου, που δεν μπο-
ρεί να αγνοηθεί, αν και με την τακτική που 
ακολουθεί σε βάρος μας, είναι αδύνατο να 
συζητούμε για ενεργειακή συνεργασία μαζί 
της, είπεστη εκδήλωση του ΤΕΕ ο Δρ. Ντίνος 
Νικολάου, τέως μέλος του ΔΣ της Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων Κύπρου και νυν τεχνικός 
σύμβουλος της Energean. Λόγω της κυπρια-
κής καταγωγής του, ο λόγος του φορτίστη-
κε συναισθηματικά όταν αναφέρθηκε στην 
κατάσταση που επικρατεί στη Μεγαλόνησο: 
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Λευκωσία 
να υποκύψει στις πιέσεις και στις απειλές της 
Τουρκίας, και πως «δεν σταματάμε τις προ-
σπάθειές μας στην ΑΟΖ, για να εξακολουθή-
σουμε να υπάρχουμε. Η εξάρτηση της Τουρ-
κίας από το φυσικό αέριο και η αδυναμία 
της να έχει εγχώρια παραγωγή είναι που την 
κάνουν να έχει εξοργιστεί και να συμπεριφέ-
ρεται τόσο επιθετικά απέναντί μας. Θέλει να 
οδηγήσει τα πράγματα σε διαπραγματεύσεις 
και συνεκμετάλλευση. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, οι Τούρκοι έχουν μάθει να παίζουν 
αυτό το παιχνίδι του εκβιασμού. Ας εκβιά-
σουν,λοιπόν, αυτούς που εκβιάζονται!».

Γεωτρήσεις με «σημαία ευκαιρίας»Τ Ο Υ  Φ Ι Λ Η 
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«Οι Τούρκοι 
έχουν μάθει να 

παίζουν αυτό 
το παιχνίδι του 
εκβιασμού. Ας 

εκβιάσουν, λοι-
πόν, αυτούς που 

εκβιάζονται», 
λέει ο Δρ. Ντίνος 
Νικολάου, τέως 

μέλος του ΔΣ της 
Εταιρείας Υδρο-

γονανθράκων 
Κύπρου
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Εθνικά Καλλιστεία GS Hellas 2019: 

Ο πολυπληθέστερος Εθνικός Διαγω-
νισμός Ομορφιάς της χώρας GS HELLAS 
2019 δίνει δυνατό παρόν για ένατη χρο-
νιά. Στα πλαίσια διεξαγωγής της φετινής 
διοργάνωσης, φωτογράφισε επίσημα 
όλους τους finalists για το πρόγραμμα 
τελικού της μεγάλης βραδιάς, που θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο. 

Το μέρος της φωτογράφισης, καλά 
μελετημένο για τους διοργανωτές…
Μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους, σαν 
αυτήν των Εθνικών Καλλιστείων GS 
HELLAS, έχουμε χρόνια να δούμε, αφού 
το μέγεθός της σε κόσμο που δούλεψε σε 
backstage ήταν τεράστιο.

Εγκαινίασαν τον μοναδικό χώρο του 
ξενοδοχείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και συγκε-
κριμένα την πρώτη τεχνητή παραλία 
στο κέντρο τη Αθήνας, στο Roof Garden 
του ξενοδοχείου, με την ονομασία Mavili 
Beach.

Την φωτογράφιση υπογράφουν οι 
βιρτουόζοι στον χώρο της ομορφιάς: Έλε-
να Δερμεντζόγλου ως Make up Artist και 
η Δήμητρα Καράμπελα στο hair styling. 
Την βοήθειά τους προσέφεραν ο Γιώργος 
Καρδάτος και το BEAUTY ACADEMY του 

ΙΕΚ ALFA, ενώ την περιποίηση άνω και 
κάτω άκρων επιμελήθηκαν η κυρία Άννα 
Τσόρου με τις σχολές αισθητικής της και 
το Mak Spa. 

Όλα κύλησαν ως καλοκουρδισμένο 
ρολόϊ, αφού στη ροή της φωτογράφισης 
τον έλεγχο είχαν οι υπεύθυνοι του GS 
MEDIA GROUP Στράτος Παφλιωτέλλης 
και Φαίη Πετροπούλου. Ο Γιάννης Φερε-
ντίνος, ο fashion editor του διαγωνισμού 
αεικίνητος και πανταχού παρών καθοδή-
γησε τους finalists, ώστε να απαθανατι-
στούν οι καλύτερες πόζες τους.

Όλα αυτά αποτύπωσε ο φωτογράφος 
που στην Ελλάδα διαπρέπει και δεν είναι 
άλλος από τον Γιάννη Σβίγγο. Τα καλλυ-
ντικά προσέφερε και η ανερχόμενη εται-
ρεία GRIGI. 

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό επί-
πεδο των finalists είναι υψηλών προ-
διαγραφών, τόσο σε άντρες όσο και σε 
γυναίκες, κάτι που θα δυσκολέψει τους 
κριτές την βραδιά του τελικού. 

Η φετινή χρονιά αφιερώνεται στο δια-
χρονικό fashion icon, την Μαρία Κάλλας. 
Ο Θεσμός με πηγή έμπνευσης την διεθνή 
σοπράνο ανέθεσε σε 4 σχεδιαστές μόδας, 

να δημιουργήσουν φορέματα, κοστούμια 
και μαγιό για τους finalists που να την 
αποθεώνουν. Από την φωτογράφιση πή-
ραμε μια πρώτη ιδέα, αφού τα μαγιό με 
θέμα την Μαρία Κάλλας, που σχεδίασε 
ειδικά για τον Θεσμό GS HELLAS, η Μάρ-
θα Αδαμίδου ήταν άκρως αποθεωτικά.

Ο Δημήτρης Στρέπκος θα αποκαλύ-
ψει τα δικά του σχέδια την βραδιά τελι-
κού για τους άντρες και θα κινηθεί σε 
ρυθμούς και τάσεις Glam-Rock. Η Έλε-
να Περδικάκη και ο Ερωτόκριτος είναι 
υπεύθυνοι για το βραδινό ντύσιμο.

Λόγω του στόχου και του οράματος 
των Εθνικών Καλλιστείων, που δεν είναι 
άλλος από την προώθηση της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς και της άπο-
ψης-γνώσης, που θέλουν να προάγουν 
για τους finalists, δόθηκε το έπος <<Αλε-
ξανδρειάδα>>, από την συγγραφέα και 
ποιήτρια Γιώτα Γουρδομιχάλη. Να τονί-
σουμε, ότι η Γιώτα Γουρδομιχάλη είναι η 
πρώτη γυναίκα, που γράφει έπος για την 
3η χιλιετία. 

Ο πρόεδρος των Καλλιστείων Γιώρ-
γος Κούβαρης δήλωσε τα εξής: <<Είμαι 
πολύ χαρούμενος, που για ένατη χρονιά 

είμαστε εδώ με συνέπεια και χωρίς δια-
κοπή-πιστοί στο καθήκον της ομορφιάς 
της χώρας. Για εμάς τα Καλλιστεία είναι 
ένα ΌΡΑΜΑ με στόχο την προώθηση της 
πολιτιστικής μα κληρονομιάς στα πέρα-
τα του κόσμου. Από φέτος πρωταγωνι-
στούμε ακόμη πιο ενεργά, αφού πέρασαν 
στα χέρια μας και έχουμε τα δικαιώματα 
σε 4 top διεθνείς παγκόσμιους διαγωνι-
σμούς. Η Μαρία Κάλλας αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για τα φετινά GS HELLAS και 
ευελπιστούμε να αποτελέσει ακόμα ένα 
λιθαράκι για την προώθηση του πολιτι-
σμού μας. Οι finalists ακόμα μία χρονιά 
‘κόβουν την ανάσα’ και σεβόμενοι την 
ανθρώπινη ύπαρξη με ήθος, λειτουργού-
με ως οικογενειακή ασπίδα για τους επί-
δοξους λάθρους που θα προσεγγίσουν 
εκ του πονηρού τα παιδιά μας!>>.

Τα ονόματα  
των γυναικών Finalists:

1.Bogdana Nesteriuk
2.Βάνα Ρομπάκου
3.Τιότια Γκραζίνα Βάϊα
4.Χριστίνα Χασάνη
5.Ελίζα-Σοφία Μπίτσια
6.Αναστασία Κουτέα
7.Γεωργία-Ελένη Λάμπρου
8.Μαρία Φώτου
9.Μαρία Βλασσοπούλου
10.Σίλια Ευαγγέλου
11.Χαρά Καλαμαρά
12.Ίνγκριντ Κολάνι
13.Ανδριάννα Καγιά
14.Ελπίδα Παζαράκου

Τα ονόματα  
των ανδρών Finalists:

1.Γιώργος Χατζηανδρέου
2.Δημήτρης Παπαθανασίου
3.Ιβάν Ντιντόβ 
4.Βασίλης Κατσαρίνης
5.Σωτήρης Γκάτσης
6.Φώτης Μέτας
7.Βασίλης Χρηστάκος
8.Γιώργος Γλέζος
9.Ανδρέας Μποταίτης
10.Δημήτρης Μπούνιας
11.Άλκης Λαδάς

Μαρία Κάλλας σε πρώτο Πλάνο  
με φιναλίστ «ΦΩΤΙΑ»

Γεωτρήσεις με «σημαία ευκαιρίας»
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Ψηφοδέλτια με κυρίαρχο στίγμα την ανανέ-
ωση, αλλά και ισορροπίες με την «παλιά φρου-
ρά» του κόμματος, είναι οι λίστες που έδωσε στη 
δημοσιότητα στα μέσα της εβδομάδας η ΝΔ, ενώ 
χθες, Παρασκευή, έκλεισε και το ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας του κόμματος. 

Το «νέο αίμα», πάντως, είναι πλειοψηφικό 
στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Από τους συνολικά 
419 υποψηφίους και τη εξαιρέσει των 78 βου-
λευτών του κόμματος, οι 243 εκ των ενόντων εί-
ναι πρόσωπα που για πρώτη φορά ασχολούνται 
με την πολιτική, με πάνω από 40 πρόσωπα πα-
ράλληλα να έχουν αναδειχθεί μέσω του Μητρώ-
ου Στελεχών του κόμματος. Η ανανέωση των λι-
στών, μάλιστα, σημαίνει στην πράξη ότι και η ΚΟ 
του κόμματος θα είναι σαρωτικά ανανεωμένη 
την επόμενη μέρα, καθώς ο αριθμός των βου-
λευτών της ΝΔ θα διπλασιαστεί σε περίπτωση 
νίκης με αυτοδυναμία του κόμματος στις επικεί-
μενες εκλογές. Ανάλογα, δε, και με τον αριθμό 
των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή, η ΝΔ 
μπορεί να εκλέξει ακόμα και περισσότερους από 
διπλάσιους βουλευτές σε σχέση με τους 78 που 
διαθέτει σήμερα, όπως προαναφέρθηκε. 

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο ακόμα 
είναι και το ότι η ΝΔ δεν αρκέστηκε στην πρό-
βλεψη για ποσόστωση 40% ως προς τις γυναί-
κες ανά εκλογική περιφέρεια που έφερε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τροποποιώντας το 30% στην Επικράτεια που 
ίσχυε μέχρι πρότινος, καθώς το ποσοστό των γυ-
ναικείων υποψηφιοτήτων φτάνει το 43%, ενώ, 
σε κατά τόπους νομούς, φτάνει ή και υπερβαίνει 
το 50%, κάτι που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι επι-
λέγονται με κριτήρια αξιοκρατίας και όχι απλώς 
με γνώμονα την κάλυψη των προβλέψεων της 
εκλογικής νομοθεσίας. 

Η επιστροφή των πρώην 
Πέραν της ανανέωσης, βεβαίως, υπάρχουν 

και σημαντικές επιστροφές πρώην βουλευτών 
του κόμματος στις λίστες. Για παράδειγμα, στο 
ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης επιστρέφει ο 
Δημήτρης Γαλαμάτης (2004-2007), ο οποίος 
ήταν εκ των ελαχίστων βουλευτών που είχαν 
στηρίξει την πρόταση Μητσοτάκη το 2006 για 
αλλαγή του άρθρου του νόμου περί ευθύνης 
υπουργών, αλλά και σε αυτό του Κιλκίς ο πρώην 
υπουργός Κώστας Κιλτίδης. Κατά τα άλλα, επι-
στρέφουν οι εξής: στην Πέλλα ο Διονύσης Στα-
μενίτης, στις Σέρρες ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, 
στην Καβάλα ο Γιώργος Καλατζής και ο Γιάννης 
Πασχαλίδης, στη Χαλκιδική ο Ευθύμιος Καρανά-
σιος, στη Ροδόπη ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, στην 
Ημαθία ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, στην Καστοριά 
ο Ζήσης Τζηκαλάγιας, στα Γιάννενα ο Απόστολος 

Καλογιάννης, στη Φθιώτιδα η Έλενα Μακρή-Θε-
οδώρου, στην Πιερία η Άννα Μάνη-Παπαδημη-
τρίου, στα Τρίκαλα ο Ηλίας Βλαχογιάννης, στην 
Καρδίτσα η Ασημίνα Σκόνδα, στην Κοζάνη ο Μι-
χάλης Παπαδόπουλος, στην Κέρκυρα ο Στέφα-
νος Γκίκας, στην Αχαΐα ο Θανάσης Νταβλούρος, 
στην Ηλεία η Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και ο 
Γιώργος Κοντογιάννης, στη Βοιωτία ο Γιάννης 
Καράμπελας, στην Α΄ Αθηνών η Φωτεινή Πιπι-
λή, ο Θάνος Πλεύρης και ο Αλέξανδρος Μωραϊ-
τάκης, στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών ο Πάνος 
Παναγιωτόπουλος, στον Βόρειο Τομέα της Β΄ 
Αθηνών ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, στην Κόριν-
θο ο Νίκος Ταγαράς και ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
στη Μεσσηνία ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, στα Δω-
δεκάνησα η Μίκα Ιατρίδη και ο Βασίλης Υψηλά-
ντης, στην Αιτωλοακαρνανία ο Σπήλιος Λιβανός, 
στη Φωκίδα η Ασπασία Μανδρέκα και ο Γιάννης 
Μπουγάς, ο Μάξιμος Σενετάκης στο Ηράκλειο 
και στα Χανιά ο Μανούσος Βολουδάκης. 

Υπάρχουν, βεβαίως, και αρκετές απουσίες 
πρώην βουλευτών που θα ήθελαν να είναι υπο-
ψήφιοι. Για παράδειγμα, απουσιάζει στις Σέρρες 
ο Μενέλαος Βλάχβεης, στην Ξάνθη ο Αλέκος 
Κοντός, στη Λακωνία η Φεβρωνία Πατριανά-
κου, στην Εύβοια ο Κώστας Μαρκόπουλος και 
στη Θεσπρωτία ο Αντώνης Μπέζας, ενώ δεν συ-

μπεριελήφθη και ο πρώην υπουργός Γιώργος 
Βουλγαράκης, ο οποίος ήθελε να είναι εκ νέου 
υποψήφιος στην Α΄ Αθηνών. 

Η διεύρυνση
Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, ακόμα, υπάρχουν 

πρόσωπα που συμβολίζουν και τη διεύρυνση 
του κόμματος σε ακροατήρια εκτός του παρα-
δοσιακού φάσματος της ΝΔ. Για παράδειγμα ο 
Πέτρος Τατσόπουλος στον Βόρειο Τομέα της Β΄ 
Αθηνών, ο Γρηγόρης Ψαριανός στον Νότιο Τομέα, 
ο Γιώργος Αμυράς στα Ιωάννινα, ο Δημήτρης Τσι-
όδρας στην Α΄ Αθηνών, ο Γιώργος Κατσιαντώνης 
στη Λάρισα, αλλά και ο Χάρης Θεοχάρης στον 
Νότιο Τομέα. Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι και η 
μετακίνηση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
στην Ξάνθη στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον νομό, 
καθώς και της πολιτεύτριας στα Τρίκαλα, Χρυ-
σάνθης Δαλκαφούκη. Ακόμα, από τη Δράση προ-
έρχονται ο υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β΄ 
Αθηνών Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, στην Α΄ Πει-
ραιώς ο Τάσος Αβραντίνης, ο Θεόδωρος Τόνας 
στην Πιερία και ο Γιώργος Καραβάνας στη Λά-
ρισα, ενώ από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο 
προέρχεται η υποψήφια στην Α΄ Θεσσαλονίκης, 
Νιόβη Παυλίδου, η οποία είχε διεκδικήσει με τη 
στήριξη της «Ελιάς» την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας το 2014. 

Η ακτινογραφία των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων

Ανανέωση και ισορροπίες
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EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς 
στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. 
Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να 
στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση και να δείχνεις
µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις 
την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

Τα τελευταία χρόνια, η ασφάλιση πιστώσεων έχει αποτελέσει 
χρήσιμο εργαλείο τις ελληνικές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά 
τους να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους, αξιοποιώντας ευκαι-
ρίες στις διεθνείς αγορές. Τα οφέλη που εξασφαλίζει ο συγκεκρι-
μένος θεσμός είναι σημαντικά, με δεδομένες τις συνθήκες που 
επικράτησαν στην αγορά λόγω της κρίσης, αλλά και το γεγονός 
ότι πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν να εδραιώσουν την παρου-
σία τους σε αναδυόμενες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές, 
οι οποίες παρουσιάζουν σχετική οικονομική ή ακόμα και πολιτική 
αστάθεια.

Παρέχοντας προστασία έναντι των εμπορικών, αλλά και των 
πολιτικών κινδύνων, που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εξαγωγι-
κή επιχείρηση, η ασφάλιση πιστώσεων βοηθά στην ανάπτυξη της 
πελατειακής βάσης μιας εξαγωγικής επιχείρησης. Επιπλέον, μέσα 
από τον καλύτερο έλεγχο των επισφαλειών, επιτρέπει στις επιχει-
ρήσεις να αναβαθμίσουν την αξιοπιστία τους έναντι των τραπεζι-
κών ιδρυμάτων, να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους πίστωσης, 
να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. 

Ο ρόλος της ασφάλισης πιστώσεων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία σήμερα, σε μια περίοδο όπου ζητούμενο είναι η αύξηση 
της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι, επομέ-
νως, απαραίτητο να δημιουργηθεί στον τομέα αυτό ένα σύγχρονο 

πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης και ιδιαίτερα της Μικρομε-
σαίας. Ο ρόλος φορέων, όπως ο ΟΑΕΠ, είναι σίγουρα σημαντικός, 
για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης πιστώσεων με ταυτόχρονη 
χρηματοδότηση, με απλές διαδικασίες, ειδικά για τις ανάγκες των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ρευστότητας. Παράλληλα, είναι θετικό το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια αναπτύσσεται σταθερά και η αγορά της ασφάλισης πιστώ-
σεων στη χώρα μας, προσελκύοντας νέους, αξιόλογους διεθνείς 
παίκτες. Είναι προς το συμφέρον όλων η περαιτέρω ενδυνάμωση 
του κλάδου τα επόμενα χρόνια, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισ-
σότερο η ευελιξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και να τεθούν στη 
διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων ακόμη πιο ανταγωνιστικές 
προτάσεις και λύσεις, που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των 
σχεδίων τους. 

Με ενεργοποίηση από όλες τις πλευρές, ο θεσμός της ασφά-
λισης πιστώσεων μπορεί να παραμείνει ένας πολύτιμος σύμμα-
χος για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να διεκδικήσουν μερίδια 
αγοράς στο εξωτερικό, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομίας.  

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Έμπορικού και 
Βιομηχανικου Έπιμελητηρίου Αθηνών

Ο ρόλος της ασφάλισης πιστώσεων
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Τα τελευταία χρόνια, κάθε λίγο και λι-
γάκι, αναγκάζομαι -φαντάζομαι όπως και οι 
περισσότεροι της ηλικίας μου- να αποχαιρε-
τώ φίλους που εγκαταλείπουν την Θεσσαλο-
νίκη για την Αθήνα ή το εξωτερικό στην προ-
σπάθειά τους να βρουν ένα καλύτερο αύριο, 
μια καλύτερη τύχη, μια καλύτερη δουλειά 
ή απλώς μια δουλειά! Η πόλη μας είναι μια 
από τις πόλεις της χώρας με τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας στους νέους ανθρώπους. 
Φυσικά, ό,τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη, ισχύει 
και για άλλες πόλεις. Δεν αποτελούμε πα-
νελλαδική πρωτοτυπία. Ό,τι συμβαίνει στους 

φίλους μου, συμβαίνει στις περισσό-
τερες ελληνικές οικογένειες. Μάνες 
και πατεράδες βλέπουν τα παιδιά τους 
να φεύγουν, όπως ακριβώς έκαναν οι 
δικοί τους γονείς πριν από δεκαετίες 
όταν και οι ίδιοι έφευγαν μετανάστες 
για να δουλέψουν σε κάποιο εστιατό-
ριο της Γερμανίας. 

Προχθές βρέθηκα στο εργατικό 
κέντρο Θεσσαλονίκης και συζήτη-
σα με τον πρόεδρο της διοίκησης και 
τα στελέχη του. Χάρηκα όταν διαπί-
στωσα πως έχουμε κοινή αντίληψη 
για να μπει ένα τέλος στο brain drain. 
Αντίληψη που στηρίζεται στην κοινή 
λογική και σε όλα όσα συμβαίνουν 
στο εξωτερικό εδώ και χρόνια. Σήμε-
ρα είναι επιτακτικότερο από ποτέ οι 
άνθρωποι των φορέων της πόλης να 
καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να δη-
μιουργήσουν μια διαρκή επιτροπή για 
να μπει ένα οριστικό τέλος στην μετα-
νάστευση των νέων επιστημόνων. Μια 
μετανάστευση που μακροπρόθεσμα θα 
αποδειχτεί χειρότερη από την ίδια την 
οικονομική κρίση που ζούμε, αφού θα 
έχουμε εξαγάγει όλο το επιστημονικό 
κεφάλαιο της χώρας και της πόλης στο 
εξωτερικό.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να ξε-
κινήσει από την Θεσσαλονίκη μας. Την 
πόλη με το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό 
ίδρυμα στη χώρα το ΑΠΘ, το Πανεπι-

στήμιο Μακεδονία, το ΤΕΙ, το Διεθνές Πανε-
πιστήμιο και τα πολλά άλλα ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια που υπάρχουν. Υπολογίζεται πως 
στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο υπάρχουν πε-
ρισσότεροι από 100.000 φοιτητές οι οποίοι 
συνδράμουν το τοπικό ΑΕΠ με εκατομμύρια 
ευρώ. Αυτούς τους ανθρώπους, τα «φρέ-
σκα» αυτά μυαλά που θέλουν να βγουν έξω 
από την είσοδο των Πανεπιστημίων τους και 
να αρπάξουν τη ζωή από τα μαλλιά, τους 
ανθρώπους που έχουν όρεξη και απίστευ-
τες ποσότητες δημιουργικότητας μέσα τους, 

εκείνους που θέλουν να βρουν μια ευκαιρία 
και να στείψουν την πέτρα δεν μπορούμε να 
τους βλέπουμε να μας κουνάνε μαντίλι. 

Σήμερα είναι πιο επιτακτική από ποτέ μια 
επανάσταση του αυτονόητου και της κοινής 
λογικής, όπως περιέγραψα παραπάνω, για 
την ανάπτυξη και την εργασία. Να υιοθετη-
θούν πολιτικές και να δοθούν κίνητρα στις 
επιχειρήσεις, ώστε να απορροφήσουν τη νέα 
γενιά και τους νέους επιστήμονες όπως συμ-
βαίνει στο εξωτερικό. Να υπάρξει σύνδεση 
του ΑΠΘ με την αγορά εργασίας, ώστε οι κα-
λύτεροι απόφοιτοί του που τώρα βρίσκονται 
σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες- παγκόσμιες 
εταιρίες να δοκιμάζονται πρώτα στις δικές 
μας επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο, και αυτό 
θα προσπαθήσω εάν εκλεγώ, να μετατρέ-
ψουμε τη Θεσσαλονίκη σε πόλη- πρότυπο 
της μπλε ανάπτυξης και να καταστήσουμε 
την Θεσσαλονίκη σε πόλη πρότυπο για άλ-
λες φοιτητουπόλεις.

Παράλληλα, το ΚΙΝΑΛ με το σχέδιο ΕΛ-
ΛΑΔΑ έχει καταθέσει εδώ και μήνες ένα 
ολοκληρωμένο προοδευτικό πλαίσιο προ-
τάσεων για τη στήριξη της νεανικής επι-
χειρηματικότητας. Ένα σχέδιο που μεταξύ 

άλλων προβλέπει:  απαλλαγή από την φο-
ρολογία για 3 χρόνια, και απαλλαγή επίσης 
για 3 χρόνια από τις ασφαλιστικές εισφορές 
για συνταξιοδότηση για κάθε νέο που ξεκι-
νά την δική του επιχείρηση. Επίσης, έχουμε 
προτείνει συνεργασία Πανεπιστημίων και 
Ερευνητικών Κέντρων με τις επιχειρήσεις, 
για να αναπτυχθούν νέες εφαρμογές και να 
αξιοποιηθούν εμπορικά, αναβάθμιση της 
επαγγελματικής Κατάρτισης και των προ-
γραμμάτων Εργασιακής εμπειρίας, επιδό-
τηση νέων θέσεων στον ιδιωτικό τομέα με 
ταυτόχρονη απαλλαγή από την εφορία και 
την δημιουργία περιοχών καινοτομίας σε 
πρώην βιομηχανικές περιοχές. Αυτές είναι 
μόνο ορισμένες από τις εννέα προτάσεις του 
ΚΙΝΑΛ για την ενίσχυση της νεανικής επιχει-
ρηματικότητας.

Η στήριξη της νέας γενιάς αποτελεί για 
το Κίνημα Αλλαγής προτεραιότητα. Η στήρι-
ξη των νέων και της Θεσσαλονίκης σε συν-
δυασμό είναι για μένα προσωπικό στοίχημα.

*Ο Κυριάκος Κυριάκος είναι επικοινω-
νιολόγος και υποψήφιος βουλευτής του 
Κινήματος Αλλαγής

Πανεπιστήμια και αγορά εργασίαςΤ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ * 
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Τον Απρίλιο του 2015 είχαν περάσει έναν 
εφιάλτη. Είδαν την μόλις 19 μηνών κόρη τους 
να βγάζει ξαφνικά ουρλιαχτά και να έχει σημάδια 
στο σώμα της. Η τοποθέτηση ενός κινητού τηλε-
φώνου που είχε ανοιχτή την ηχογράφηση έλυσε 
το μυστήριο. Η νταντά του παιδιού, 62 χρόνων 
τότε, χτυπούσε και μιλούσε σκαιότατα στη μικρή.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφτεί όταν οι γονείς 
του παιδιού, την περίοδο εκείνη, προσέφυγαν 
αμέσως στο τοπικό αστυνομικό τμήμα καταθέ-
τοντας μήνυση σε βάρος της νταντάς. Ο πατέρας 
του παιδιού μάλιστα, κατέληξε και αυτός στα 
κρατητήρια, αντιδικονομικά λόγω του επαγγέλ-
ματός του, όταν η νταντά κατέθεσε μήνυση για 
ψευδή καταμήνυση. Τέσσερα χρόνια μετά η ντα-
ντά καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός χρόνου, 
με τριετή αναστολή, από το Α’ Τριμελές Πλημ-
μελειοδικείο Θεσσαλονίκης για σωματική βλάβη 
ανηλίκου. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο 
βαθμό και το δικαστήριο διατήρησε την πρωτό-
δικη ποινή που είχε επιβληθεί από το Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο πριν ένα χρόνο.

Οι γονείς του κοριτσιού 19 μηνών, σύμφωνα 
με τη μήνυση που κατέθεσαν στο ΑΤ Ευόσμου 
Θεσσαλονίκης, αλλά και όσα κατέθεσαν την 
περασμένη εβδομάδα στο Πλημμελειοδικείο,  
παρατήρησαν ότι η συμπεριφορά του παιδιού 
τους είχε αλλάξει, είχε γίνει επιθετική και τους 
απέφευγε. Είδαν μάλιστα στο σώμα του αμυ-
χές (γρατσουνιές), για τις οποίες ρώτησαν την 
66χρονη σήμερα νταντά, όμως εκείνη τότε απά-
ντησε πως το παιδί είχε μεγάλα νύχια και αυτο-
τραυματιζόταν. Οι γονείς αποφάσισαν να κατα-
γράψουν όσα συμβαίνουν στο σπίτι, αφήνοντας 
στο δωμάτιο του παιδιού κινητό τηλέφωνο που 
ηχογράφησε επί δυόμισι ώρες όσα συνέβησαν. 
«Προέκυψε βάναυση συμπεριφορά, βιαιοπραγία 
και κακοποίηση της ανήλικης κόρης μας, πρά-
ξεις οι οποίες τελέστηκαν με ιδιαίτερη σκληρό-
τητα εναντίον της», αναφέρουν στη μήνυση οι 
γονείς, παραθέτοντας ενδεικτικά και ορισμένα 
λόγια που χρησιμοποιούσε για να τρομοκρατή-
σει το παιδί, όπως λένε, υβριστικά αλλά και εντε-
λώς προσβλητικά.

Μάλιστα, μετά τη σύλληψη της νταντάς οι 
γονείς εντόπισαν αμυχές και στην πλάτη του παι-
διού, τονίζοντας ότι είναι αδύνατο να προκλή-
θηκαν από αυτοτραυματισμό. «Την έβριζε και 
την απειλούσε ότι θα την φάνε οι μύγες, μέχρι 
σήμερα το παιδί φοβάται ακόμη τις μύγες», είπε 

χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του στο δικα-
στήριο ο πατέρας του παιδιού. «Όταν την έβλεπε 
άρχισε να κλαίει και να κρύβεται στα χαλιά και 
στις κουρτίνες. Τότε αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε 
πως κάτι συμβαίνει και βάλαμε το μαγνητόφω-
νο», σημείωσε ο πατέρας του παιδιού. «Προη-
γουμένως όταν τη ρωτούσαμε εάν σου έκανε 
κάτι η νταντά, το παιδί έπιανε και χτυπούσε τα 
μάγουλά του», κατέληξε.

«Το παιδί ήθελε περισσότερο εμένα»
Στο δικαστήριο η 66χρονη νταντά εξακολου-

θούσε να επιμένει ότι δεν είχε σχέση ούτε με τα 
σημάδια του παιδιού, ούτε γενικότερα με το κα-
τηγορητήριο. Τα όσα ηχογραφήθηκαν από τους 
γονείς και στα οποία εκτός των γνωστών εκφρά-
σεων της νταντάς προς το παιδί, ακούστηκαν και 
χτυπήματα, δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν 
από την ίδια. Επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις λέ-
γοντας πως εκείνη την ημέρα είχε μιλήσει άσχη-
μα στο παιδί, όμως το χτύπημα που ακούγεται 
στην ηχογράφηση το δικαιολόγησε ότι έγινε για 
να αποτρέψει το μωρό να βάλει τα δάχτυλα στην 
πρίζα.

Κατά τ’ άλλα, η γυναίκα στην απολογία της 
ισχυρίστηκε πως όλος αυτός ο θόρυβος έγινε 
επειδή τη… ζήλευαν. Συγκεκριμένα ανέφερε 
πως συμβαίνει με ζευγάρια που εργάζονται, τα 
παιδιά τους να στρέφονται και να προσκολλού-
νται στις νταντάδες επειδή τους συμπεριφέρο-
νται καλύτερα… Όταν όμως ρωτήθηκε για τις 
αμυχές που είχε το μωρό ακόμη και στην πλάτη, 
καταρρίπτοντας τον αρχικό ισχυρισμό πως αυτο-
τραυματίστηκε είπε πως… «το έκανε η μητέρα 
του όταν την έκανε μπάνιο»!

Η υπόθεση με κατηγορούμενο τον πατέρα 
για ψευδή καταμήνυση πλέον οδεύει στο αρχείο 
μετά και την τελεσίδικη καταδίκη της νταντάς. 
Την περίοδο εκείνη, τον Απρίλιο του 2015, είχε 
προκληθεί θόρυβος με τη σύλληψή του, καθώς 
σύμφωνα με τη δικονομία δεν προβλέπεται να 
συλλαμβάνεται δικηγόρος για πλημμέλημα και 
εφόσον γίνει αυτό πρέπει να οδηγείται ενώπιον 
του Εισαγγελέα Εφετών. Σχετική ανακοίνωση 
διαμαρτυρίας είχε εκδώσει και ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Καταδικάστηκε για τη βάναυση συμπεριφορά σε μωρό 19 μηνών

Το μαγνητόφωνο αποκάλυψε  
το σκληρό πρόσωπο της νταντάς

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Α

 Κ
Α

Ν
Τ

Ο
Υ

Ρ
Η



1722.06.2019

4

4



18 22.06.2019

Στην παιδεία  
δεν είμαστε όλοι ίδιοι
Τ Η Σ  Σ Υ Ν Θ Ι Α Σ  ( Ρ Ο Δ Α Ν Θ Η Σ )  Σ Α Π Ι Κ Α * 

Το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να λειτουργεί 
εντελώς απαξιωτικά. Να τα ισοπεδώνει όλα και να τους εξισώνει όλους. Η πολιτική, 
όμως, είναι ένα σύνολο από ανοικτά μέτωπα. ο ίδιος ο ορισμός της λοιπόν ακυρώνει 
αυτή την προοπτική. Ένα από αυτά τα μέτωπα είναι η παιδεία. 

Παιδεία, λοιπόν. Είναι γενική θέση ολόκληρου του πολιτικού φάσματος ότι πρέπει 
το Πανεπιστημιακό άσυλο να καταργηθεί; Προφανώς και όχι - οι ιδεοληψίες ορισμένων 
είναι ισχυρότερες από την ανάγκη της ασφάλειας – συνεπώς και της ελευθερίας – στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα.

Είναι γενική θέση ολόκληρου του πολιτικού φάσματος ότι πρέπει τα Πανεπιστήμια 
να είναι συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας; Δε νομίζω -  υπάρχουν πολιτικά ρεύματα 
που δε θέλουν κανέναν μέσα στα Πανεπιστήμια, εκτός από τους κομματικοποιημένους 
φοιτητές που τα υποστηρίζουν.

Είναι γενική θέση ολόκληρου του πολιτικού φάσματος ότι πρέπει η παιδεία να είναι 
συνυφασμένη με την αξιολόγηση; Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και 
την αξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτικών; Δε νομίζω. Υπάρχουν κάποιοι που πολε-
μάνε την αξιολόγηση με όλες τους τις δυνάμεις.

Είναι γενική θέση ολόκληρου του πολιτικού φάσματος ότι πρέπει να υπάρχει η 
ελευθερία ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων; Προφανώς και όχι. Κάποιοι είναι αλλερ-
γικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση και στην ελευθερία.

Είναι γενική θέση ολόκληρου του πολιτικού φάσματος ότι πρέπει οι άπορες οικογέ-
νειες που δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μια θέση σε παιδικό σταθμό, να λαμβά-
νουν μηνιαία χρηματοδότηση που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε βρεφονηπιακό 
σταθμό της επιλογής τους; Δε νομίζω- ορισμένοι δεν ενδιαφέρονται στην πραγματικό-
τητα καθόλου για τους αδύναμους.

Συμφωνούμε όλοι ότι τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία πρέπει να ενισχυθούν 
και να μη δέχονται επιθέσεις που υποσκελίζουν τον σκοπό και τη λειτουργία τους; Ξε-
κάθαρα όχι- οι επιθέσεις αυτές έχουν ήδη γίνει!

Όλες αυτές οι θέσεις νομίζω ότι σας φαίνονται αυτονόητες. Δεν τις υποστηρίζουν 
όμως όλοι. Είναι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία και θα αγωνιστώ για 
αυτές προσωπικά με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος, αν με εμπιστευτείτε με την ψήφο 
σας στις 7 Ιουλίου.

*Η Σύνθια (Ροδάνθη) Σάπικα είναι δημοσιογράφος και υποψήφια βουλευτής 
της Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία

Χιλιάδες Έλληνες και ξένοι  
επισκέφτηκαν τη Χαλκιδική

«Ανάσα» για τους τουριστικούς φο-
ρείς της Χαλκιδικής ήταν το τριήμερο του 
Αγίου Πνεύματος, καθώς «έφερε» στην 
περιοχή χιλιάδες επισκέπτες, τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Το κλίμα ανατράπηκε θετικά, καθώς 
μέχρι τις 15 Ιουνίου τα «μηνύματα» 
που έπαιρναν οι ξενοδόχοι και ιδιοκτή-
τες ενοικιαζομένων δωματίων δεν τους 
έδωσαν καμία δυνατότητα να αναθαρρή-
σουν. «Το τριήμερο πήγε καλά και έδωσε 
μια νότα αισιοδοξίας στους επιχειρηματί-
ες του τουρισμού», τόνισε στην Karfitsa 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικι-
αζομένων Καταλυμάτων Χαλκιδικής, 
Δημήτρης Χαδαλής, ο οποίος πάντως 
σημείωσε ότι η τουριστική  κίνηση τόσο 
τον Μάιο, όσο και τον Ιούνιο, κατέγραψε 
απώλειες της τάξης του 7% έως 10% σε 
σχέση με πέρυσι.

Ο κ. Χαδαλής αποδίδει αυτή την 
πτώση στη βραχυχρόνια μίσθωση. «Κά-
ποια στιγμή πρέπει να λειτουργήσει το 
μητρώο για τη βραχυχρόνια μίσθωση 
και να μπει φραγμός στα παράνομα κα-
ταλύματα», υπογράμμισε. Ο ίδιος επισή-
μανε πως διαπιστώνει αύξηση των αφί-
ξεων στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, 
ωστόσο παρατηρεί ότι ένα μεγάλο μέρος 
των επισκεπτών κατευθύνεται στα παρά-
νομα καταλύματα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοι-
κιαζομένων Καταλυμάτων Χαλκιδικής 

αναφέρθηκε και στην υψηλή φορολό-
γηση που, όπως είπε, αποτελεί άλλον 
έναν ανασταλτικό παράγοντα για τον 
τουρισμό. «Τα τουριστικά καταλύματα 
δίνουν ουσιαστικά το 70% των εισπράξε-
ών τους στο κράτος, μέσω ΦΠΑ, ασφα-
λιστικών εισφορών, φορολογίας κλπ.», 
τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι με αυτή τη 
φορολογία δεν μπορούν οι επιχειρήσεις 
να μειώσουν τις τιμές, με αποτέλεσμα 
να γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές σε 
σχέση με άλλες χώρες.

Όσον αφορά το υπόλοιπο της σεζόν, 
ο κ. Χαδαλής ανέφερε ότι οι προκρατή-
σεις για την υψηλή περίοδο δείχνουν 
να κινούνται σε θετικά επίπεδα, με τους 
Βαλκάνιους τουρίστες να κατέχουν την 
πρώτη θέση, ενώ σημειώνεται αύξηση 
Άγγλων και Γερμανών. Αντιθέτως, κατα-
γράφεται μείωση των Ρώσων καθώς επι-
λέγουν τα τουρκικά παράλια λόγω της 
κατάργησης της βίζας προς την Τουρκία. 
Επίσης, πολλοί Έλληνες διαλέγουν τη 
γειτονική χώρα για διακοπές, καθώς η 
πτώση της λίρας και οι χαμηλές τιμές 
αποτελούν δέλεαρ για τους επισκέπτες.

«Είμαι συγκρατημένος, γιατί δεν μπο-
ρούμε να ξέρουμε τι απρόβλεπτο μπορεί 
να συμβεί. Πάντως αν η χρονιά κλείσει 
στα περσινά επίπεδα, θα είμαστε ευχαρι-
στημένοι», υπογράμμισε ο  κ. Χαδαλής.

 Δ. Κ.

«Ανάσα» για τον τουρισμό 
το τριήμερο  

του Αγ. Πνεύματος
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Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λειτουργεί ως Διαχειριστής 
του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, με 
βασικές δραστηριότητες την ανάπτυξη, την 
κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και 
τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής Φυσικού 
Αερίου, στις περιοχές της Αδείας.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε 24 
Καλλικρατικούς Δήμους, στοχεύοντας στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής 
και τηρώντας με αυστηρή συνέπεια τον προ-
γραμματισμό της. Μέχρι το τέλους του τρέ-
χοντος έτους το δίκτυο διανομής της       ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ θα επεκτείνεται συνολικά σε 27 Δή-
μους, με ένα σύγχρονο δίκτυο αγωγών συ-
νολικού μήκους 2.354 χλμ.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης της Εταιρείας, μέχρι τον Οκτώ-
βριο του 2019 πρόκειται να συνδεθούν με το 
δίκτυο διανομής οι περιοχές των Βασιλικών, 
Αγ. Παρασκευής, Σουρωτής, Ταγαράδων, του 
Δήμου Θέρμης και Αγίας Τριάδας του Δή-
μου Θερμαϊκού στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, καθώς και της Ν. Αγχιάλου & 
Μικροθηβών του Δήμου Βόλου, ενώ 3 νέες 
περιοχές θα τροφοδοτηθούν με συμπιεσμέ-
νο φυσικό αέριο, η Αγιά, ο Παλαμάς και οι 
Σοφάδες, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, πρωτοπορώντας, έχει κα-
ταφέρει να τροφοδοτήσει απομακρυσμένες 
από το δίκτυο περιοχές μέσω «εικονικού 
αγωγού» με τη χρήση συμπιεσμένου φυ-
σικού αερίου. Τα δίκτυα είναι αυτόνομα και 
ανεφοδιάζονται με φυσικό αέριο μέσω φορ-

τίων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) 
που μεταφέρεται οδικώς. Οι σταθμοί απο-
συμπίεσης φυσικού αερίου είναι οι πρώτες 
ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις στη χώρα 
και αποτελούν πρότυπο καινοτομίας, σύμ-
φωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές 
ασφαλείας.

Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και 
συντήρηση δικτύων φυσικού αερίου με προ-
τεραιότητα την ασφάλεια 

Ο σχεδιασμός για την κατασκευή - επέ-
κταση των δικτύων σε υφιστάμενες και 
νέες περιοχές γίνεται πάντα με γνώμονα 
την βέλτιστη εξισορρόπηση και λειτουργία 
του δικτύου. Για το σκοπό αυτό, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
εφαρμόζει απαρέγκλιτα τους τεχνικούς κα-
νονισμούς και το νομοθετικό πλαίσιο, τόσο 
για την ασφαλή και αδιάλειπτη διανομή φυ-
σικού αερίου στους καταναλωτές, όσο και τη 
μέγιστη δυναμικότητα του δικτύου διανομής 
σε συνθήκες αυξημένης ζήτησης. 

Η Εταιρεία σεβόμενη πλήρως το νομο-
θετικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητές 
της και μέσω της πολυετούς εμπειρίας και 
της υψηλής τεχνογνωσίας που διαθέτει το 
προσωπικό της, ανταποκρίνεται και εφαρμό-
ζει ειδικώς, πρόσθετα απαιτητικά κριτήρια, 
όπως αυτά αποτυπώνονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που έχει συντάξει για τη δια-
σφάλιση της ποιότητας τόσο των εργασιών 
κατασκευής όσο και των υλικών που χρησι-
μοποιούνται για το σκοπό αυτό. 

Επιπροσθέτως, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εφαρμόζει 

για κάθε στάδιο των έργων κατασκευής δι-
κτύων Εταιρικές Διαδικασίες, Οδηγίες κι έχει 
εμπλουτίσει τη Γενική και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων Κατασκευής δικτύων Φυσι-
κού Αερίου Μέσης & Χαμηλής Πίεσης.

Παράλληλα με τους εσωτερικούς ελέγ-
χους, το σύνολο των εργασιών κατασκευής 
των υποδομών φυσικού αερίου υπόκειται 
σε διαδικασίες ελέγχου, παρακολούθησης 
και πιστοποίησης της ποιότητας κατασκευής 
Δικτύου Μέσης & Χαμηλής Πίεσης καθώς και 
της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλι-
κών, από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης 
(Third Party Inspection Agency), με σκοπό 
να επιτυγχάνεται συνεχώς η συμμόρφωση 
με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τους Τεχνι-
κούς Κανονισμούς.

Υπό το πρίσμα της ασφαλούς διανομής 
του φυσικού αερίου και κατά την άσκηση 
των δραστηριοτήτων Λειτουργίας και Συντή-
ρησης του δικτύου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ καταρτίζει 
και υλοποιεί ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης 
Δικτύου Διανομής και προβαίνει σε στοχευ-
μένες παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουρ-
γία του συστήματος φυσικού αερίου.

Τηρώντας τις απαιτήσεις της Άδειας Δι-
ανομής που κατέχει, η Εταιρεία διαθέτει ένα 
ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα πλη-
ροφοριών (GIS), όπου απεικονίζονται δεδο-
μένα του δικτύου διανομής φυσικού αερίου 
και του αντίστοιχου υπόβαθρου, τα οποία 
ενημερώνονται διαρκώς καλύπτοντας το 
σύνολο των αναγκών της.

Επίσης, διαθέτει σύστημα τηλεμετρίας, 
τηλεχειρισμού και τηλε ελέγχου (SCADA) 
για την ορθή και αδιάλειπτη παρακολούθη-
ση του δικτύου φυσικού αερίου και για την 
λήψη αποφάσεων για επέμβαση σε αυτό. Το 
σύστημα SCADA αποτελείται από ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά συ-
στήματα παρακολούθησης και καταγραφής 
των παραμέτρων λειτουργίας που διασυνδέ-
ονται στο σύστημα διανομής, μέσω δικτύου 
τηλεπικοινωνιών, μεταφέροντας αδιάλειπτα 
σήματα και προειδοποιήσεις στα σημεία κα-
ταγραφής και ελέγχου.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής 
τροφοδοσίας του δικτύου διανομής, λει-
τουργεί η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης κα-
θημερινά και σε εικοσιτετράωρη βάση μέσω 
του Τηλεφωνικού Κέντρου Άμεσης Επέμ-
βασης (10302), όλες τις ημέρες του έτους 
(συμπεριλαμβανομένων των αργιών), στο 
οποίο διοχετεύονται οι τηλεφωνικές κλήσεις 
αναγγελίας πιθανών Δυσλειτουργιών και κα-
ταστάσεων που απαιτούν Άμεση Επέμβαση. 

Εστιάζοντας στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλών προδιαγραφών, για την ασφάλεια 
και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών φυ-
σικού αερίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, επενδύει διαρκώς 
σε υλικά, νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο 
δυναμικό, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνι-
αίο λίθο, για την ομαλή λειτουργία και την 
επίτευξη των στόχων που η ίδια θέτει.

Με συνέπεια και με γνώμονα την ασφάλεια η ΈΔΑ ΘΈΣΣ 
τροφοδοτεί τις νέες περιοχές εντός του 2019

Είμαι άνθρωπος των αρχών και των 
έργων. Έχω μάθει να αγωνίζομαι με δύ-
ναμη για τις ιδέες μου και να παράγω 
ορατό και μετρήσιμο έργο. Έτσι αποδέ-
χθηκα την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση 
του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να 
είμαι υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης.

Μία εκλογή μου στο κοινοβούλιο, μου 
δίνει την δυνατότητα να δώσω αγώνα για 
την πόλη μου αποτελεσματικά. Η λέξη 
«υπεύθυνα» αποτυπώνει την Θεσσαλονί-
κη που εκφράζω και θέλω. Μία περήφα-
νη κοινωνία, με αξίες και κανόνες, όπου 
η διαφορετική άποψη θα γίνεται σεβαστή 
και ο διάλογος θα φέρνει την λύση. Μία 
πόλη που θα κοιτάει το μέλλον άφοβα 
και χωρίς εσωστρέφεια, θα ζει με υψηλές 
φιλοδοξίες, θα δίνει ευκαιρίες στους 

δημιουργικούς πολίτες της, θα μερι-
μνά για τις πραγματικά ευπαθείς ομάδες.

Ο αγώνας αυτός δεν εξαντλείται στο 
δημοτικό συμβούλιο. Εφόσον εκλεγώ 

βουλευτής θα παραμείνω και στον δήμο 
ως δημοτικός σύμβουλος. Έτσι, δουλεύ-
οντας για την «μεγάλη εικόνα» ως βου-
λευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, 
θα αποδειχθώ ακόμη πιο χρήσιμος και 
πιο αποτελεσματικός στην κοινή προ-
σπάθεια της αυτοδιοίκησης για την πόλη. 
Οι πολίτες του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος, τα νεοεκλεγμένα δημοτικά συμ-
βούλια, οι νέοι 

δήμαρχοι και ιδιαίτερα ο νέος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης μπορούν να υπολογί-
ζουν ότι σ΄ εμένα θα βρουν μία δυνατή 
και επίμονη φωνή που θα συνηγορεί σε 
ό,τι συγκεντρώνει συναίνεση και απο-
βλέπει στο καλό της πόλης μας.

Μπαίνω λοιπόν σε έναν νέο εκλογικό 
αγώνα για να συμβάλω με τις δυνάμεις 

μου σε έναν μεγάλο σκοπό, να βοη-
θήσω να ανεβεί η Θεσσαλονίκη στο κύμα 

της πολιτικής αλλαγής που έρχεται.
 *Νίκος Ταχιάος είναι υποψήφιος 

βουλευτής Ν.Δ. στην Α’ Θεσσαλονίκης

Γιατί στη Βουλή
opinion

Τ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Υ 
Τ Α Χ Ι Α Ο Υ * 
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Προεκλογική τρέλα για την Σ. Μουτίδου

Επίσκεψη της Σύνθιας Σάπικα  
στην Αρμενική Κοινότητα

Πιο σοσιαλδημοκρατικό ΚΙΝΑΛ  
«βλέπει» ο Σ. Στατήρης

Με τον πρόξενο Κύπρου ο Σ. Σιμόπουλος

Συναντήσεις Τζαμπαζλή  
με Πατουλίδου – Ζορπίδη

Συνάντηση Νιόβης Παυλίδου με Από-
στολο Τζιτζικώστα

Ταχιάος σε Ζέρβα: «Συνεννόηση  
μετά τις εκλογές»

Δεν είναι όλοι προετοιμασμένοι για αυτό που θα 
συναντήσουν από την στιγμή που θα εμπλακούν με την 
πολιτική, πόσο μάλλον όταν αυτή η εμπλοκή ξεκινάει 
σε μια πολύ σύντομη προεκλογική περίοδο όπως αυτή 
που διανύουμε, μέχρι τη κάλπη της 7ης Ιουλίου. «Σκέτη 
τρέλα» χαρακτηρίζει αυτό που ζει, κάνοντας τον δικό 
της προεκλογικό αγώνα η γνωστή ηθοποιός Σοφία Μου-
τίδου, που βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ στην Α΄ 
Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, έχοντας πάντα το καλλιτεχνικό 
στοιχείο στον τρόπο σκέψης της, δεν αποκλείει το ενδε-
χόμενο να γράψει κάποια στιγμή ένα βιβλίο, καταγρά-
φοντας όλα όσα έχει ζήσει προεκλογικά. Πάντως και 
όσον αφορά στην επαφή της με την κοινωνία, η Σοφία 
Μουτίδου τονίζει πως «οι άνθρωποι είναι απογοητευ-
μένοι, δεν πιστεύουν τίποτα και κανέναν. Το βασικότερο 
πρόβλημα των πολιτών είναι ότι νιώθουν προδομένοι 
από όλους και από όλα».

Τα γραφεία της Αρμενικής Κοινότητας της Θεσσα-
λονίκης επισκέφθηκε η υποψήφια βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, Σύνθια - Ροδάνθη 
Σάπικα.

Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Αρτούρ 
Αμπραχαμιάν, τα μέλη της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής 
Γκαραμπετ Ναντιάν και Ντικράν Μπλετζιάν, καθώς και 
τον καταξιωμένο μουσικό Χρίστο Γαλιλαία, συζητήθηκαν 
τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, αλλά και 
ζητήματα που αφορούν την κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης 
η λειτουργία του σχολείου της Αρμενικής Κοινότητας, 
αλλά και η επαναλειτουργία της κατασκήνωσής της, η 
οποία συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών 
και στην εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού 
της Αρμενίας. «Στόχος μας είναι στην κατασκήνωση να 
φιλοξενούνται παιδιά και από το εξωτερικό», συμπλή-
ρωσαν οι κ.κ. Ναντιάν και Μπλετζιάν.

Ευχαριστημένος από τα επίπεδα ανανέωσης των 
ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ, δηλώνει ο υποψήφιος του 
κόμματος στην Α΄ Θεσσαλονίκης Σπύρος Στατήρης. Ο κ. 
Στατήρης χαρακτηρίζει την επιλογή της προέδρου του 
κόμματος Φώφης Γεννηματά να τοποθετήσει τον Γιώργο 
Καμίνη στην θέση του επικεφαλής του Επικρατείας, 
ως μια κίνηση που τον ευχαρίστησε και τον εξέπληξε, 
καθώς, όπως θεωρεί ο ίδιος, αυτή η κίνηση «δίνει ένα 
στίγμα σοσιαλδημοκρατικό». Χαρακτηρίζει τον Ευάγγε-
λο Βενιζέλο «εθνικό κεφάλαιο», χωρίς να παραλείψει 
όμως να καυτηριάσει το γεγονός της στήριξης του κ. 
Βενιζέλου από πρόσωπα εντός του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ. Σε 
ένα ψηφοδέλτιο με υψηλά ποσοστά ανανέωσης, αλλά 
και με πρόσωπα γνωστά είτε από την πολιτική, είτε από 
την επαγγελματικής τους πορεία, ο κ. Στατήρης βαδίζει 
τον δικό του προεκλογικό δρόμο…

Τα θέματα της αξιοποίησης των ενεργειακών αποθε-
μάτων της Κύπρου απασχόλησαν τη συνάντης του Στρά-
του Σιμόπουλου με τον Πρόξενο της Κύπρου κ. Σπύρο 
Μιλτιάδη. Ωστόσο, η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω 
από την μεγάλη κυπριακή παροικία της Θεσσαλονίκης. 

Με την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλα 
Πατουλίδου συναντήθηκε η υποψήφια βουλευτής ΝΔ Α΄ 
Θεσσαλονίκης, Αναστασία Τζαμπαζλή. Στη συνάντηση 
που έγινε στο περιθώριο γεύματος που πραγματοποίησε 
η κ. Πατουλίδου με αφορμή το αποτέλεσμα των αυτο-
διοικητικών εκλογών της 26ης Μαϊου κατά τις οποίες 
εξελέγη πρώτη σε ψήφους περιφερειακή σύμβουλος 
συζήτησαν τα θέματα που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη. 

Στη συνέχεια η κυρία Τζαμπασλή η οποία είναι και 
εκλεγμένη στο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου 
επισκέφτηκε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), Μιχάλη Ζορπίδη με τον 
οποίο συζήτησε ζητήματα της αγοράς και των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών.

Τη βεβαιότητά του ότι η Νιόβη Παυλίδου θα συνε-
χίσει να προσφέρει σημαντικό έργο για την οικονομική 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης αλλά και για την αναδιά-
ταξη της Ελλάδας μετά την οικονομική κρίση, εξέφρασε 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας σε συνάντηση που είχε μαζί της.

Η κα Παυλίδου συναντήθηκε με τον κ. Τζιτζικώστα, 
του έδωσε θερμά συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη 
του συνδυασμού «Αλληλεγγύη» στις Περιφερειακές 
εκλογές ενώ αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία 
που είχανε στο περιφερειακό συμβούλιο που τη βοήθη-
σε να κατανοήσει πλήρως τη διοικητική λειτουργία της 
χώρας. Από την πλευρά του ο Απόστολος Τζιτζικώστας 
ευχήθηκε στη Νιόβη Παυλίδου καλή επιτυχία στη νέα 
προσπάθειά της, αναφέροντας πως ο τόπος έχει ανάγκη 
ανθρώπους σαν κι αυτή, δραστήριους και αποτελεσμα-
τικούς.

Επιστολή προς τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Κων-
σταντίνο Ζέρβα απέστειλε την περασμένη Τρίτη ο Νίκος 
Ταχιάος. Με αυτήν, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Θεσ-
σαλονίκη  Υπεύθυνα» ο οποίος διαθέτει και τη μεγαλύ-
τερη δημοτική ομάδα με έντεκα δημοτικούς συμβού-
λους δηλώνει προς τον κ. Ζέρβα ότι τόσο ο ίδιος, όσο 
και η παράταξή του είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν 
σε οποιαδήποτε συζήτηση μαζί του, καθώς και με άλλες 
παρατάξεις για την εξασφάλιση μιας minimum προγραμ-
ματικής συμφωνίας προκειμένου να διοικηθεί ο δήμος. 
Αφήνει μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, ακόμη και συμ-
μετοχής στελεχών του συνδυασμού του στο σχήμα της 
διοίκησης, εφόσον βεβαίως αυτό είναι στις προθέσεις 
του νεοεκλεγέντος δημάρχου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, 
ότι ο ίδιος θα παραμείνει στον δήμο ως απλός δημοτικός 
σύμβουλος, επικεφαλής φυσικά της παράταξής του. Όλα 
αυτά παραπέπονται μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου για 
τους ευνόητους λόγους της προεκλογικής του εκστρα-
τείας ως υποψηφίου στην Α’ Θεσσαλονίκη.
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Ονομάζομαι Γιώργος Κομνηνός και γεν-
νήθηκα στις 31 Ιουλίου 1974 στο Ερλάνγκεν 
της τότε Δυτικής Γερμανίας από γονείς τότε 
ξενιτεμένους. Στην ηλικία των 3 ετών επι-
στρέψαμε στην πατρίδα και συγκεκριμένα 
στην περιοχή Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.

Tα χόμπι που είναι οι παραδοσιακοί χοροί 
και η παράδοση. Η Παράδοση είναι η μνήμη 
του παρελθόντος, οδηγός του παρόντος και 
ελπίδα του μέλλοντος. Εκπλήρωσα τις στρα-
τιωτικές μου υποχρεώσεις υπηρετώντας στις 
ειδικές δυνάμεις. Είμαι ελεύθερος επαγγελ-
ματίας και συγκεκριμένα ασχολούμαι με τον 
χώρο του επίπλου σαν συνεχιστής οικογενει-
ακής επιχείρησης μετατρέποντας την στην 
πάροδο των 25 ετών σε Ο.Ε.

Επέλεξα να μπω στην πολιτική και σε 
ένα κόμμα που πιστεύει σε τρία ιδανικά. Την 
πατρίδα την ορθοδοξία και την οικογένεια, τα 
οποία είναι πολύ σημαντικά για εμένα. Ασχο-
λούμαι με τα κοινά μέσα από το Συμβούλιο 
του Συλλόγου Γονέων του σχολείου των 
παιδιών μου, αλλά και με την Ένωση Γονέων 
του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου Αριστοτέ-
λης όπου είμαι αντιπρόεδρος. Τα τελευταία 
16 χρόνια τις ζωής μου σαν οικογενειάρχης 
κατοικώ στον Εύοσμο έχοντας μια γυναίκα 
με πολλή υπομονή και δυο υπέροχα παιδιά, 
με τα οποία προσπαθώ να περνάω όσο το 
δυνατόν περισσότερες στιγμές.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος μου έκανε την 
εξαιρετική τιμή να με ορίσει υποψήφιο στις 
επικείμενες εκλογές στην περιοχή της Α’ 
Θεσσαλονίκης. Η απόφαση να ασχοληθώ με 
την πολιτική, ήρθε μέσα από αυτά που συμ-
βαίνουν γύρω μας και από το ότι θέλω να 
μεγαλώσουν και να παραμείνουν τα παιδιά 
μου στην Ελλάδα. Με πείσμα και αποφασι-
στικότητα και με κριτήριο την αγάπη μου για 
την Πατρίδα.

Ονειρεύομαι μία Ελλάδα που θα αγκα-
λιάσει τον Έλληνα κι όχι να τρέχει στον ΟΑΕΔ 
μήπως και μπει σε κάποιο 6μηνο πρόγραμ-
μα, προκειμένου να συντηρήσει την οικο-
γένειά του. Θέλω μία Ελλάδα που εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης, να μην αυξάνονται 
τα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονιών. 
Οραματίζομαι μία Ελλάδα που ο αγρότης 
δε θα βασανίζεται και τον επιχειρηματία να 
μη βάλει λουκέτο στους κόπους που έκανε 
τόσα χρόνια. Οι Έλληνες έχουν περάσει πολ-
λά. Η Ελληνική Λύση είναι ένα νέο κόμμα, 
που θέλει να βοηθήσει τον λαό κι όχι να του 
τα αρπάξει.

Εγώ σαν Γιώργος, ως συμπολίτης κι όχι 
ως υποψήφιος, πονάω αυτή τη χώρα, μεγά-
λωσα κι εγώ εδώ και πέρασα κρίση και πί-
κρα. Θέλω πραγματικά να κάνω μία αλλαγή 
γι’ αυτήν τη χώρα.  

Γιώργος Κομνηνός: Ονειρεύομαι μία Έλλάδα  
που θα αγκαλιάσει τον  Έλληνα

Στο «ρελαντί» προεκλογικά Καστανίδης – Μαγκριώτης
Τα δύο πρόσωπα που ηγούνται τόσο από πλευράς εμπειρίας, 

όσο και από πλευράς πολυετούς παραμονής και προσφοράς στο 
κόμμα –είτε ως ΚΙΝΑΛ, όπως ονομάζεται σήμερα, είτε ως ΠΑΣΟΚ 
παλαιότερα– και βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του κινήματος στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης, είναι αναμφισβήτητα αυτά του Χάρη Καστανίδη 
και του Γιάννη Μαγκριώτη.

Παραδόξως, όμως, παρατηρείται όλες αυτές τις μέρες ένα 
αρκετά χαμηλό προεκλογικό προφίλ και από τους δύο τους και 
μια μειωμένη κινητικότητα. Είναι, βέβαια, γεγονός πως και ο κ. 
Καστανίδης και ο κ. Μαγκριώτης έχουν αρκετά μεγάλη αναγνωρι-
σιμότητα και ότι η αναγνωρισιμότητά τους αυτή ακόμη μεγαλύτε-
ρη σε ποσοστό μεταξύ των ψηφοφόρων οι οποίοι έχουν κεντρο-
αριστερό προφίλ. Κατά συνέπεια, δεν είναι αναγκασμένοι, όπως 
οι «πρωτοεμφανιζόμενοι» να «οργώνουν» την εκλογική τους 
περιφέρεια σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τους εν δυνάμει 
ψηφοφόρους τους.

Είναι, ωστόσο, και οι δύο τους πολιτικοί άνδρες από τους 
οποίους θα περίμενε κανείς να «σύρουν το προεκλογικό καράβι» 
του ΚΙΝΑΛ στην Α’ εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, όπως 
επίσης και να επωμιστούν το δύσκολο έργο, του να περάσουν το νέο μήνυμα που επιχειρεί να περάσει στους πολίτες το κόμμα, να εξηγήσουν τον προγραμματικό του λόγο και γενικά να 
δώσουν το στίγμα της πολιτικής παρουσίας που κινήματος.

Είναι πολύ πιθανό κάτι να ετοιμάζουν, ο καθένας από την πλευρά του, και να το δούμε να κορυφώνεται στις τελευταίες προεκλογικές ημέρες. Όπως και να έχει, όμως, ακόμα και να 
γίνει κάτι τέτοιο, μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε για μια «χλιαρή» πολιτική παρουσία, η οποία δεν περνάει… απαρατήρητη.

 Γ. Ν.
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Στα πρόθυρα χρεοκοπίας η επιχείρηση, κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα 

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για 
το μέλλον της ΔΕΗ, καθώς η επιχείρη-
ση θα βρεθεί σε χρηματοδοτικό αδιέξο-
δο και κινδυνεύει άμεσα με χρεοκοπία, 
λόγω των εγκληματικών λαθών της 
απερχόμενης κυβέρνησης από το 2015 
και μετά. 

Τρεις υπουργοί από το 2015 έως σή-
μερα (Λαφαζάνης, Σκουρλέτης, Σταθά-
κης) έχουν οδηγήσει με τις αποφάσεις 
τους σε δραματικό αδιέξοδο την επιχεί-
ρηση, η οποία έκλεισε το 2018 με ζημίες 
σχεδόν 1 δισ. ευρώ, ενώ στο α΄ τρίμηνο 
του έτους η «τρύπα» διαμορφώθηκε στα 
250 εκατ. ευρώ. Τα τελευταία 4,5 χρό-
νια μειώθηκε δραματικά ο αριθμός των 
«καλών πελατών» της επιχείρησης, ενώ 
αυξήθηκαν οι «κακοπληρωτές» καθώς 

και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. 
Το άμεσο πρόβλημα της ΔΕΗ συνίσταται 
στην εξεύρεση τουλάχιστον 300 εκατ. 
ευρώ έως τις 30 Ιουνίου, προκειμένου 
να διατηρηθούν σε... ανεκτά επίπεδα οι 
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς 
σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει με 
στάση πληρωμών και χρεοκοπία. 

Η επιχείρηση βρίσκεται στο χείλος 
του γκρεμού, καθώς δεν είχε εγγράψει 
€109 εκατ. που αφορούν σε τόκους υπε-
ρημερίας, ενώ πρέπει να επιστραφούν 
δαπάνες έως και €300 εκατ. για τις Υπη-
ρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Σημειώνεται ότι 
η διοίκηση της επιχείρησης εδώ και αρ-
κετούς μήνες έχει υπογράψει μνημόνιο 
με τις 4 συστημικές τράπεζες, έχοντας 
υιοθετήσει εξαιρετικά αυστηρούς όρους. 

Η τραγική κατάσταση στον ισολογισμό 
της ΔΕΗ αποτυπώνει και την ανικανότητα 
πώλησης των λιγνιτικών μονάδων, για 
τις οποίες το αρχικό προσδοκώμενο τί-
μημα ανερχόταν σε 1 δισ. ευρώ, ενώ στη 
συνέχεια μόλις και... μετά βίας έφτασε τα 
€150 εκατ., με αποτέλεσμα να μην γίνει 
ο διαγωνισμός. Η πώληση των μονάδων 
πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή, ενώ 
η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να λύ-
σει τον «γόρδιο δεσμό» έτσι ώστε η ΔΕΗ 
να εισπράξει πολύτιμους πόρους για να 
αποφύγει τη χρεοκοπία. Αν προλάβει, βε-
βαίως... 

Η δραματική κατάσταση της ΔΕΗ 
αποτυπώνεται σε εσωτερικό του e-mail 
της οικονομικής διεύθυνσης προς τους 
γενικούς διευθυντές, όπου στην ουσία 

γίνεται λόγος για επικείμενη στάση πλη-
ρωμών προς προμηθευτές, εργολάβους 
και φορείς της αγοράς μετά τον Αύγου-
στο. Ουσιαστικά, η απερχόμενη κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ (αλλά και των ΑΝΕΛ...) 
κληροδοτεί στην επόμενη μια «ωρολο-
γιακή βόμβα», καθώς οι αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν είναι επώδυνες, ενώ 
ταυτόχρονα συνιστούν και κινήσεις υψη-
λού πολιτικού ρίσκου, με δεδομένη τη 
δύναμη των συνδικαλιστών της επιχεί-
ρησης. Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανα-
φερόταν με ιδιαίτερη έμφαση η καθυστέ-
ρηση στις «ενεργειακές αποκρατικοποι-
ήσεις» και υπογραμμιζόταν η εξαιρετική 
δεινή θέση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει, η κατάρρευση της ΔΈΗ... έρχεται
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Το εκλογικό του κέντρο εγκαινίασε ο υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής Απ. Πάνας

Μέσα σε ένα πλήθος φίλων κα ψηφο-
φόρων ο υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδι-
κής με το ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας πραγ-
ματοποίησε τα εγκαίνια του εκλογικού 
του κέντρου στα Νέα Μουδανιά.

Μιλώντας στους παρευρισκόμενους, 
ο Απ. Πάνας τους κάλεσε να αποφασί-
σουν για την επόμενη ημέρα της Ελλάδας 
και να συμβάλλουν ώστε η Χαλκιδική να 
πάρει τη θέση που της αξίζει στα κέντρα 
των αποφάσεων. «Η Χαλκιδική όλα αυτά 
τα χρόνια παραμένει στο περιθώριο, ενώ 
αποτελεί ένα σοβαρό και στιβαρό κομ-
μάτι του μηχανισμού της τουριστικής οι-
κονομίας για όλη τη χώρα», τόνισε ο κ. 
Πάνας και απηύθυνε στους πολίτες της 
Χαλκιδικής ερωτήματα:  «Ποιά είναι όλα 
όσα έχουμε διεκδικήσει όλα αυτά τα χρό-
νια για τον τόπο μας; Πότε οι βουλευτές 
που έχουν εκλεγεί μίλησαν για τη Χαλκι-
δική με τη φωνή των κατοίκων της; Πότε 
ζήτησαν τη γνώμη σας; Στάθηκαν δίπλα 
σας και σας είπαν ‘’πάμε μαζί σε αυτό τον 
αγώνα;’’»

Ο κ Πάνας  τόνισε ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια για άλλο χαμένο χρόνο. «Δεν 
έχουμε περιθώρια για να αφήσουμε πίσω 
όσα διεκδικούμε. Η στιγμή είναι τώρα 
για να ξεκινήσουμε μαζί, για να απο-
φασίσουμε μαζί, για να διεκδικήσουμε 

μαζί», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι 
«αυτός ο τόπος έχει αποδείξει και στο πα-
ρελθόν πως μπορεί να είναι μπροστάρης, 
πως οι άνθρωποι του δεν δειλιάζουν, 
πως επιβραβεύουν αυτούς που δουλεύ-
ουν, πως ξέρουν τι σημαίνει αγώνας».

Ο υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής 
κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να του 
πουν τα παράπονά τους, τις απόψεις τους 
και να τον ενημερώσουν για τις αγωνίες 
τους και τις σκέψεις τους. «Δεν ωφελεί 
να στεκόμαστε στο περιθώριο και να 
ασκούμε κριτική. Πρέπει να είμαστε έτοι-
μοι για έργο, για προσπάθεια, για αποφά-
σεις», τόνισε.

Ο κ. Πάνας  εξήγησε ότι «η Χαλκιδι-
κή μας έχει ανάγκη όλους μαζί. Από αυτή 
την περιοχή, από τον τόπο στον οποίο ζω 
και δραστηριοποιούμαι όλο αυτά τα χρό-
νια, από εσάς που με γνωρίζετε και με 
ζείτε από κοντά καθημερινά, ξεκινώ τον 
αγώνα μου σήμερα, κάνω μια εκκίνηση 
για μένα, για τον τόπο μου την Χαλκιδική, 
για το κόμμα μου, το ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ» 
τόνισε. Διαβεβαίωσε ακόμα τους πολίτες 
της Χαλκιδικής ότι «τώρα ήρθε η δική 
μας ώρα» και τους κάλεσε να τον ακο-
λουθήσουν «σε αυτό τον αγώνα».

 Δ. Κ.

Μήνυμα νίκης από τα Μουδανιά  
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Πώς αντέδρασαν αυτοί που τελικά δεν συμπεριλήφθησαν  
στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας

Με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με 
την πολιτική κουλτούρα που διακρίνει 
τον καθένα, αντιμετώπισαν οι «κομμέ-
νοι» των ψηφοδελτίων της Νέας Δημο-
κρατίας, τη μη συμμετοχή τους στα ψη-
φοδέλτια της παράταξης  τους. Ορισμένοι 
προέβησαν σε αιχμηρές δηλώσεις, ενώ, 
άλλοι πιο μετριοπαθείς, δήλωσαν ότι σέ-
βονται τις επιλογές της κομματικής ηγε-
σίας και στηρίζουν το κόμμα τους ενόψει 
των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου.

Η  μεγάλη καθυστέρηση –Τα ονόμα-
τα των υποψηφίων ανακοινώθηκαν μό-
λις δεκαεννέα μέρες πριν από τις  εθνικές 
κάλπες– και τα πολλά γράψε-σβήσε της 
τελευταίας στιγμής, που είχαν ως συνέ-
πεια το «κόψιμο» πολλών στελεχών της 
Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα 
από τα ψηφοδέλτια, έφεραν, γκρίνιες, 
δυσαρέσκεια, εσωστρέφεια και  αιχμές 
για επιλογές και κατάρτιση ψηφοδελτί-
ων «κεκλεισμένων των θυρών», μακριά 
από τα κελεύσματα της κοινωνίας.

Παραίτηση Αν. Αμανατίδη
Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση των 

ψηφοδελτίων, ο αεικίνητος αναπληρω-
τής γραμματέας Οργανωτικού της Νέας 
Δημοκρατίας, αρμόδιος για τις Οργα-
νώσεις της Βόρειας Ελλάδας, Άνθιμος 
Αμανατίδης, υπέβαλε την παραίτησή του 
από τη θέση που κατείχε από τον Ιούλιο 
του 2016, καθώς ήταν δυσαρεστημένος 
από την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε 
πολλούς νομούς της Μακεδονίας. Θε-
ώρησε ότι η ηγεσία δεν άκουσε προσε-
κτικά τη φωνή των τοπικών κοινωνιών, 
που σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούσαν 
επιτακτικά με επιστολές και ξεκάθαρες 
αναφορές συγκεκριμένα πρόσωπα στα 
ψηφοδέλτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αμα-
νατίδης ενοχλήθηκε από τη μη συμμε-
τοχή του μέχρι προσφάτως γραμματέα 
Οργανωτικού, υπεύθυνου Επιμόρφωσης 
και Αξιολόγησης, Χρήστου Βλαχοκώστα 
στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο του νομού Γρε-
βενών. Σε δηλώσεις του ο κ. Βλαχοκώ-
στας, που εμφανιζόταν ως σίγουρος υπο-
ψήφιος  στη μονοεδρική των Γρεβενών, 

τόνισε ότι «σέβομαι την τελική άποψη 
του δικαιωματικά έχει ο πρόεδρος, αλλά 
στην περίπτωση των Γρεβενών οφεί-
λω να εκφράσω τη διαφωνία μου με το 
σχήμα των υποψηφίων που επιλέχθηκε. 
Σημασία, φυσικά, έχει πρωτίστως η άπο-
ψη της κοινωνίας της περιοχής μας που 
θα κρίνει συνολικά τις επιλογές. Οφείλω 
να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά 
μου όλους αυτούς τους συντοπίτες που 
τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την υπο-
στήριξη τους την προοπτική της υποψη-
φιότητας μου».

Δ. Πανοζάχος:  
Οι δρόμοι μας δεν χώρισαν

Ο Θεσσαλονικιός Δημήτρης Πανο-
ζάχος, πρώην γενικός γραμματέας της 
περιφέρειας  Ηπείρου από  το 2004 έως 
το 2009, που επιθυμούσε να είναι υπο-
ψήφιος στην Α΄ περιφέρεια Θεσσαλονί-
κης αμέσως μετά την ανακοίνωση των 
ψηφοδελτίων προέβη σε μια λιτή και 
αξιοπρεπή δήλωση: «Αγαπητοί φίλοι, να 
γνωρίζετε ότι δεν θα συμμετέχω ως υπο-
ψήφιος βουλευτής στις επικείμενες εθνι-
κές εκλογές. Βέβαια όπως εσείς γνωρί-
ζετε, δουλειά έχω και η ενασχόληση μου 
με την πολιτική στηρίζεται στις διαχρονι-
κές πολιτικές αρχές μου που υποστηρίζω 
με σθένος. Οι δρόμοι μας δεν χώρισαν», 
κατέληξε.

Γ. Παπαγεωργίου: «Θα είμαι παρών ως 
απλός στρατιώτης»

Δεν φιλοξενήθηκε τελικά  στο ψηφο-
δέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης ο 29χρονος 
οικονομολόγος Γιάννης Παπαγεωργί-
ου από το Μητρώο Στελεχών, ο οποίος 
τόνισε ότι ήθελε να δώσει τον αγώνα 
των εθνικών εκλογών για να συμβάλει 
στην ανόρθωση της Ελλάδας. «Αυτόν 
τον αγώνα, όμως, δεν θα τον δώσω ως 
υποψήφιος βουλευτής για λόγους που 
υπερβαίνουν τις δικές μου δυνάμεις. Στη 
ζωή μου έμαθα να συνεχίζω και να μην 
σταματώ. Έτσι θα είμαι παρών ως ένας 
απλός στρατιώτης, όπως συνηθίζουμε 
να λέμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μ. Δράμαλης: Οι προσωπικές φιλο-
δοξίες έρχονται δεύτερες

Δεν έκρυψε την πικρία του για τη μη 
συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης ο Μάριος Δράμαλης, 
ο οποίος σε δηλώσεις του αμέσως μετά 
την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων τό-
νισε: «Ο αγώνας συνεχίζεται με την ίδια 
ποιότητα και ένταση μέχρι της 7 Ιουλίου. 
Να πάμε όλοι μαζί στις κάλπες να δώ-
σουμε τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση να αλλάξει επιτέλους κάτι στη χώρα 
μας με σχέδιο και πρόγραμμα. Οι προσω-
πικές φιλοδοξίες έρχονται δεύτερες στο 
διακύβευμα των εκλογών. Καλή επιτυχία 

σε όσους επιλέχθηκαν και συνεχίζουμε 
δυνατά έως τις 7 Ιουλίου τον αγώνα όλοι 
μας. Η  προσωπική πικρία είναι ανθρώ-
πινη για όσους δεν επιλέγησαν, όπως 
και στην περίπτωση μου, διότι μόχθησαν 
και έτρεξαν και πρόσφεραν, αλλά να μην 
ξεχνούν πως κανένας αγώνας και καμία 
προσφορά δεν πάει χαμένη», κατέληξε 
ο κ. Δράμαλης λέγοντας ότι θα βοηθήσει 
το κόμμα του ως στρατιώτης.

Χωρίς επιβράβευση
Κανένας από τους τρεις υποψηφί-

ους αντιπεριφερειάρχες με τον επίσημο 
υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη 
Ιωαννίδη, στις περιφερειακές εκλογές 
του 2014 που έδωσε τη «σκληρή» μάχη 
με τη σημαία της ΝΔ σε Πέλλα, Κιλκίς 
και Ημαθία και εκδήλωσε εγκαίρως την 
επιθυμία να συμπεριληφθεί στα ψηφο-
δέλτια του κόμματος στους αντίστοιχους 
νομούς, δεν επιβραβεύτηκε με μια θέση 
στα ψηφοδέλτια. Ο λόγος για τους Γιάννη 
Ανδρίτσο, Κώστα Γιαννόπουλο και Στάθη 
Σαρηγιαννίδη, οι οποίοι είχαν λάβει σχε-
τικές διαβεβαιώσεις ότι θα είναι υποψή-
φιοι στις εθνικές εκλογές και δεν συμμε-
τείχαν σε κανένα άλλο ψηφοδέλτιο στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές.

Γ. Ανδρίτσος:  
Θα σεβαστώ τις αποφάσεις

Αίσθηση προκάλεσε στη Νέα Δη-

Γκρίνιες, αιχμές, αλλά και αξιοπρέπεια  
από τους «κομμένους»
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μοκρατία Πέλλας, η μη συμμετοχή στο 
ψηφοδέλτιο του κόμματος του περι-
φερειακού συμβούλου και υποψηφίου 
αντιπεριφερειάρχη Πέλλας το 2014 με 
τον επίσημο υποψήφιο της ΝΔ, Γιάννη 
Ανδρίτσου, ο οποίος δίνει επιτυχώς πο-
λυετείς αυτοδιοικητικούς αγώνες πάντα 
με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Η 
κοινωνία της Πέλλας πληγώθηκε από το 
κόψιμο της τελευταίας στιγμής για λό-
γους κομματικών ισορροπιών και πολλοί 
ήταν αυτοί που έλεγαν ότι δεν του στέ-
ρησαν απλά μια θέση στο ψηφοδέλτιο, 
αλλά μια βουλευτική έδρα. Ο κ. Ανδρί-
τσος σε δηλώσεις του τόνισε ότι στηρίζει 
το κόμμα του και σέβεται τις αποφάσεις 
της ηγεσίας. Συγκεκριμένα τόνισε τα 
εξής: «Μετά από πολλά χρόνια, επέλεξα 
να μην ασχοληθώ με την τοπική αυτοδι-
οίκηση, θέτοντας τον εαυτό μου στη διά-
θεση των καταστατικών διαδικασιών του 
κόμματος της ΝΔ. Όπως πάντα στην πο-
ρεία μου, έτσι και σήμερα θα σεβαστώ τις 
αποφάσεις της κεντρικής διοίκησής του. 
Μετά την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου 
στην Πέλλα θα ήθελα να ευχηθώ καλή 
επιτυχία στην παράταξη με αυτοδυναμία 
στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Από καρ-
διάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους φίλους, που εμπιστεύτηκαν, στήρι-
ξαν και αγκάλιασαν την προσπάθειά μου 
αυτή, για έναν αγώνα τίμιο κι αξιοπρεπή, 
με αρχές κι ιδανικά. Δεν θα σταματήσω 
να είμαι δίπλα στον κόσμο με τον οποίο 
χτίσαμε μια σχέση ουσιαστική, σεβασμού 
κι εμπιστοσύνης, συνεχίζοντας να μάχο-
μαι για το κοινό καλό. Τώρα προτεραιό-
τητα έχει η οικογένεια από την οποία στέ-
ρησα χρόνο και ηρεμία. Θα βρεθούμε σε 
νέους αγώνες».

Κ. Γιαννόπουλος:  
Σέβομαι τις καταστατικές διαδικασίες

Την τελευταία στιγμή κόπηκε από το 
ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο 
Κιλκίς , ο περιφερειακός σύμβουλος 
Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε 

λάβει μια εβδομάδα πριν την κομματική 
διαβεβαίωση ότι θα είναι υποψήφιος και 
είχε προχωρήσει σε ενοικίαση γραφείου. 
Η υποψηφιότητα του κ. Γιαννόπουλου, 
παρότι θεωρήθηκε ισχυρή κόπηκε κυρι-
ολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφήνο-
ντας μάλιστα χωρίς εκπροσώπηση την 
περιοχή της Παιονίας. Μάλιστα ο κ. Γιαν-
νόπουλος δεν δέχθηκε ούτε ένα τηλε-
φώνημα ότι δεν θα είναι υποψήφιος και 
πληροφορήθηκε τη σύσταση του ψηφο-
δελτίου από τον Τύπο. Ο κ. Γιαννόπουλος 
σε δηλώσεις του τόνισε: «Από την πρώτη 
στιγμή σεβάστηκα όλες τις καταστατικές 
διαδικασίες του κόμματος της ΝΔ και 
αυτό θα κάνω και τώρα. Μετά την ανα-
κοίνωση του ψηφοδελτίου του νόμου Κι-
λκίς θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους 
υποψήφιους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλο τον κόσμο για την απίστευτη στήριξη 
και αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις 
ημέρες ,η οποία μου δίνει δύναμη να συ-
νεχίσω να κάνω αυτό που κάνω εδώ και 
χρόνια: να είμαι κοντά στους συνανθρώ-
πους μου με ανιδιοτέλεια. Όσο υπάρχει 
κόσμος που σε στηρίζει και σε αγαπάει, 
οφείλεις να είσαι δίπλα του και να συνε-
χίζεις να μάχεσαι για το κοινό καλό. Από 
εδώ και πέρα οικογένεια, δουλειά και 
ανασύνταξη. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε 
όλους».

Στ. Σαρηγιαννίδης:  
Έίμαστε τα θεμέλια της παράταξης
Την πικρία του για τη μη συμμετοχή 

του στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρα-
τίας στην Ημαθία, εξέφρασε με ανοιχτή 
επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμ-
ματος Κυριάκο Μητσοτάκη, ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος, δικηγόρος Στάθης 
Σαρηγιαννίδης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
αγαπητός στην περιοχή του. Στην επιστο-
λή του τόνισε τα εξής: «Υπέβαλα αίτηση 
και εκδήλωσα την επιθυμία μου να συ-
μπεριληφθώ στη λίστα των υποψηφίων 
βουλευτών της ΝΔ, στην εκλογική περι-
φέρεια Ημαθίας, με γνώμονα την αμε-

ρόληπτη και αντικειμενική αξιολόγηση 
την οποία από την αρχή της προεδρίας 
σας στην ΝΔ ευαγγελίζεστε. Αποτέλεσα 
και αποτελώ, τόσο εγώ όσο και τα μέλη 
της οικογένειάς, μου σταθερό και αμε-
τακίνητο ‘’θεμέλιο’’ της Νέας Δημοκρα-
τίας, κινούμενος σύμφωνα με τις αρχές 
και τις αξίες της, θέτοντας εαυτόν πάντα 
στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατί-
ας, ανεξάρτητα από το αν εκλογικά την 
εκάστοτε περίοδο κινείτο ανοδικά η κα-
θοδικά. Υπηρέτησα τη Νέα Δημοκρατία 
στα χρόνια τα δύσκολα, όπως τον καιρό 
που ήμασταν οι ‘’γερμανοτσολιάδες”, οι 

“μνημονιακοί”, οι “προδότες” κατά τα λε-
γόμενα του Αλέξη Τσίπρα. Έθεσα εαυτόν 
σε μία εκλογική αναμέτρηση το 2014 ως 
υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ημαθί-
ας με το χρίσμα της ΝΔ, στον συνδυα-
σμό του Γιάννη Ιωαννίδη, γνωρίζοντας 
εκ των προτέρων πως κινούμαστε προς 
“σφαγή” στο όνομα της Νέας Δημοκρα-
τίας». Σε άλλο σημείο της επιστολής 
τονίζονται τα εξής: «Θεωρώ λοιπόν πως 
οι Ημαθιώτες, μέλη της παράταξης, θα 
έπρεπε να έχουν λόγο για την κατάρτιση 
των ψηφοδελτίων της περιοχής, έστω 
και κατά ένα ποσοστό και να μην απο-
κλείονται τελείως, με αποτέλεσμα να 
γίνεται διαμόρφωση του ψηφοδελτίου 
σύμφωνα με τα θέλω, τις συμπάθειες ή 
τις αντιπάθειες των εκάστοτε συμβού-
λων σας που δεν έχουν σχέση με την 
περιοχή. Προφανώς φταίει το γεγονός ότι 
δεν έχω μάθει να ξύνω πόρτες όπως ο 
σκύλος, παρακαλώντας να μου ανοίξουν 
ή δεν έχω μάθει να κολακεύω τον κάθε 
σύμβουλο – υπεύθυνο. Να θυμάστε πως 
υπάρχουν πολλά άξια στελέχη της ΝΔ 
σε όλη την Ελλάδα, που περιμένουν και 
αξίζουν έστω ένα τηλεφώνημα. Να τους 
σέβεστε καβάλα, να σας σέβονται πεζό», 
κατέληξε ο κ. Σαρηγιαννίδης.
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Δεν πρόλαβαν να πάρουν ανάσες από τη 
μία εκλογική αναμέτρηση και ρίχτηκαν αμέσως 
σε μία άλλη! Πρόκειται για υποψήφιους περι-
φερειάρχες, δημάρχους, περιφερειακούς και 
δημοτικούς συμβούλους της Θεσσαλονίκης, οι 
οποίοι ολοκλήρωσαν τη μάχη των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών στις 2 Ιουνίου και τώρα τα ονόμα-
τά τους συμπεριλαμβάνονται στις λίστες για τις 
εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Ο Νίκος Ταχιάος, η Κατερίνα Νοτοπούλου και 
ο Χρήστος Γιαννούλης που ηγήθηκαν παρατάξε-
ων στο δήμο Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, τίθενται και πάλι στην 
κρίση των ψηφοφόρων. Συνολικά δεκατρία άτο-
μα –με τις γυναίκες να κυριαρχούν– κατεβαί-
νουν υποψήφιοι βουλευτές, ενώ λίγες ημέρες 
νωρίτερα είχαν δοκιμάσει τις δυνάμεις τους και 
είχαν ζητήσει σταυρό στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές.

Το όνομα του Νίκου Ταχιάου συμπεριλαμ-
βάνεται στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας 
για την Α’ Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση των 
πολιτών να επιλέξουν για δήμαρχο της πόλης 
τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο κ. Ταχιάος αποδέχτη-
κε τελικά την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
και ξεκινά νέο κύκλο –μίνι αυτή τη φορά!– προ-
εκλογικής εκστρατείας. Άλλωστε, από τον περα-
σμένο Νοέμβριο, οπότε και ανακοινώθηκε από 
την Μαρία Σπυράκη ως υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, βρίσκεται συνεχώς σε «φουλ» 
ρυθμούς με επαφές, συναντήσεις, συνεντεύξεις. 
Πάντως, μέσω ανάρτησης ο κ. Ταχιάος έχει επι-
σημάνει ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις 
βουλευτικές εκλογές θα παραμείνει στο δημο-
τικό συμβούλιο και θα ασκεί τα καθήκοντα του 
από τη θέση του επικεφαλής της παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα».

Από… «σύμμαχοι», «αντίπαλοι»
Με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσα-

λονίκης κατεβαίνει η Κατερίνα Νοτοπούλου. Από 
το 2016 η κ. Νοτοπούλου ήταν προϊσταμένη του 
γραφείου της Γενικής Γραμματείας του πρωθυ-
πουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη ενώ 
στο δεύτερο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, 
τον Αύγουστο του 2018, διαδέχτηκε τη Μαρία 
Κόλλια – Τσαρουχά στη θέση της υφυπουργού 
Μακεδονίας – Θράκης. Η υποψηφιότητα της για 
το δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε από τον 
πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, οπότε και ξεκίνησε επίσημα η μάχη για τη 
διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου. Η παρά-
ταξη της, ωστόσο, στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
τερμάτισε στην 4η θέση –αν και η ίδια φιλοδο-
ξούσε να πετύχει είσοδο στη δυάδα– εκλέγοντας 
εφτά δημοτικούς συμβούλους.

Δεκατρείς «αυτοδιοικητικοί» κατεβαίνουν στις βουλευτικές εκλογές  
στο νομό Θεσσαλονίκης

Σε 30 ημέρες και πάλι υποψήφιοι…
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Πάντως, η κ. Νοτοπούλου δεν θα εί-
ναι «μόνη» στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, 
καθώς συμπεριλαμβάνονται τρία ακόμη 
στελέχη της παράταξής της «Θεσσαλο-
νίκη Μαζί»: η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 
Έλλη Χρυσίδου, η δημοτική σύμβου-
λος με την παράταξη Μπουτάρη, Γιούλη 
Ρανέλλα και ο παραολυμπιονίκης της 
κολύμβησης, Ανδρέας Κατσαρός. Και οι 
τρεις «έτρεξαν» τις υποψηφιότητές τους 
στις δημοτικές εκλογές στο πλευρό της 
κ. Νοτοπούλου, ωστόσο μόνο η κ. Χρυ-
σίδου κατάφερε να επανεκλεγεί στο νέο 
δημοτικό συμβούλιο. Τώρα, θα είναι 
«αντίπαλοι» στο ίδιο ψηφοδέλτιο για τις 
βουλευτικές εκλογές.

Ο Χ. Γιαννούλης
Εκ νέου υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, 

αυτή τη φορά στην Α’ Θεσσαλονίκης, θα 
είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος 
τον περασμένο μήνα αγωνιζόταν κόντρα 
στον Απόστολο Τζιτζικώστα για αλλαγή 
διοίκησης στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Ο κ. Γιαννούλης μετά την 
ήττα από τον κ. Τζιτζικώστα αποδέχτηκε 
την πρόταση του πρωθυπουργού να κα-
τέβει υποψήφιος βουλευτής στις εκλο-
γές της 7ης Ιουλίου.

Κι άλλοι τρεις... γνώριμοι από το ψη-
φοδέλτιο του Χρήστου Γιαννούλη, που 
κατέβηκαν ως υποψήφιοι περιφερειακοί 
σύμβουλοι, συμπεριλαμβάνονται στο 
ψηφοδέλτιο του κυβερνώντος κόμμα-
τος στη Β’ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 
την Αναστασία Γαϊταρτζή, τον Πρόδρομο 
Θεοδουλίδη και τον Ανδρέα Μουρατίδη, 
εκ των οποίων κανείς δεν κατάφερε να 
εκλεγεί στο περιφερειακό συμβούλιο.

Με το ΚΙΝΑΛ
Άλλες δύο κυρίες, οι οποίες το προη-

γούμενο διάστημα διεκδικούσαν σταυρό 
για το δήμο Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουν 
υποψήφιες στις εθνικές εκλογές. Ο λό-
γος για τη Θεοδώρα Λειψιστινού και την 
Έλλη Μανώλα, μέλη της παράταξης του 
Σπύρου Βούγια, «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλο-
νίκη», οι οποίες δεν κατάφεραν να εκλε-
γούν στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον 
κεντρικό δήμο. Οι κυρίες Λειψιστινού και 
Μανωλά θα διεκδικήσουν μια θέση στο 
κοινοβούλιο με το Κίνημα Αλλαγής στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης.

Επανεξελέγη πανηγυρικά στον δήμο 
Νεάπολης – Συκεών, αυξάνοντας τις 
ψήφους που έλαβε κατά 50%, ωστόσο, 
συνεχίζει την προεκλογική μάχη, αυτή τη 

φορά για τις εθνικές εκλογές. Πρόκειται 
για τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων 
Αντώνη Σαουλίδη, που κατεβαίνει στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης με το Κίνημα Αλλαγής. 
Είναι η τρίτη φορά που ο κ. Σαουλίδης θα 
συμμετάσχει στις εκλογές, μετά το 2012 
και το 2015, με στόχο αυτή τη φορά την 
εκλογή του στη Βουλή, προκειμένου να 
βοηθήσει στην επίλυση των προβλημά-
των της Θεσσαλονίκης. Στις εκλογές του 
2012 ήταν πρώτος επιλαχών και το 2015 
πρώτος σε σταυρούς με την έδρα να την 
παίρνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σαν αρ-
χηγός κόμματος.

Μετά την εκλογή της στο δήμο Πυ-
λαίας – Χορτιάτη με τον συνδυασμό του 
δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, η Ανατο-
λή Κωνσταντινίδου συνεχίζει την προ-
εκλογική της εκστρατεία. Αυτή τη φορά 
ο αγώνας δίνεται με τη Νέα Δημοκρατία 
στη Β΄ Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας μια 
θέση στα έδρανα της Βουλής. Η δρα-
στήρια δημοτική σύμβουλος Ανατολή 
Κωνσταντινίδου είχε κατέβει και στις 
προηγούμενες εθνικές εκλογές με τη 
«γαλάζια» παράταξη, αλλά στον νομό 
Πιερίας. 

«Παρών» και σε αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση δηλώνει επίσης ο Σωτήρης 

Ζαριανόπουλος, ο οποίος ήταν υποψήφι-
ος στις δημοτικές εκλογές ως επικεφα-
λής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”. 
Τώρα, τρέχει για την υποψηφιότητα του 
με το ΚΚΕ στην Α’ Θεσσαλονίκης. 

Ο Σάββας Χαλιαμπάλιας από την 
άλλη, μπορεί να μην είδε την υποψηφι-
ότητα του για τη διεκδίκηση του δήμου 
Θεσσαλονίκης να φτάνει έως το τέλος 
καθώς το ψηφοδέλτιο της παράταξης 
“Γίνεται Μπορούμε” κόπηκε στο Πρωτο-
δικείο, ωστόσο αποφάσισε να είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης 
με τη Δημιουργία Ξανά και πρόεδρο τον 
Θάνο Τζήμερο.
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Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Χαλκιδική 
γέμισε με τουρίστες από την Ελλάδα και από τα 
Βαλκάνια. Οι ακτές του νομού γέμισαν με κόσμο, 
οι ναυαγοσώστες ήταν στη θέση τους για να επέμ-
βουν σε περίπτωση που χρειαστεί, όμως για ακό-
μη μια χρονιά έλειπαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και 
τα διαθέσιμα ασθενοφόρα για να εξυπηρετήσουν 
περιστατικά.

Το  πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στα 
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική, ήρθε στο 
φως μετά από ένα περιστατικό ανακοπής που συ-
νέβη στο Πευκοχώρι, όπου το  ασθενοφόρο που 
κλήθηκε να επέμβει έφτασε με 90 λεπτά καθυ-
στέρηση…

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Κασ-
σάνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε μία 
βάρδια διασωστών και αυτή μόνο για το πρωί από 
τις 07.00 – 15.00 για όλες τις ημέρες: το Σάββα-
το, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Τις υπόλοιπες 
ώρες το ασθενοφόρο έμεινε παρκαρισμένο στο 
προαύλιο του κέντρου υγείας Κασσανδρείας. Δυ-
στυχώς όμως, δεν ήταν αχρείαστη η βοήθεια των 
διασώστών και η συνδρομή ασθενοφόρου αφού 
υπήρξαν περιστατικά που κρίθηκε απαραίτητη η 
διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο που όμως 
τελικά δεν κατέστη δυνατή, με αποτέλεσμα να 

«επιστρατευτεί» ταξί προκειμένου να μεταφέρει 
ασθενή στο κέντρο υγείας.

Ο λόγος για ένα περιστατικό που συνέβη το 
βράδυ της Κυριακής, όταν  μια γυναίκα στην Άφυ-
το έπεσε, χτύπησε και τραυματίστηκε στο πρόσω-
πο. Η γυναίκα χρειάστηκε ράμματα και μετά τις 
πρώτες βοήθειες που της παρείχαν εθελοντές, 
ανάμεσα τους και η… νεοεκλεγείσα δήμαρχος 
Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, η οποία είναι 
εθελόντρια διασώστρια. Τελικά η τραυματισμένη 
γυναίκα διακομίσθηκε με… ταξί στο κέντρο υγείας 
Κασσάνδρας.

«Περιμένουμε να αναλάβουμε τη διοίκηση 
του δήμου για να αρχίσουμε τις πιέσεις προς κάθε 
κατεύθυνση, ώστε να μετατίθενται τουλάχιστον 
για το καλοκαίρι διασώστες του ΕΚΑΒ στην Κασ-
σάνδρα», τόνισε στην Karfitsa η νέα δήμαρχος 
Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά και εξήρε τις προ-
σπάθειες των εθελοντών, που ανά πάσα στιγμή εί-
ναι διαθέσιμοι να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. 
Οι διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
στη Χαλκιδική έχουν κάνει σεμινάρια πρώτων 
βοηθειών και γνωρίζουν όλοι πως να κάνουν 
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με τους 34 
απινειδωτές που βρίσκονται σε όλα τα χωριά του 
δήμου Κασσάνδρας.

Οι εθελοντές καλύπτουν το κενό
Οι  εκατοντάδες εθελοντές επιχειρούν να αντι-

καταστήσουν τους διασώστες και να παρέχουν τις 
πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το απομακρυ-
σμένο ασθενοφόρο. Σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι σε όλες τις κοινότητες της Κασσάνδρας υπάρ-
χουν λίστες με τα κινητά των εθελοντών, οι οποίοι 
μέσα στο καλοκαίρι εγκαταλείπουν τις επιχειρή-
σεις τους για να παρέχουν βοήθεια όπου χρειαστεί. 
Ωστόσο, χωρίς ασθενοφόρο το θύμα κινδυνεύει 
ακόμη και αν του παρασχεθούν οι πρώτες βοή-
θειες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις διακομίζεται 
στο κέντρο υγείας  με ιδιωτικό αυτοκίνητο ή ταξί.

Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην περίπτωση 
ενός 64χρόνου που υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο 
στο Πολύχρονο και έχασε τις αισθήσεις του. Μαζί 
με το ασθενοφόρο ειδοποιήθηκαν και οι εθελο-
ντές – διασώστες από το Πολύχρονο, οι οποίοι 
κατέφτασαν άμεσα. Οι διασώστες διαπίστωσαν  ότι 
ο 64χρόνος υπέστη ανακοπή και αμέσως άρχισαν 
απινεδώσεις. Στο σημείο έφτασαν μια νοσηλεύ-
τρια και ένας γιατρός που βρέθηκαν στην περιοχή. 
Ο 64χρονος μετά από 12 απινιδώσεις και 40 λε-
πτά αναζωογόνησης, επανήλθε. Στο μεταξύ έφτα-
σε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον 
ασθενή και να τον μεταφέρει στο κέντρο υγείας 

Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει...  
ελλείψεις σε ασθενοφόρα

Με τη βοήθεια εθελοντών διασωστών  
δίνονται συχνά οι πρώτες βοήθειες
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Κασσανδρείας. Ο 64χρονος έπαθε  ανακοπή ξανά μέσα στο 
ασθενοφόρο, το οποίο σταμάτησε και το πλήρωμα με ΚΑΡ-
ΠΑ και μια απινίδωση τον επαναφέρει και πάλι στη ζωή.

Ο ηλικιωμένος κατέφτασε στο κέντρο υγείας, όπου για-
τροί και νοσηλευτές σταθεροποίησαν την κατάσταση της 
υγείας του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε  στο νοσοκομείο 
του Πολυγύρου, όπου διασωληνώθηκε και τελικά απέφυγε 
τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή του.

Ο  64χρονος ήταν το 17ο θύμα καρδιακής ανακοπής στη 
Χαλκιδική που επιστρέφει στη ζωή τα τελευταία 3 χρόνια, 
με την συμμετοχή απλών εκπαιδευμένων πολιτών.

Ζητούν ασθενοφόρα  
οι συνδικαλιστές του ΈΚΑΒ

Ο  πρόεδρος σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονί-
κης, Πρόδρομος Δεβέλογλου, τόνισε στη Karfitsa ότι «στο 
παρελθόν έγιναν προσπάθειες να προσλάβουμε προσω-
πικό, αλλά δεν ευδοκίμησαν. Αναγκαζόμαστε όπως κάθε 
χρόνο να φεύγουν αυτοκίνητα από τη Θεσσαλονίκη και να 
πηγαίνουν να καλύψουν ανάγκες του νομού Χαλκιδικής. 
Χρόνια ζητάμε εποχικό προσωπικό, τουλάχιστον για τέσσε-
ρις μήνες, για να καλυφθούν οι ανάγκες, αλλά δεν εισακου-
γόμαστε». 

Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, για να εξυπηρετηθούν πε-
ρισσότερα από ένα περιστατικά, συνδράμουν οχήματα από 
όλες τις μονάδες υγείας της Χαλκιδικής. «Όταν φεύγει της 
Κασσάνδρας το αυτοκίνητο και προκύψει κάτι, κατεβαίνει 
άλλο από τα Μουδανιά. Έχει επίσης στον Άγιο Νικόλαο, στο 
Παλαιοχώρι, στον Πολύγυρο, κατεβαίνει επίσης ένα από 
τη Θεσσαλονίκη στην Καλλικράτεια». Σύμφωνα με τον κ. 
Δεβέλογλου, η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή έχει πέντε ασθε-

νοφόρα και με κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει από τη 
διοίκηση του ΕΚΑΒ, με κάποια άτομα που θα μετακινηθούν, 
μπορεί να φτάσουν στην καλύτερη περίπτωση τα έξι, συν 

ένα που θα κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα 
ωστόσο, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, χρειάζεται να υπάρ-
χουν τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα σε μόνιμη βάση.
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Πρόσφατα σημείωνα από αυτήν εδώ τη στήλη ότι πολιτική δεν 
είναι μόνο η διεκδίκηση και η άσκηση της εξουσίας, αλλά κυρίως 
ο σχεδιασμός και η στοχοθεσία, η αναζήτηση, η εξεύρεση και η 
υιοθέτηση λύσεων, που έρχονται να επιλύσουν πραγματικά προ-
βλήματα της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, στην πολιτική δεν βρισκό-
μαστε για να διεκδικούμε την επανεκλογή μας και την κατάληψη 
θέσεων, αλλά για να παράξουμε έργο που θα βελτιώσει την καθη-
μερινότητα του πολίτη και θα βελτιώσει τη ζωή του. 

Ένα τέτοιο έργο, που θα αλλάξει την καθημερινότητα των Χαλ-
κιδικιωτών, είναι η κατασκευή του φράγματος στον χείμαρρο Χα-
βρία, τρία χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τον οικισμό της Ορμύ-
λιας. Την προσπάθεια για την κατασκευή του εν λόγω φράγματος 
την ξεκινήσαμε ήδη από το 2007. Έπειτα από πολλά χρόνια, καθη-
μερινό αγώνα και συνεχή επαγρύπνηση, η διαδικασία κατασκευής 
του εν λόγω έργου είναι πλέον πραγματικότητα. Έτσι, η Χαλκιδική 
είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα έργο πνοής για όλον τον νομό, που 
θα τον εκσυγχρονίσει και θα επιλύσει σημαντικότατα προβλήμα-
τα, όπως το ζήτημα της ύδρευσης στη Νοτιοδυτική Χαλκιδική (και 
στις χερσονήσους της Σιθωνίας και της Κασσάνδρας) αλλά και της 
άρδευσης στην πεδιάδα της Ορμύλιας. Τοποθεσίες οι οποίες έχουν 
άμεση ανάγκη από ύδρευση καθώς πλαισιώνονται από τεράστιες 
αγροτικές εκτάσεις αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες.  

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την κατασκευή του ανωτέρω 
φράγματος θα αναλάβει και την κατασκευή δικτύων ύδρευσης 
αλλά και άρδευσης. Το δίκτυο ύδρευσης σχεδιάζεται, όταν ανα-
πτυχθεί πλήρως, να φτάσει τα 274 χιλιόμετρα, εκτεινόμενο σε μία 
περιοχή 14.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αντίστοιχα, το δίκτυο 
άρδευσης θα καλύπτει συνολική έκταση 24.000 στρεμμάτων. Πα-
ράλληλα δε με την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευ-
σης, θα προστατευθούν και τα υπόγεια ύδατα από υφαλμύρωση. 
Ο προϋπολογισμός δε του έργου σε πρώτη φάση αγγίζει περίπου 
το ποσό των 140 εκατομμυρίων ευρώ! 

Η ικανοποίησή μου για την προώθηση του εν λόγω έργου εί-
ναι κάτι παραπάνω από προφανής. Όπως προανέφερα, ξεκινήσαμε 
την προσπάθεια αυτή ήδη από το 2007, όταν ακόμη ήμουν πολι-
τευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε, 
όμως, κατά την κοινοβουλευτική μου θητεία (2012-2015), με την 
αμέριστη στήριξη και την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών μου 
και της ειδικής επιστημονικής ομάδας που οργάνωσα στο πολιτικό 
μου γραφείο. Η ομάδα αυτή, με τις εξειδικευμένες γνώσεις της, 
την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, κατάφερε να κάνει καίριες 
παρεμβάσεις, που κυριολεκτικά «ξεκλείδωσαν» το έργο και βο-
ήθησαν στο να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι 
σχετικές μελέτες. Μελέτες οι οποίες δεν υπήρχαν πριν από τις δι-
κιές μου προσπάθειες. Οφείλω δε, και από το βήμα αυτό, να επα-

ναλάβω προς όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου όλα αυτά τα 
χρόνια τις θερμές ευχαριστίες μου.

Κλείνοντας, θέλω να προσθέσω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι 
διαδικασίες για την δημιουργία δικτύων στο φράγμα του Χαβρία, 
γιατί φράγμα χωρίς δίκτυο δεν γίνεται.

Ο προϋπολογισμός και των δύο έργων, δηλαδή φράγματος και 
δικτύου ανέρχεται περίπου στα 320 εκ. ευρώ. 

Ξεκίνησα σημειώνοντας ότι η πολιτική είναι η παραγωγή «έρ-
γων» που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και ανα-
βαθμίζουν, άμεσα ή έμμεσα, την ποιότητα της ζωής του. Δεν περιέ-
γραψα τη διαδικασία για την παραγωγή αυτών των έργων, δηλαδή 
τι χρειάζεται για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχοντας 
εργασθεί, μεταξύ άλλων, πολλά χρόνια για την κατασκευή του 
φράγματος στον χείμαρρο Χαβρία, ας το επιχειρήσω πολύ σύντο-
μα τώρα: οργάνωση, σχέδιο, σκληρή δουλειά, επαγρύπνηση. Δη-
λαδή ό,τι απαιτείται σε καθετί σημαντικό στη ζωή!

 *Ο Ευθύμης Καρανάσιος είναι επιχειρηματίας και υποψήφι-
ος βουλευτής Χαλκιδικής με τη Νέα Δημοκρατία
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Laser µπικίνι
- µασχάλες µόνο
 40 ευρώ η συνεδρία! Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας
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Ήταν μόλις 7 ετών ο Βασίλης Ρόκος όταν θυ-
μάται τον εαυτό του να πηδάει μέσα σε κάδους 
σκουπιδιών για να σώσει νεογέννητα τετράποδα 
που είχαν πεταχτεί και εγκλωβιστεί. Ήδη από μι-
κρή ηλικία η ζωή του είναι δομημένη με το αίσθη-
μα της προσφοράς, της ενσυναίσθησης και του σε-
βασμού απέναντι στον συνάνθρωπο και στη φύση.

Πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε η υποψη-
φιότητα του ως βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με 
το ΜέΡΑ25. Τότε όσοι γνωρίζουν τον Βασίλη και 
την προσφορά του, μέσω του εθελοντισμού, προς 
κάθε ευπαθή ομάδα ανέκτησαν την αισιοδοξία 
τους ότι θα υπάρξει ένας πολιτικός που θα παλέ-
ψει για την δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους. 
Όπως τονίζει άλλωστε και ο ίδιος: «Για να μπορέ-
σει κάποιος να ασχοληθεί με την πολιτική πρέπει 
να έχει υπάρξει εθελοντής και να έχει δείξει στο 
σύνολο του βίου του ότι μπορεί να βοηθήσει τους 
συνανθρώπους. Ο κόσμος θα αλλάξει μόνο όταν 
στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

Ο Βασίλης είναι 30 ετών και αν ανατρέξει κανείς 
στις δράσεις του καταλαβαίνει ότι για να καταφέρει 
όλα όσα έχει κάνει έχουν γίνει με αδιάκοπη προ-
σπάθεια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Λαγκαδά. 
Στα 18 του μετακόμισε στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης για σπουδές στο τμήμα Πολιτών Επιστημών 
του ΑΠΘ και έπειτα συνέχισε με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο International Management, στο 
Royal Holloway του Λονδίνου.

Το 2010  ανέλαβε μαζί με τον αδελφό του την 
οικογενειακή επιχείρηση με πυρίμαχα τούβλα και 
πετρώματα. Εν μέσω κρίσης στην Ελλάδα, και ενώ 
η επιχείρηση δοκιμάζονταν με δυσκολίες, όπως 
αρκετές βιοτεχνίες στη χώρα, κατάφεραν σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα και χωρίς καμία στήριξη ή 
χρηματοδότηση να προάγουν την εξωστρέφεια της 
και πλέον να εξάγουν σε 45 χώρες.

Παράλληλα όμως με τις επαγγελματικές του 
υποχρεώσεις ο Β.Ρόκος συμμετείχε σε κοινωνικές 
δράσεις. Χαρακτηριστικά μαζί με την αδερφή του 
Κατερίνα ξεκίνησε την κίνηση με την θεραπευτική 
ιππασία, για άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικά 
προβλήματα, παρέχοντας σε συνανθρώπους μας 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Όπως μας εξήγησε, ο 
ίδιος και όλη του η οικογένεια έχουν καλλιεργή-
σει ένα βαθύ αίσθημα αλληλεγγύης για άτομα με 
ιδιαίτερες ικανότητες, καθώς η μητέρα του αντιμε-
τωπίζει κινητικά προβλήματα.

Η ανιδιοτελής προσφορά και αγάπη του Β.Ρό-
κου αγγίζει και την μέριμνα αδέσποτων ζώων, κα-
θώς στον Λαγκαδά φιλοξενεί σε ειδικό χώρο πάνω 
από 50 αδέσποτα, παρέχοντας τους σίτιση και κτη-
νιατρική φροντίδα, με έξοδα δικά του.

Βασίλης Ρόκος

Ένας εναλλακτικός τριαντάρης 
υποψήφιος πλάι στον Βαρουφάκη 
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Το ένα μετά το άλλο προσβάλλονται τα πευ-
κοδάση της βόρειας αλλά και της κεντρικής 
Ελλάδας από το έντομο Tomicus piniperda που 
ήδη έχει καταστρέψει ένα μεγάλο τμήμα του πε-
ριαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης, του Σέιχ 
Σου. Στο Κιλκίς, στη Θάσο μέχρι και στην Ελασ-
σόνα, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ξηράν-
σεις δέντρων και οι δασικές υπηρεσίες σήμαναν 
συναγερμό.

Το πρόβλημα της προσβολής του δάσους του 
Σέιχ Σου έχει εξελιχθεί σε αντικείμενο έντονης 
αντιπαράθεσης των υπηρεσιών, του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και μίας μερίδας δημάρχων 
της Θεσσαλονίκης που διαμαρτύρονται για την 
καθυστερημένη αντίδραση του κράτους. Επιχει-
ρείται ν’ αντιμετωπιστεί από το δασαρχείο, όμως 
όπως έχει καταγγελθεί τα μέσα είναι πενιχρά και 
οι ρυθμοί κοπής των άρρωστων δέντρων αργοί, 
σε σημείο που η «μόλυνση» να επεκτείνεται με 
πιο ταχείς ρυθμούς.

Το έντομο που έχει μονοπωλήσει την επικαι-
ρότητα «έχει εντοπιστεί πρώτη φορά στην Ελλά-
δα στο Πανόραμα το 1977», όπως εξήγησε στην 
Karfitsa ο καθηγητής δασοκομίας και πρόεδρος 
του τμήματος δασολογίας και προστασίας του 
περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης Θεοχάρης Ζάγκας. «Απλώς 
φέτος βρήκε τέτοιες συνθήκες και άρχισε να 
επεκτείνεται. Μπορεί να είναι η παρατεταμένη 
ξηρασία, το γεγονός ότι το δάσος δεν αερίζεται 
(σ.σ. έχει πυκνή βλάστηση). Η προσβολή είναι 
δευτερογενής, με την έννοια ότι έχει ήδη επιβα-
ρυνθεί από άλλους παράγοντες», σημείωσε ο κ. 
Ζάγκας. Ανέφερε ειδικότερα πως το συγκεκριμέ-
νο έντομο προσβάλλει ειδικά την τραχεία πεύκη, 
που διακρίνεται από το είδος της βελόνας της.

Το έντομο Tomicus piniperda συναντάται 
σχεδόν σε όλα τα δάση του κόσμου, από τη 
Σκανδιναβία μέχρι την ανατολική Μεσόγειο και 
πρόσφατα εντοπίστηκε και σε δάση της Αμερι-
κής. Οι επιστήμονες, αναφορικά με τον ελληνικό 
χώρο πιστεύουν πως η παλιότερη προσβολή των 
δασών στα Πιέρια προκλήθηκε από το ίδιο έντο-
μο που βρήκε τέτοιες συνθήκες και επεκτάθηκε 
γρήγορα. «Το ζήτημα είναι όταν εντοπίζονται 
νεκρώσεις δέντρων να αντιμετωπίζονται άμεσα, 
να απομακρύνονται εγκαίρως αυτά τα δέντρα», 
υπογράμμισε ο κ. Ζάγκας. Ήταν αυτός που στην 
τελευταία συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε ο 
δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλί-

δης, παρουσίασε μία σειρά αεροφωτογραφιών 
από τις οποίες προέκυψε ότι το έντομο άρχισε να 
προσβάλλει πληθυσμούς πεύκων στο Σέιχ Σου 
από το καλοκαίρι του 2017 και ενδεχομένως να 
έχει ξεκινήσει από νωρίτερα, το 2016, χωρίς να 
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από τις υπηρεσίες του 
δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

Αντίθετα στο Κιλκίς το δασαρχείο από τις 
αρχές του χρόνου έχει αρχίσει και απομακρύνει 
δέντρα που έχουν ξεραθεί για να προλάβει το 
φαινόμενο πριν επεκταθεί. Μετά το θόρυβο που 
έχει λάβει η προσβολή του Σέιχ Σου ήδη οι επι-
στήμονες είναι περισσότερο παρατηρητικοί και 
γι’ αυτό εκτός της Θάσου, πρόσφατα προσβολές 
εντοπίστηκαν μέχρι και σε αλσύλιο της Ελασσό-
νας.

Η... αναγέννηση
Μετά τις πρώτες κοπές δέντρων στο δάσος, 

για τις οποίες καταγγέλλεται πως είναι... περι-
ορισμένες και με ελάχιστους υλοτόμους λόγω 
έλλειψης κονδυλίων, η συζήτηση έχει επεκταθεί 
στην αναγέννηση του τμήματος του δάσους της 
Θεσσαλονίκης όπου δεν θα υπάρχουν δέντρα. 
«Στα διάκενα πρέπει να εισάγουμε πλατύφυλλα, 
να φυτέψουμε δέντρα που ταιριάζουν στη ζώνη 
του δάσους, είδη που αντέχουν στις συνθήκες 

και οικολογικά ταιριάζουν στην περιοχή», υπο-
στήριξε ο κ. Ζάγκας. Την ίδια άποψη έχουν και 
κάποιοι δήμαρχοι, όπως ο Σίμος Δανιηλίδης που 
την ανάπτυξε στη συνέντευξη Τύπου, όμως το 
ζήτημα αυτό είχε αποτελέσει αντικείμενο αντι-
παράθεσης και στην αναδάσωση του Σέιχ Σου, 
μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1997. 
Παρ’ ότι τότε είχε υποστηριχθεί από μερίδα επι-
στημόνων να φυτευτούν πλατύφυλλα, εντούτοις 
προτιμήθηκαν πάλι τα πεύκα.

Η κουβέντα τώρα –και η αντιπαράθεση– 
βρίσκεται στο επίπεδο αναγέννησης του Σέιχ 
Σου, στα σημεία όπου κόβονται άρρωστα δέντρα. 
Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας Σωκράτης 
Φάμελλος ανακοίνωσε πως αυτό θα αρχίσει από 
τα μέσα καλοκαιριού, ενώ ο κ. Δανιηλίδης κατη-
γόρησε την κυβέρνηση ότι τα 50.000 ευρώ που 
αποφασίστηκε να διατεθούν είναι «ψίχουλα», 
ζητώντας να πάρουν χρήματα από το «πράσινο 
ταμείο», όπως είπε.

«Εάν όσα έχουν ανακοινωθεί για την απομά-
κρυνση των δέντρων υλοποιηθούν τότε σε 2 – 3 
χρόνια το δάσος θα αποκατασταθεί», είπε στην 
Karfitsa ο κ. Ζάγκας, επιμένοντας ότι θέλει να 
βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.

Αν και αργά, σε συναγερμό οι υπηρεσίες  
για το έντομο που προσέβαλε το Σέιχ Σου

Το ένα μετά το άλλο αρρωσταίνουν 
τα δάση της Βόρειας Έλλάδας
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Την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Ιουνίου ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Γεράσιμος 
Σκιαδαρέσης παίζουν … Τάβλι στο Θέατρο Κήπου. «ΤΟ ΤΑΒΛΙ» είναι ένα έργο που έγραψε 
ο Δημήτρης Κεχαΐδης  το 1972.  Μια σάτιρα χαρακτήρων επίκαιρη σαν να γράφτηκε χθες. Ο 

Ιεροκλής Μιχαηλίδης μιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο...

Το τάβλι του Ιεροκλή
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

LIVE SHOWΜΟΥΣΙΚΗ
Το house band γκρουπ, 

oι Fresh Keys Band 
αγαπήθηκε από το 

κοινό της πόλης και μας 
συστήνονται.

Η Μαίρη Δούτση μιλά με 
την Φιλίππα Βλαστού για 

το νέο της τραγούδι «Κοίτα 
στα μάτια μου», για το κοινό 

της Θεσσαλονίκης και τα 
φοιτητικά της χρόνια στην 

πόλη.

Τελευταίο Σάββατο στην 
ταράτσα του CAPSIS η 

‘ΤΑΡΑΤΣΟΓΡΑΦΙΑ’ από τον 
Διογένη Δασκάλου και τους 
Monie & Monie Conniente.

Απόψε οι θρυλικοί 
Cypress Hill, σε μια 
μοναδική συναυλία 

στο Fix Factory
of Sound.

Σελ. 38

Σελ. 36-37

Σελ. 40-41

Σελ. 28Σελ. 38
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Η Σοφία Μουτίδου δεν φημίζεται μόνο για το 
αστείρευτο ταλέντο της στην τέχνη της υποκρι-
τικής, αλλά και για το θάρρος της γνώμης της. 
Είναι από τους καλλιτέχνες που με κάθε ευκαι-
ρία τάσσεται κατά της αδικίας, του ρατσισμού, 
των διακρίσεων. Όπως αναφέρει σε συνέντευξη 
της στην Karfitsa από τότε που θυμάται τον εαυ-
τό της πάντοτε την ενδιέφερε και αγωνιζόταν 
για την διεκδίκηση των ανθρώπινων αναγκών 
και δικαιωμάτων. Αυτό συνέχισε να κάνει και 
μετέπειτα στη ζωή της, όταν δηλαδή αποφοί-
τησε από την Νομική Σχολή και ασχολήθηκε 
επαγγελματικά με την υποκριτική.

Για αυτό λοιπόν η υποψηφιότητα της ως 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το Κίνημα Αλ-
λαγής δεν παραξένεψε όσους την γνωρίζουν 
και την ακολουθούν- και ομολογουμένως οι 
follower της στην πραγματική ζωή όσο και στα 
social media είναι αρκετοί. Πως θα γινόταν να 
μην είναι, αφού πέρα από τη χαρισματική καλ-
λιτεχνική φύση της είναι από τους ανθρώπους 
που ο δημόσιος λόγος που της δόθηκε μέσα 
από το επάγγελμα της το μετέτρεψε ως «όπλο» 
κατά της όποιας οπισθοδρομικής και ρατσιστι-
κής αντίληψης σε συνδυασμό να μη μασάει τα 
λόγια της και να τονίζει τα κακώς κείμενα.

Από την υποκριτική... στην πολιτική. Πως 
μπορεί να σας βοηθήσει η επαγγελματική σας 
εμπειρία στην κεντρική πολιτική σκηνή; Μία 
20χρονη πορεία θαρρώ σε οποιοδήποτε χώρο 
αποτελεί εργαλείο στα χέρια κάπου. Η επαγ-
γελματική εμπειρία πάντα μόνο θετικά μπορεί 
να δράσει. Ως συγκεκριμένη ιδιότητα σίγουρα οι 
δύο χώροι εμπεριέχουν το στοιχείο της έκθεσης 
στο ευρύ κοινό. Επίσης αυτό που θέλω να προ-
σθέσω είναι ότι προκύπτει μία τεράστια ανάγκη 
για καθαρά μη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Για πρό-
σωπα που έχουν μηδενικό παρελθόν και καμία 
απολύτως διάθεση για δέσιμο κάποιας θέσης 
και μονιμότητα.

Πως πήρατε την απόφαση να κατεβείτε 
υποψήφια και γιατί με το Κίνημα Αλλαγής; 
Δεν είναι τόσο ξαφνικό όσο ακούγεται. Ασχο-
λούμαι με τα κοινά από τότε που με θυμάμαι. 
Και στο πανεπιστήμιο και στη δραματική σχολή, 
αλλά και στο θέατρο πάντα με ενδιέφερε η ενα-
σχόληση με τις ανάγκες των ανθρώπων και τη 
διεκδίκηση των συμφερόντων τους. Απλά δεν 
είναι ευρέως γνωστό. Ως προς το ΚΙΝΑΛ απλά 
πιστεύω ότι αυτός ο χώρος θα με αφήσει να ερ-
γαστώ ανενόχλητη και χωρίς πίεση.

Ποιο είναι το πλάνο σας, τα σχέδια σας σε 
ενδεχόμενη εκλογή σας; Τι είναι αυτό που θέ-

λετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε; Το πλάνο 
που έχω είναι καταρχήν να ακούσω τις ανάγκες 
των ανθρώπων αναλυτικά και ανά τομείς. Στην 
υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλη-
τισμό, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, από 
τις πιο μικρές επιχειρήσεις μέχρι τις πιο μεγά-
λες. Πρώτα έρχεται λοιπόν η καταγραφή των 
αναγκών και των δυσλειτουργιών. Μέγιστη 
προτεραιότητα κατά τη γνώμη μου. Μέσα στους 
βασικούς στόχους μου είναι το μπουστάρισμα 
του παραγωγικού ρυθμού της πόλης. Αυτό γί-

νεται μόνο αν δει κάποιος αναλυτικά πού σκο-
ντάφτει η δράση.

Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον τρόπο 
με τον οποίο οι πολίτες βλέπουν και κατανο-
ούν την Αριστερά; Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε το χέρι 
του σε μία επανατοποθέτηση του προσδιορι-
σμού της Αριστεράς. Και αυτό γιατί πρώτη φορά 
είδαμε εφαρμοσμένη την Αριστερά. Είναι όλα 
εντελώς διαφορετικά όταν μια παράταξη είναι 
στην αντιπολίτευση και εντελώς διαφορετικά 
όταν παίρνει την εξουσία.

Στόχος μου είναι το μπουστάρισμα 
του παραγωγικού ρυθμού της Θεσσαλονίκης

Σοφία Μουτίδου: 
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Η Διευθύντρια της Σχολής Μόδας & 
Ομορφιάς της ΔΕΛΤΑ 360ο, Ντόλη 
Ζερβού

Η λαμπερή Κωνσταντίνα  
Σπυροπούλου

ΔΕΛΤΑ 360° fashion show 2019

Εξαιρετικές δημιουργίες, εμπνευσμένες εμφανίσεις και εντυπωσιακό styling ήταν τα χαρακτηριστικά του ΔΕΛΤΑ 360 Fashion Show που διοργάνωσε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360ο 
για να αναδείξει το έργο της Σχολής Μόδας & Ομορφιάς! Οι σπουδαστές Σχεδίου Μόδας παρουσίασαν τις δημιουργίες τους με θέματα το  Color Blocking και την Αρχαία Ελλάδα, μέσα σε 
ένα ονειρικό σκηνικό στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Την επίδειξη παρουσίασε η λαμπερή Κωνσταντίνα Σπυροπούλου! 

Το make up και το hair styling των μοντέλων ανέλαβαν αντίστοιχα οι σπουδαστές και σπουδάστριες Αισθητικής και Κομμωτικής. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της βραδιάς ανέλαβε η 
κυρία Ντόλη Ζερβού, Διευθύντρια της Σχολής Μόδας & Ομορφιάς της ΔΕΛΤΑ 360ο. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την πρώτη 
από μία σειρά εκδηλώσεων για την ανάδειξη του έργου των σπουδαστών, όπως έγινε και με το Fashion Show Πάτρας στις 13/6 και Ιωαννίνων στις 20/6.

Μια γιορτή μόδας και ομορφιάς  
στη Θεσσαλονίκη

Ονειρικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα Το κλείσιμο της πασαρέλας Πανηγυρικό φινάλε για το ΔΕΛΤΑ 360 Fashion Show με όλους τους 
συμμετέχοντες στην πασαρέλα

Color Blocking Color Blocking Αρχαία Ελλάδα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360°¦, Γιάννης Καρανταλής, πλαισιωμένος από τις κυρίες Νίκη Καρανταλή, Όλγα 
Κριτσιμά (Γενική Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360°) και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
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Την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Ιουνίου ο 
Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης 
παίζουν … Τάβλι στο Θέατρο Κήπου. ΤΟ ΤΑΒΛΙ είναι 
ένα έργο που έγραψε ο Δημήτρης Κεχαΐδης  το 1972.  
Μια σάτιρα χαρακτήρων επίκαιρη σαν να γράφτηκε 
χθες.  Σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη,  το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Κοζάνης συστήνει αυτό το καλοκαίρι το έργο σε 
όλη την Ελλάδα και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης μιλάει 
γι’ αυτό (και για άλλα) στην «Κ».

Πώς αποφασίσατε να ανεβάσετε ένα έργο του 
οποίου το σενάριο είναι τόσο παλιό;  Ο Δημήτρης 
Κεχαΐδης το έγραψε το 1972.  Πρόκειται για ένα 
έργο από τα σημαντικότερα της μεταπολεμικής νε-
οελληνικής δραματουργίας.  Εμβληματικό το έργο, 
εμβληματικός κι ο Κεχαΐδης.  Ένα έργο που δεν είναι 
καθόλου παλιό γιατί για το θέμα το οποίο πραγμα-
τεύεται είναι σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από 
τη μέρα που γράφτηκε.  Έχουμε την ανατομία… το 
ψυχολογικό προφίλ του νεοέλληνα.   Πράγμα το 
οποίο μέχρι σήμερα νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει 
δραματικά.  Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμε-
νο αριστοτεχνικά γραμμένο γιατί βρίσκεται ανάμεσα 
στην κωμωδία και στην πικρία.  Το είχαμε συζητήσει 
να το ανεβάσουμε κάποια στιγμή το χειμώνα αλλά 
η ιδέα του Λευτέρη Γιοβανίδη, του σκηνοθέτη, που 
είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Κοζάνης, να παιχτεί το καλοκαίρι με εξέπληξε λίγο, 
αλλά όταν το ξανασκέφτηκα το βρήκα καλή ιδέα. 
Γιατί είναι και λίγο κόντρα σε όλες τις καλοκαιρινές 
επιλογές για περιοδείες … όλες αυτές τις υπερπαρα-
γωγές.

Πάμε μ’ ένα καθαρόαιμο ατμοσφαιρικό έργο για 
το καλοκαίρι.  Αν και εμένα με γοητεύει και κάτι άλλο.  
Ότι αυτό μπορεί να παιχτεί, αν το κατορθώσουμε, και 
σε μικρότερους χώρους όπου δεν ανεβαίνουν εύκο-
λα θεατρικές παραστάσεις επειδή είναι ευέλικτο το 
έργο.  Δηλαδή να μπορέσουμε να παίξουμε άγονη 
γραμμή, στα νησιά… αυτή είναι η φιλοδοξία.  Φέτος 
ίσως δεν το κατορθώσουμε, αλλά αν πάει καλά θα 
το συντηρήσουμε να πάμε και σε μικρότερα μέρη.

Έσείς δεν είστε υπέρ των καλοκαιρινών περιο-
δειών… Καθόλου.

Το πήρατε απόφαση λόγω του έργου… Εν μέ-
ρει λόγω του έργου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το 
κείμενο.  Κι επειδή ξεφεύγει από την λογική των άλ-
λων παραγωγών, που μου φαίνονται εξοντωτικές.  
Εγώ άλλωστε, δεν είμαι τύπος ταξιδιωτικός.   Δεν 
μου αρέσουν οι μετακινήσεις.  (Γέλια)  Φέτος είπα 
να κάνω την υπέρβασή μου επειδή μου αρέσει πάρα 
πολύ το κείμενο.

Αν κατάλαβα καλά, αποφασίσατε για το έργο 
πρώτα εσείς με τον Λευτέρη Γιοβανίδη και μετά 
ψάξατε να βρείτε τον δεύτερο ηθοποιό. Έγινε σχε-
δόν ταυτόχρονα.  Όταν μου είπε ο σκηνοθέτης για 
αυτό το έργο.. του είπα ότι ήδη το είχα συζητήσει 
για κάποιο χειμώνα ένα μήνα πριν με τον Σπύρο τον 
Παπαδόπουλο.  Όταν μου είπε ότι εκείνος σκεφτόταν 
τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, του είπα πάρε τηλέφωνο 
και όταν απάντησε θετικά ξεκινήσαμε με ενθουσια-
σμό. 

Πώς γίνεται ένα έργο που γράφτηκε το 1972 

να είναι τόσο τραγικά επίκαιρο; Δεν παύει να έχει 
άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας.  Και τα 
εξωτερικά του στοιχεία έμειναν ίδια…. Μεσημέρι με 
πολύ ζέστη, μόλις έχουν ξυπνήσει και παίζουν ένα 
τάβλι.. Μια κλασσική ελληνική μέρα σε μια κλασσι-
κή ελληνική αυλή… Αλλά και το άλλο,  το βαθύτερο  
επίπεδο του έργου που είναι η νοοτροπία του νεο-
έλληνα, ένα στοιχείο που , όπως λένε, μας οδήγησε 
κι αυτό στην κρίση.  Η λογική «δεν θέλω να κάνω 
πολλά πράγματα… θέλω με τη θεωρία της ήσσονος 
προσπάθειας να βρω έναν τρόπο με μια κομπίνα να 
τα κονομήσω και να γίνω μεγάλος».  Βλέπεις να 
έχουμε ξεφύγει καθόλου απ’ αυτό ως κοινωνία;

Δεν είναι απογοητευτικό ότι η mentalite του 
μέσου Έλληνα είναι κολλημένη εδώ και τόσες δε-
καετίες; Βλέποντάς το στο θέατρο μπορεί να είναι 
και παρηγορητικό, αλλά κι ένας τρόπος συνειδη-
τοποίησης.  Στο σημείο αυτό ο Κεχαΐδης έχει κάνει 
σπουδαία δουλειά.  Γιατί αν λειτουργήσει ως καθρέ-
φτης αυτό μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον.  Πέρα 
από το ψυχαγωγικό του κομμάτι, είναι ένα έργο 
αριστοτεχνικά γραμμένο και τα κωμικά του στοιχεία 
είναι εξαιρετικά, ποιοτικά αλλά και η δραματική του 
πλευρά είναι επίσης ενδιαφέρουσα.  Γιατί πέρα από 
την απόλαυση που μπορεί να χαρίζει έχει κι ένα επί-
πεδο ήπιου ψυχολογικού προβληματισμού.

Το έργο είναι σάτιρα χαρακτήρων, αλλά πόσο 
ευθύνεται και το πολιτικό προσωπικό γι’ αυτά τα 
κολλήματα της Έλληνικής κοινωνίας; Αυτό είναι 
μια άλλη, τεράστια κουβέντα.  Θα μπούμε σ’ ένα 
φαύλο κύκλο ερωτηματικών.  Αν φταίει η ηγεσία που 
δεν κατόρθωσε να συνεγείρει τον κόσμο και να τον 
πάει ένα βήμα παρακάτω  κι έπαιξε με τα χαμηλότε-
ρα ένστικτά του και με τα αντανακλαστικά του και 
τον εξαγόρασε  και διατήρησε όλη την πελατειακή 
σχέση… Ή αν αυτός ο λαός έχει μεγαλύτερη  ευ-
θύνη γιατί εκλέγει ηγέτες οι οποίοι λαϊκίζουν και οι 
οποίοι τον οδηγούν σ’ αυτόν τον εύκολο δρόμο της 
εξαγοράς και του τάζουν ότι θα του δώσουν τα πε-
ρισσότερα με την ελάχιστη προσπάθεια.   Αυτό είναι 
διαχρονικά επίκαιρο ανεξάρτητα από το έργο. Είναι 
ένα πράγμα που δεν μας προβλημάτισε όλα αυτά τα 
χρόνια.  Κατά καιρούς ακροθιγώς  ασχολούμαστε με 
αυτό,  αλλά νομίζω ότι είναι βασικό κομμάτι μιας με-
γάλης κουβέντας που πρέπει να κάνουμε για το πώς 
θα γίνουμε ένα κράτος το οποίο θα έχει εύρυθμη 
λειτουργία και θα έχει κυρίως αξιοκρατία.  Γιατί ένας 
πολύ μεγάλος νομικός, που έφυγε τελευταία από 
κοντά μας, ο Σταύρος Τσακυράκης έχει πει ένα απλό, 
αλλά βαθύτατα σοφό απόφθεγμα:  ότι «η αξιοκρατία 
είναι η βάση της δημοκρατίας».  Όλα αυτά που συζη-
τάμε για το πελατειακό κράτος,  για το ίδιον όφελος, 
την ιδιοτέλεια, για τις εξαγορές… είναι η απόλυτη 
καταστρατήγηση της αξιοκρατίας.  Την οποία όλοι 
επικαλούνται, βέβαια, αλλά γενικώς και αορίστως.   
Η αξιοκρατία έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστι-
κά.  Θέλει δημοκρατία που να λειτουργεί γιατί η δη-
μοκρατία προϋποθέτει την αξιοκρατία, την ισονομία, 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες . 

Άγαμοι Θύται…Άγαμοι μια φορά… άγαμοι για 
πάντα; Τι είναι αυτό που σας κάνει όλους να γυρνά-

τε στον τόπο του εγκλήματος; Δεν γίνεται διαφορε-
τικά.  Αυτό είναι ένα πράγμα που μας έχει καθορίσει.  
Όχι μόνο την καλλιτεχνική μας ύπαρξη, αλλά και την 
ιδιωτική.   Είναι βασικό συστατικό της ζωής μου… 
Σκέφτομαι, βέβαια ότι κάποια στιγμή πρέπει να κλεί-
σει τον κύκλο του, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι 
πολύ σημαντικό.

Νομίζω ότι κάπου ανάμεσα σε θέατρο, παρα-
στάσεις, τηλεόραση, κινηματογράφο νιώθετε την 
ανάγκη να εκφράσετε κάποια πράγματα και οι 
Άγαμοι Θύται είναι το μέσον. Έτσι… έτσι.. Σωστό 
είναι αυτό.  Κάποια στιγμή επειδή επέβαλα τις με-
γάλες παύσεις και την επιστροφή μετά από μεγάλες 
απουσίες στην αρχή διαμαρτύρονταν όλοι.  Μετά ο 
τρόπος που βρήκαμε ήταν να ανοίξουμε προς και-
νούριους συνεργάτες.  Δηλαδή από την πρώτη μέρα 
μέχρι τώρα κάθε χρόνο υπάρχουν πάντα καινού-
ριοι άνθρωποι οι οποίο μπολιάζουν το σχήμα.  Έτσι 
υπάρχει πάντα και η φυσική ανανέωση και αισίως 
του χρόνου μ’ αυτό τον τρόπο κλείνουμε  και τα τρι-
άντα χρόνια... Αν πηγαίναμε σύμφωνα με τις επιταγές 
της αγοράς, γιατί οι Άγαμοι έχουν πάντα μεγάλη δη-
μοφιλία, ανταποκρίνεται ο κόσμος ... και αν γινόταν 
για μας αυτοσκοπός και παίζαμε κάθε χρόνο, αφού 
γεμίζουν οι αίθουσες, κάποια στιγμή θα είχε εκφυλι-
στεί.   Εμένα ο φόβος μου από την πρώτη μέρα που 
ξεκινήσαμε μέχρι τώρα, επειδή ήμουν και υπεύθυ-
νος γι’ αυτό, ήταν αυτό το πράγμα να μην εκφυλι-
στεί και να μην γίνει σκιά του εαυτού του.   Μέχρι 
στιγμής πήγε καλά… Ελπίζω και οι επόμενες εμφα-
νίσεις… Σκεφτόμουν φέτος να κάνουμε μια μεγάλη 
παραγωγή για το φθινόπωρο, αλλά για κάποιο λόγο, 
διαισθητικά έκανα πίσω.  Είπα να το αφήσουμε για 
άλλο ένα εξάμηνο.  Θα ήθελα να παίξουμε πια στα 
τριάντα χρόνια μ’ ένα best of που θα το ονομάσουμε 
«Best Ωχ».

Το αξιοθαύμαστο με τους Άγαμους Θύτες είναι 
ότι δεν μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να κάνετε 
«εύκολη σάτιρα».  Αγγίζετε πράγματα της επι-
καιρότητας, αλλά μ’ ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ 
που δεν ευτελίζεται. Σ’ ευχαριστώ που το αναγνω-
ρίζεις, αλλά είσαι από τους λίγους .. Κάποιοι ίσως 
αυτό το θεωρούν και κάποιο είδος αδυναμίας.   Ήταν 
ένα σχήμα για το οποίο κάθε χρόνο δεχόμουν από 
προτάσεις έως πιέσεις να παιχτεί στην τηλεόραση, 
να κάνουμε παραπάνω παραστάσεις, να το εκλαϊ-
κεύσουμε ακόμη περισσότερο …. Νομίζω ότι μόνο 
η αυστηρότητα μπόρεσε και μας κράτησε.  Να έχει 
μια άλλη αισθητική και μια άλλη ισορροπία.  Αυτό, 
βέβαια, έχει δύο όψεις.  Από τη μια συντηρεί ένα επί-
πεδο όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, τελείως υποκειμε-
νικά, από την άλλη, όμως, σε πάει και λίγο πίσω.  Για 
σκέψου χωρίς να παίζει στα media,  στα social media 
ή στην τηλεόραση ...Γίνεται ένα πράγμα το οποίο 
πάει λίγο «στη ζούλα».  Αλλά στη ζούλα ξεκίνησαν 
οι Άγαμοι και το ότι παίζουν λίγο περιθωριακά, παρ’ 
όλη τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου, όταν δεν 
παίζεις στα ΜΜΕ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή 
στην τηλεόραση παραμένεις ένα περίεργο, πιο περι-
θωριακό πράγμα.

Ιεροκλής Μιχαηλίδης:

Η αξιοκρατία θέλει δημοκρατία που να λειτουργεί
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Ιεροκλής
Μιχαηλίδης

Οι Άγαμοι θύται είναι ένα 
πράγμα που έχει καθορίσει όχι 

μόνο την καλλιτεχνική μας 
ύπαρξη, αλλά είναι βασικό 

συστατικό της ζωής μου

ΤΟ ΤΑΒΛΙ
Κείμενο: Δημήτρης Κεχαΐδης
Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης
Σκηνικά: Πουλχερία Τζόβα
Κοστούμια: Μαρία Παπαδοπούλου
Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου
Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος
Bοηθός Σκηνοθέτη: Νίκη Σκιαδαρέση
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-Θα θέλατε να μας συστηθείτε;  Ποια 
είναι τα μέλη που απαρτίζουν σήμερα 
την μπάντα; Είμαστε η 6μελής French 
Keys Band που αποτελείται από 3 
τραγουδιστές, τους Νατάσα Παυλίδου, 
Όλγα Δριβάκου και Αλέξη Nicolas, και 3 
μουσικούς, τους Σπύρο Ρασσιά (πιάνο, 
πλήκτρα, ενορχηστρώσεις), Γιώργο 
Σμυρνή (μπάσο) και Νίκο Βαργιαμίδη 
(τύμπανα).
-Τι είναι αυτό που σας δένει σαν 
γκρουπ; Η αγάπη μας για τη μουσική, η 
παρέα που κάνουμε και φυσικά ο Σπύ-
ρος Ρασσιάς που επιλέγει τη σύνθεση 
της μπάντας, καθώς και το ρεπερτόριό 
της. 
-Τι είδους μουσική περιλαμβάνει το 
ρεπερτόριό σας; Το ρεπερτόριό μας 
είναι ένα κράμα από διάφορα “ανεβα-
στικά” είδη μουσικής. Παίζουμε αγαπη-
μένα κομμάτια disco, latin, rock ’n’ roll 
παλιότερων δεκαετιών, ελληνικού και 
διεθνούς πενταγράμμου.
-Πώς εισπράττει το κοινό τη διάθεσή 
σας;  Υπάρχει κάποιου είδους αλλη-
λεπίδραση στις διαθέσεις; Καθ’ότι το 
πρόγραμμά μας είναι άκρως ανεβαστικό 
και χορευτικό, η συμμετοχή του κοινού 
είναι απαραίτητη αλλά και “δεδομένη”. 
Δεν έχουμε κάνει εμφάνιση που να μην 
υπάρχει έστω ένα ζευγάρι που χορεύει. 

Είναι τραγούδια που απλά δεν μπορείς 
να απολαύσεις στο έπακρο καθήμενος. 
Αντίστοιχα και για εμάς, το κέφι του 
κόσμου ανατροφοδοτεί την όρεξη και 
την ενέργειά μας. 
-Έίστε ένα γκρουπ που σας γνωρί-
σαμε ως «house band» του χώρου 
French Keys.  Πότε αποφασίσατε να 
λειτουργήσετε και ανεξάρτητα από 
αυτόν; Με εξαίρεση κάποιες δεξιώ-
σεις στις οποίες ήμασταν καλεσμένοι, 
είναι η πρώτη φορά που δραστηριοποι-
ούμαστε “εκτός σπιτιού”.  Παρ’όλο που 
η σύσταση της μπάντας αλλάζει κάθε 
τόσο, η ποιότητα και η απόδοσή της εί-
ναι εγγυημένη, οπότε με τα χρόνια απο-
κτήσαμε κοινό που “ζητάει” αυτό που 
κάνουμε, ακόμη και μετά τη λήξη της 
χειμερινής σεζόν. Φέτος, και έχουμε 
το Capsis Hotel να ευχαριστήσουμε 
γι’αυτό, μας δόθηκε και η ευκαιρία να 
υπάρξουμε και σε έναν άλλον χώρο 
ως French Keys Band.  
-Ποια είναι τα άμεσα καλλιτεχνικά σας 
σχέδια; Άμεσο καλλιτεχνικό σχέδιο είναι 
σαφώς η συνέχιση των εμφανίσεών μας 
στην ταράτσα του Capsis Hotel και, στη 
συνέχεια, η προτετοιμασία και η ανανέ-
ωσή μας για την έναρξη της χειμερινής 
σεζόν τον Οκτώβριο στην έδρα μας, 
French Keys (Θ. Σοφούλη 48). 

Δεν συμφέρει 
την Τουρκία να γίνει 
πόλεμος αυτήν την 

περίοδο...ο Έλληνας άμα 
του χαλάσεις τις διακοπές 

σκοτώνει άνθρωπο...

Social 
Media

FRENCH KEYS BAND
Το γκρουπ που μας βάζει στη χρονομηχανή!

▶ Σάββατο 22 Ιουνίου οι 
θρυλικοί Cypress Hill,ένα από τα 
μεγαλύτερα και επιδραστικότερα 
ονόματα στην ιστορία του hip 
hop,στο Fix Factory of Sound.
▶ Μετά την πολύ μεγάλη επι-
τυχία,συνεχίζεται για τελευταίο 
Σάββατο στην ταράτσα του 
CAPSIS η ‘ΤΑΡΑΤΣΟΓΡΑΦΙΑ’ από 
τον Διογένη Δασκάλου και τους 
Monie & Monie Conniente.
▶ Δευτέρα 24 Ιουνίου μία 
μοναδική καλοκαιρινή συναυλία 
με τραγούδια του σημαντικότε-
ρου δημιουργού της Ελληνικής 
λα’ι’κής μουσικής σκηνής στο 
Θέατρο Γης με την ορχήστρα 
Βασίλης Τσιτσάνης και τις 
κορυφάιες Δήμητρα Γαλάνη και 
Νατάσα Μποφίλιου.
▶ Παρασκευή 28 Ιουνίου ξεκι-
νάνε οι καλοκαιρινές ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
& ΧΡΩΜΑΤΑ στην Δυτική Θεσ-
σαλονίκη και στην περιοχή του 
ΤΙΤΑΝ σε έναν ολοκαίνουργιο και 
τελείως υπαίθριο χώρο.

▶ Την Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 
21:30 η απόλυτη Ελληνίδα 
σταρ Άννα Βίσση για μία 
και μοναδική εμφάνιση με 
την 13μελή μπάντα της σε 
καλοκαιρινούς ρυθμούς στο 

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.
Μαζί της ο Νικόλας Ραπτάκης 
και η Νατάσα Μηνδρινού.
▶ Τρίτη 25 Ιουνίου σειρά έχει ο 
Μάριος Φραγκούλης ο οποίος 
ξεκινάει την καλοκαιρινή του 
περιοδεία από την Θεσσαλονίκη 
και μας δίνει ραντεβού στις 
21:30 επίσης στο Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών.Μαζί του η 
Μυρτώ Βασιλείου.
▶ Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 

Ιουνίου Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης 
παρουσιάζει την κωμωδία ΤΟ 
ΤΑΒΛΙ στο θέατρο Κήπου με τους 
Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμο 
Σκιαδαρέση.Ώρα έναρξης 21:15.
▶ Τετάρτη 26 Ιουνίου η πολυτά-
λαντη,εξαιρετική και αγαπη-
μένη του Ελληνικού κοινού 
Καναδή Loreena McKennitt,με 
πωλήσεις δεκάδων εκατομ-
μυρίων δίσκων,έρχεται για μία 
και μοναδική εμφάνιση στο 
Θέατρο Γης.

▶ Πέμπτη 27 Ιουνίου ο Κωστής 
Μαραβέγιας στο Θέατρο Γης θα 
ερμηνεύσει όλα τα τραγούδια 
που αγαπάμε. Ώρα έναρξης 
21:30.
▶ Πέμπτη 27 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ 
με τις ‘παλιές αγάπες μας’ στο 
Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών 
θα μας παρουσιάσουν κομμάτια 
από την 30χρονη πορεία τους.
Ώρα έναρξης 21:30.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Τους γνωρίσαμε σαν «house band» στον αγαπημένο χώρο French Keys που μας έχει 
προτείνει μια σειρά αξιόλογων live.  Άγγιξαν τις διαθέσεις του κοινού και σήμερα είναι ένα 
από τα πιο αγαπημένα γκρουπ της πόλης.  Οι French Keys Band μας συστήνονται.

#Τουρκία
#Κρίση

#AGENDA_MOU

Θα γίνει πόλεμος με την 
Τουρκία και άντε τώρα να 

θυμηθώ πως μαζεύουν γόπες, 
πως καθαρίζουν τουαλέτες και 

πως κάνουμε φάκελο στο 
κρεβάτι..

Θα φτάσουν οι 
Τούρκοι μέχρι τη 

Μύκονο, θα δουν τιμές 
και θα γυρίσουν 

πίσω.

Η κρίση με την Τουρκία 
είναι για τον Βερύκιο ό,τι το 

Πάσχα για τον Γαϊτάνο.

Υπάρχουν τεχνικά 
θέματα στρατιωτικής 

φύσης που πρέπει να λυθούν 
πριν πάμε για πόλεμο με την 
Τουρκία. Ας πούμε, τώρα που 

έφυγε ο Καμμένος, πόσο καιρό 
έχει να γίνει αγιασμός στα 

F16;
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Από τις χρυσές εποχές της διασκέδασης στην Θεσσαλονίκη.Τότε που ο κόσμος διασκέδαζε πιο αυθεντικά,τότε που 
υπήρχαν χρήματα,τότε που υπήρχαν καλλιτέχνες με φοβερή προσωπικότητα  τεραστίου διαμετρήματος όπως οι 

συγκεκριμένοι.Εποχές ΑΒΑΝΤΑΖ με Αντώνη Βαρδή στην πίστα να δίνει το μικρόφωνο στον Πασχάλη Τερζή.Στιγμές 
μοναδικές και ανεξίτηλες στη μνήμη όλων εμάς που τις βιώσαμε.Δίπλα ο ιδιοκτήτης του χώρου που είχε γράψει 

ιστορία,Βασίλης Παπαδόπουλος.

Pinning 
The Media
▶ ΤΡΈΛΟ ΜΟΥ, ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Κάπου πήρε το μάτι μου 
την Βίκυ Καγιά να ενη-
μερώνει ότι είναι μόδα η 
“μπανάνα” για γυναικεία 
τσάντα και σκέφτομαι 
πώς θα ήταν να κυκλο-
φορούσαν στο δρόμο 
γυναίκες ντυμένες με τις 
στυλιστικές συμβουλές 
του Shopping Star ή του 
My Style Rocks.  Απόκρι-
ες, all year long.

▶ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΈΙ ΑΠΟ ΤΑ SOS
Αυτές τις διαφημίσεις του teleshopping που τις βάζουν στη 
λούπα και παίζουν κανένα 5λεπτο σερί, ή διαφήμιση παρά 
διαφήμιση το κάνουν γιατί δεν έχουν να βάλουν κάτι άλλο ή 
είναι στα SOS και πρέπει να τις αποστηθίσουμε?

▶ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ, κ. ΚΑΛΗΜΈΡΗ
Ακόμη και χωρίς τον Καλημέρη το Open Beyond μια χαρά πη-
γαίνει με τον αυτόματο πιλότο.  Τι θα γίνει όμως του χρόνου, αν 
μάλιστα επαληθευτούν και η φήμες για αδυναμία πληρωμών 
από πλευράς της ιδιοκτησίας?

▶ AWKWARD!!!!
Δεν παρακολουθώ και δεν ξέρω αν τελείωσε το Survivor.  
Αλλά αν δεν τελείωσε δεν πρέπει να το «τελειώσουν» άμεσα 
με συνοπτικές διαδικασίες, αφού οι εξελίξεις με Τουρκία πα-
ραπέμπουν σε άσχημους συνειρμούς?  Βλέπεις δεν έβρισκαν 
παίκτες να συμπληρώσουν δύο ελληνικές ομάδες και είχαν 
την φαεινή να το κάνουν φέτος Ελλάδα – Τουρκία.

▶ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΝΈΥΜΑΤΟΣ
Τα εν οίκω, εν δήμω αποφάσισε να βγάλει η Τσιμτσιλή για 
να διατηρήσει την τηλεθέαση σε ικανοποιητικά επίπεδα λίγο 
πριν το τέλος της σεζόν κι άρχισε αποκαλύψεις που αφορούν 
στον σύζυγό της.  Δεν ήξερε, λέει, τους συναδέλφους της από 
άλλα κανάλια γιατί δεν ασχολιόταν με gossip, social media 
και celebrity news.  Σιγά – σιγά θα μας πει ότι και την ίδια την 
γνώρισε μέσα από την «συγγραφική» της δραστηριότητα κι όχι 
από την τηλεόραση.

▶ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πάντως στο #tatouaz ο χρόνος αποκτά άλλη διάσταση:  Σε 
μισή ώρα θα μάθει ο άλλος να κολυμπάει, ο Τόνι έκοψε την 
κόκα σε μια μέρα μασουλώντας φυστίκια και η Όλγα έκοψε το 
ποτό σε μια βδομάδα με ιππασία κ σκάκι!
@yiamyang

Όχι για να μην λέτε ότι μόνο εγώ βλέπω την τηλεόραση 
με στραβό μάτι.
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Ένας νέος πολυχώρος, το ΒΑΜΒΟΟ Pool / Events / Venues, έρχεται να αποτελέσει ένα αγαπημένο 
σημείο στην Περιοχή του Αεροδρομίου.
Κομψό και σύγχρονο με minimal γραμμές, σχεδιασμένο για να προσελκύσει και να διεγείρει τις αισθή-

σεις σας στους διαφορετικούς και μοναδικούς του χώρους! 
Στόχος του BAMBOO είναι να παρέχει στους πελάτες του, την υψηλότατη και πολυτελέστατη εξυπηρέτηση, καθ’ολη τη 
διάρκεια της παραμονής τους.
Ένα ταξίδι αναψυχής με πολυτελές εξοπλισμό, μοναδική και ξεχωριστή γαστρονομία, υψηλή αισθητική και άψογο service!
Πολυτελείς ανέσεις και exclusive υπηρεσίες. 
Επιπροσθέτως, χάρη στην ευέλικτη υποδομή του, ο χώρος του ΒΑΜΒΟΟ είναι στη διάθεση σας να φιλοξενήσει την οργάνω-
ση και την εκτέλεση παντός τύπου εκδηλώσεων, όπως γαμήλιες δεξιώσεις, βαφτίσεις, αρραβώνες, κοινωνικές, πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις και επαγγελματικές συνεστιάσεις, αλλά και εναλλακτικά events και άλλα prive πάρτυ.
Περιοχή Αεροδρομίου,τηλ. 2310 477083.

BAMBOO pool/events/venues
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Η Μαίρη Δούτση είναι από τους ανθρώ-
πους που συνειδητοποίησε από μικρό παιδί 
που έχει έφεση και αυτό ήταν η μουσική. Τα 
πρώτα της βήματα έγιναν με τα μαθήματα 
πιάνου και έκτοτε άρχισε γράφει την δική 
της επιτυχημένη πορεία στον χώρο με πλή-
θος βραβείων, συμμετοχές σε συναυλίες και 
Φεστιβάλ Τραγουδιού, σημαντικές συνεργα-
σίες-σταθμούς με μεγάλους Έλληνες καλλι-
τέχνες. Η Μ.Δούτση σε συνέντευξη της στην 
Karfitsa μιλάει για το νέο της τραγούδι «Κοί-
τα στα μάτια μου», αλλά και για το κοινό της 
Θεσσαλονίκης και τα φοιτητικά της χρόνια 
στην πόλη. 

Έχετε σπουδάσει χημεία, όμως σας κέρ-
δισε το τραγούδι. Από την μια δηλαδή ιοντι-
κές και χημικές ενώσεις, μείγματα, πειρά-
ματα και από την άλλη νότες, ήχοι, στίχοι. 
Αναρωτιέμαι τι κοινό ή τι διαφορετικό σας 
κέρδισε και στα δυο, για να τα συνδυάσετε; 
Από μωρό στο τραγούδι είχα μια έμφυτη κλί-
ση. Τη χημεία τη γνώρισα ως έφηβη και μου 
άρεσε πολύ. Επέλεξα λοιπόν μεγαλώνοντας 
να ασχοληθώ με αυτούς τους δύο τομείς γιατί 
τους αγαπώ και με γεμίζουν. Ο συνδυασμός 
τους βεβαίως ήταν δύσκολος, από την άλλη 
πλευρά όμως η ενασχόληση με τη χημεία με 
έκανε να στρέφομαι με περισσότερη όρεξη 
στη μουσική και αντίστροφα.

Τα φοιτητικά σας χρόνια τα περάσατε 
στη Θεσσαλονίκη. Τι θυμάστε από τότε; Την 
τρελοπαρέα μας, τις «Εννιά του Χημικού». 
Ήμαστε εννιά φίλες από όλες τις γωνιές της 
Ελλάδας και την Κύπρο. Διασχίζαμε τους 
δρόμους της Θεσσαλονίκης για να πάμε από 
το ένα σπίτι στο άλλο, με κύριο στόχο να κά-
νουμε μεταξύ μας φάρσες. Δυστυχώς ο αριθ-
μός όσων εξακολουθούμε να ζούμε στη Θεσ-
σαλονίκη έχει πλέον μικρύνει.

Το τραγούδι που ερμηνεύετε «Κοίτα στα 
μάτια μου» υπογράφουν μεγάλα ονόματα 
και ειδικότερα η Έλένη Τσαλιγοπούλου, ο 
Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου και ο Κώστας 
Λειβαδάς. Πως προέκυψε αυτή η συνεργα-
σία; Η ιστορία μας με την Ελένη, τον Κώστα 
και το Σπύρο έχει βαθιές ρίζες στο χρόνο. Η 
Ελένη είναι η καλύτερη φίλη της μητέρας 
μου, Ναουσαίες και οι δύο, με τον Κώστα 
και το Σπύρο γνωριζόμαστε κάπου είκοσι και 
δέκα χρόνια, αντίστοιχα. Μάλλον είχε έρθει 
το πλήρωμα του χρόνου. Έψαχνα για ένα τρα-
γούδι το οποίο να με εκφράζει και να αποτε-
λέσει τη «γνωριμία» μου με το ευρύ κοινό. 

Μου έβαλαν λοιπόν να ακούσω το «Κοίτα στα 
μάτια μου» και το ερωτεύτηκα! Είδαμε και 
πρακτικά πως μου ταίριαζε και όλα πήραν το 
δρόμο τους. Είμαι κάτι παραπάνω από χαρού-
μενη και ευγνώμων για τη συνεργασία αυτή!

Ποια στιγμή, έως τώρα, στην πορεία σας 
στο τραγούδι ξεχωρίζετε; Είναι πολύ δύσκο-
λο να επιλέξω γιατί αγαπώ την κάθε στιγμή. 
Παρόλα αυτά θα αναφέρω τη συνεργασία μου 
με τον Κώστα Μακεδόνα με τον οποίο βρέθη-
κα για πρώτη φορά μπροστά σε «άγνωστό» 
μου κοινό, στην πόλη της Αθήνας. Η εμπιστο-
σύνη του μου άνοιξε νέους δρόμους και τον 
ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.

Πως θα χαρακτηρίζατε το μουσικό κοι-
νό της Θεσσαλονίκης; Απαιτητικό. Είναι το 
κοινό που πρέπει ο καλλιτέχνης να «πείσει». 
Απαιτούνται πολλή σκέψη και δουλειά για το 
σκοπό αυτό, προσωπικά όμως η όλη διαδικα-
σία με ενεργοποιεί και με ανανεώνει.

Ασχολείστε επαγγελματικά με το τρα-
γούδι πάνω από δεκαετία. Τι έχετε δει να αλ-
λάζει στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια; Νομί-
ζω ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική. 
Υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία μεν, λόγω του 
διαδικτύου, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν 
την κάνουμε πια «κτήμα» μας. Είναι όλα λίγο 
επιφανειακά. Προσωπικά μου λείπει η εποχή 
της κασέτας, όταν γράφαμε τραγούδια που 
μας άρεσαν και τα ακούγαμε ξανά και ξανά.

Στο παρελθόν είχατε λάβει μέρος στο 
The Voice. Τι κρατάτε από αυτή την εμπει-
ρία; Θα προτρέπατε έναν νέο στο χώρο να 
συμμετάσχει σε ένα talent show ; Από την 
εμπειρία του “The Voice” κρατώ τη συνανα-
στροφή με όλους τους νέους συναδέλφους 
που, όπως κι εγώ, κυνηγούσαν το όνειρό 
τους, αλλά και με τους ανθρώπους της πα-
ραγωγής που δούλεψαν σκληρά για αυτό 
τηλεοπτικό αποτέλεσμα. Θα προέτρεπα ένα 
νέο να συμμετάσχει σε ένα talent show αρκεί 
να ήταν συνειδητοποιημένος ότι πρόκειται για 
ένα τηλεοπτικό προϊόν που δεν καθορίζει το 
μέλλον.

Έπόμενα σχέδια; Συνεχίζουμε τις εμφα-
νίσεις μας με το σχήμα Mary Doutsi & The 
Swingers κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο 
Garcon Brasserie στη Θεσσαλονίκη. Επίσης 
θα πραγματοποιηθούν κάποιες καλοκαιρι-
νές εμφανίσεις με τη Συνοικία Ασμάτων του 
Ιεροκλή Μιχαηλίδη και κάποιες με τον Κώστα 
Μακεδόνα που θα ανακοινωθούν το επόμενο 
διάστημα.

To κοινό της Θεσσαλονίκης  
είναι αυτό που πρέπει κάθε  
καλλιτέχνης να «πείσει»

Μαίρη Δούτση:
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Μαίρη
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Η τραγουδίστρια 
κατακτάει 

ολοένα και 
περισσότερο 
κοινό με τη 
φωνή της
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Με κάθε επισημότητα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μπήκε σε 
νέα εποχή με τον επιχειρηματία, Γιώργο Καρα-
μάνο, να αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο να βγάλει 
τον σύλλογο από το οικονομικό τέλμα που είχε 
περιέλθει, από τη στιγμή που ο Μπάνε Πρέλεβιτς 
εδώ και καιρό είχε επικοινωνήσει με κάθε τρόπο 
την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τα κοινά 
του συλλόγου. 

Οι επιτελείς του Δικεφάλου, την προηγούμε-
νη Τρίτη, ολοκλήρωσαν τον κύκλο επαφών που 
είχαν με την πλευρά του Γιώργου Καραμάνου, 
με την ΚΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση, η οποία ανέ-
φερε: «Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα 
γραφεία του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ συνάντηση στην 
οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ 
κ.Μπάνε Πρέλεβιτς, ο πρόεδρος του ερασιτέχνη 
ΠΑΟΚ κ.Θανάσης Κατσαρής και ο κ.Γιώργος Κα-
ραμάνος με τους συνεργάτες του κ.κ Χαράλα-
μπο Πατάκο και Γιάννη Χατζηβασιλείου. Υπήρξε 
ταύτιση απόψεων και συμφωνία, ώστε μετά την 
ολοκλήρωση όλων των γραφειοκρατικών διαδι-
κασιών που απαιτούνται, ο κ.Καραμάνος να ανα-
λάβει το management της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και με την 
προοπτική να αποκτήσει, μετά την ολοκλήρωση 
της σεζόν 2019-20 και το πλειοψηφικό πακέτο 
των μετοχών της εταιρίας». Αμέσως μετά ο Ελ-
ληνας επιχειρηματίας μέσω του λογαριασμού 
που διατηρεί στα social media έστειλε το πρώτο 
του μήνυμα μέσω μιας φωτογραφίας του μέσα 
από το PAOK Sports Arena: «Όλοι μαζί να πάμε 
τον ΠΑΟΚ ψηλά!!!», ανέφερε σε αυτό.

Η... διαφορετική διατύπωση  
της ανακοίνωσης του ΑΣ ΠΑΟΚ

Εν αντιθέσει με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ερασιτέ-
χνης, στη δική του ανακοίνωση δεν έκανε λόγο 
για οριστική συμφωνία με την πλευρά του κ. 
Καραμάνου, αλλά για θετική διάθεση συνερ-
γασίας των δύο πλευρών. Η λεπτομέρεια αυτή 
στη διατύπωση των όσων αναφέρει η ανακοί-
νωση, έκανε πολλούς να αναρωτηθούν για το 
τι πραγματικά ισχύει. «Ο ΠΑΟΚ, ενημερώνει ότι 
την Τρίτη 18 Ιουνίου στα γραφεία του σωματεί-
ου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου 
κ. Αθανασίου Κατσαρή, του προέδρου της ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ κ. Μπάνε Πρέλεβιτς και του υποψηφίου 
επενδυτή κ. Γεώργιου Καραμάνου και των συ-
νεργατών του. Κατά την διάρκεια της συνάντη-
σης διαπιστώθηκε θετική διάθεση συνεργασίας 
των δύο πλευρών και συμφωνήθηκε να πραγ-
ματοποιηθούν οι απαραίτητες οικονομικές και 
νομικές ενέργειες, η ολοκλήρωση των οποίων 
θα αποτελέσει πρόκριμα για την τελική συμφω-

νία για την ανάληψη του managment της ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ», ανέφερε αναλυτικά αυτή, ωστόσο όπως 
διαβεβαίωναν οι άνθρωποι της ΚΑΕ η συμφωνία 
με τον Καραμάνο είναι οριστική και δεν τίθεται 
κανένας λόγος για να χαλάσει το... deal.

Ο Φραγκιάς, η πρώτη κίνηση του Καραμάνου
Η ανάληψη του managment της ΚΑΕ από 

τον κ. Καραμάνο, έφερε και τις πρώτες κινήσεις 
από την πλευρά του. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου 
αποχώρησε από τον Δικέφαλο, αφού στην επα-
φή που είχε μαζί του δεν βρέθηκε η «χρυσή 
τομή» για την παραμονή του στην ομάδα, κάτι 
που άλλωστε αναμένονταν. Ο πρώην πλέον τε-
χνικός του ΠΑΟΚ, είπε το δικό του «αντίο» στον 
σύλλογο, μέσω δήλωσής του που δημοσιεύθη-
κε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ. «Μετά από 
δύο χρόνια ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου 
με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους τους ανθρώπους που πορευτήκαμε μαζί 
έχοντας πάντα κοινούς στόχους και φιλοδοξίες. 
Κρατάω όλες τις όμορφες στιγμές, αλλά και τις 
δύσκολες, αυτές που μας έφεραν πιο κοντά και 
δημιούργησαν αληθινές ανθρώπινες σχέσεις. 

Ευχαριστώ τον Μπάνε Πρέλεβιτς, τον Νίκο Σταυ-
ρόπουλο, τον Τέλη Ζουρνατσίδη για την εμπιστο-
σύνη και την στήριξη. Όλα τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου. Τους άμεσους συνεργάτες μου, 
το σταφ, αλλά και τους ανθρώπους στα γραφεία 
της ΚΑΕ για την αγάπη και την καλή συνεργασία 
που είχαμε. Τέλος, ένα ευχαριστώ στους φίλους 
της ομάδας για την αγάπη, τον σεβασμό και την 
φιλοξενία τους σε εμένα αλλά και στην οικογέ-
νεια μου. Να είστε πάντα καλά». Ο αντικαταστά-
της του απόλυτα πετυχημένου κατά τη διάρκεια 
της διετής θητείας του στον ΠΑΟΚ προπονητή, 
βρέθηκε και άμεσα και είναι ο Βασίλης Φρα-
γκιάς. Ο πολύπειρος τεχνικός, που τη περσινή 
σεζόν ήταν στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου, 
συμφώνησε και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. 
Όσον αφορά το παρελθόν του ο 51χρονος έχει 
εργαστεί στον Κολοσσό Ρόδου, Περιστέρι, Ολύ-
μπια Λάρισας, Παγκράτι, στην ουκρανική Ντίπρο, 
στην Κύπρο αλλά και στην Εθνική ομάδα του 
Κατάρ. Το 2011 είχε βγει δεύτερος στην ψηφο-
φορία για τον καλύτερο προπονητή της Α1, όταν 
βρίσκονταν στο τιμόνι του Κολοσσού, πίσω από 
τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. 
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ MANAGEMENT TOY ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ 
ΠΑΟΚ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ 

Νέα εποχή στην ΚΑΈ ΠΑΟΚ!
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O πρόεδρος του ΓΣ Ηρακλής, Φώτης Θέος, μίλησε 
στην «Karfitsa» και εξέπεμψε SOS αναφορικά με την 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ποδοσφαιρι-
κό τμήμα του συλλόγου. Ο επικεφαλής του Ερασιτέχνη 
Ηρακλή, αποκάλυψε πως ο Τομ Παπαδόπουλος παρέ-
δωσε τα κλειδιά της Μίκρας και πως προχωράει άμεσα 
στην εκκαθάριση της ΠΑΕ η οποία παύει να υφίσταται 
λόγω των χρεών που είχε κληρονομήσει από την εποχή 
Παπαθανασάκη. 

Ως εκ τούτου η μοναδική λύση για να υπάρξει μέλλον 
στον κυανόλευκο σύλλογο, είναι η εύρεση νέου ΑΦΜ. Ο 
Φώτης Θέος μίλησε και γι’ αυτό το θέμα, ωστόσο, απέ-
κλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, η επόμενη ημέρα 
του Ηρακλή να βρει τον ΓΣ να ηγείται αυτής της προσπά-
θειας, τονίζοντας πως η αναζήτηση ενός χρηματοδότη 
που θα μπει μπροστά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι 
μονόδρομος.  
- Οι συζητήσεις του Τομ Παπαδόπουλου με την πλευ-
ρά του Βόλου έπεσαν στο... κενό. Σας έχει ενημερώσει 
για τις επόμενες κινήσεις του; «Ο Τομ Παπαδόπουλος 
έχει αποχωρήσει από την ομάδα, ήδη μας έχει παραδώσει 
και τα κλειδιά από τα γραφεία της Μίκρας. Επίσης έχουμε 
ενημερωθεί από τους δικηγόρους του Παπαδόπουλου 
πως η υπάρχουσα ΠΑΕ  μέσα στο επόμενο διάστημα πρό-
κειται να τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, πράγμα που 
σημαίνει πως η μοναδική πλέον λύση είναι η εξεύρεση 
νέου ΑΦΜ».
- Σε αυτή την προσπάθεια της νέας επανεκκίνησης που 
επιχειρείται, θα υπάρχει στο... κάδρο και ο Τομ Παπα-
δόπουλος; «Πρώτα απ’όλα θα πρέπει να βρεθεί ποια θα 
είναι η επόμενη ημέρα της ομάδας. Όταν θα γίνει αυτό 
ίσως να βοηθήσει την ομάδα έδειξε να είναι θετικός σε 
ένα τέτοιο σενάριο. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα φανεί στο 
μέλλον και δεν μπορούμε να πούμε κάτι αυτή την στιγμή. 
Προέχουν άλλα πράγματα για την ομάδα, που είναι πολύ 
πιο σοβαρά και δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος μπροστά 
μας».
- Με λίγα λόγια η επόμενη ημέρα του ποδοσφαιρικού 
Ηρακλή είναι αχαρτογράφητη; «Δυστυχώς είναι αλή-
θεια αυτό. Πλέον δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο η ση-
μερινή ΠΑΕ κατόπιν απόφασης του Τομ Παπαδόπουλου, 
πηγαίνει σε εκκαθάριση και παύει να υφίσταται. Οπότε...».
- Κατά πόσο είναι δυνατόν να βρεθεί λύση χωρίς έναν 
βασικό χρηματοδότη; «Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να 
σταθεί καμία λύση χωρίς να χρηματοδοτείται. Οποιαδή-
ποτε και αν είναι η επόμενη ημέρα του ποδοσφαιρικού 
Ηρακλή θα πρέπει να γίνει σωστά και με γερές βάσεις». 
- Ποιες αναμένεται να είναι οι κινήσεις του Γ.Σ Ηρακλής 
από εδώ και πέρα; «Πρόκειται να κάνουμε μια συνέλευ-
ση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου και της οικογένειας 
του Ηρακλή, όπου θα συζητηθούν οι λύσεις που υπάρ-
χουν και θα αποφασιστεί ποια κατεύθυνση θα ακολου-
θήσουμε. Μέχρι σήμερα το μόνο πρακτικό που υπάρχει 

είναι ότι τα γραφεία της Μίκρας επέστρεψαν στον Γ.Σ. και 
ότι η σημερινή ΠΑΕ αργά η γρήγορα θα προχωρήσει σε 
εκκαθάριση». 
- Κατά ποσό μπορεί ο Έρασιτέχνης να μπει μπροστά 
στη νέα προσπάθεια του Ηρακλή; «Δύσκολα μπορεί να 
συμβεί κάτι τέτοιο ο Ερασιτέχνης έχει να διαχειριστεί από 
μόνος του αρκετά θέματα που αφορούν τον σύλλογο. Ο 
Γ.Σ. Ηρακλής δεν μπορεί από μόνος του να ηγηθεί μιας 
νέας προσπάθειας, είναι αδύνατο. Εμείς μπορούμε να 
βοηθήσουμε να βρεθεί η επόμενη ημέρα, κάνοντας συ-
νελεύσεις και ψάχνοντας λύσεις. Θεσμικά θα κάνουμε 
ότι περνάει από το χέρι μας, θα είμαστε δίπλα σε όποιο 
πρόβλημα αντιμετωπίσει η ομάδα και θα προσπαθήσου-
με να την προστατέψουμε. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε 
σε διάφορες εικασίες για το μέλλον του Ηρακλή, καθη-
μερινά θα προχωράμε με ότι έχουμε στα χέρια μας. Όταν 
θα υπάρξει κάτι σημαντικό για την ομάδα θα ενημερω-
θούν όλοι, όπως οφείλουμε να κάνουμε για το καλό του 
συλλόγου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΦΩΤHΣ ΘΕΟΣ, ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ KARFITSA  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

«Διαλύεται η τωρινή ΠΑΈ, 
αναζητείται νέο ΑΦΜ»

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

Η επόμενη μέρα του Ηρακλή
 απαιτεί καθαρές κουβέντες

Ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής βιώνει ακόμη ένα θερμό 

καλοκαίρι. Αιτία η «καμένη γη» που άφησε πίσω του ο 

Θανάσης Παπαδόπουλος. Ο ομογενής επιχειρηματίας 

που έγινε μέσα σε μία νύχτα πρόεδρος της ΠΑΕ, κούνησε 

μαντήλι αφήνοντας πίσω του χρέη που δημιουργήθηκαν 

επί της θητείας του και την ομάδα τυπικά στη Football 

League. Φως, νερό, τηλέφωνο και υλικοτεχνική υπο-

δομή των γραφείων είναι απλήρωτα, όπως και οι ποδο-

σφαιριστές. Ο Ηρακλής λοιπόν ζει μία ακόμη τραγωδία, 

γιατί ο κ. Παπαδόπουλος απέτυχε να δημιουργήσει συν-

θήκες υγείας στην ομάδα. Ανεξαρτήτως από το αν ήταν 

ανυποψίαστος για το Πρωτάθλημα της Football League ή 

αν άκουσε υποσχέσεις που δεν έγιναν πράξη, ο υποβιβα-

σμός του Ηρακλή έχει τη σφραγίδα του. Γιατί στον πόλε-

μο, κερδίζεις τη μάχη και μετά αναζητάς τους πιθανούς 

αδύναμους κρίκους. Ο κ. Παπαδόπουλος όμως έχασε τις 

περισσότερες μάχες που έδωσε, αναζητά δικαιολογίες, 

αλλά υπάρχει ένα θύμα και αυτός είναι ο Ηρακλής. Η 

τελευταία του αποτυχία ήταν να πείσει τον Αχιλλέα Μπέο 

να του πουλήσει το ΑΦΜ του Ν.Π.Σ. Βόλου με αποπλη-

ρωμή του τιμήματος σε βάθος τριετίας. 

Η ΠΑΕ Ηρακλής οδηγείται προς την εκκαθάριση και 

οι δυνάμεις της κοινωνίας των «κυανολεύκων» αναζη-

τούν ΑΦΜ ομάδας της Football League, προκειμένου να 

γίνει ένα restart χωρίς χρέη.

Αν τελικώς το εγχείρημα θα στεφθεί ή όχι από επι-

τυχία θα το δείξει ο χρόνος. Προς το παρόν υπάρχουν 

καλή διάθεση, κινητοποίηση και αισιοδοξία. Λείπει όμως 

το βασικότερο. Το κεφάλαιο με το οποίο θα αγοραστεί ο 

ΑΦΜ και το μπάτζετ για να τρέξει αγωνιστικά η ομάδα. 

Αρα 

λείπει το σημαντικότερο κομμάτι του παζλ. 

Δυστυχώς στον επαγγελματικό αθλητισμό όλα αρχί-

ζουν και τελειώνουν στα χρήματα, οπότε τα όποια σχέδια 

των ανθρώπων του Ηρακλή θα πρέπει να έχουν ως αφε-

τηρία το ποσό που θα έχουν στο ταμείο τους. Διαφορετικά 

η όποια προσπάθεια τους θα μοιάζει ως απονενοημένο 

εγχείρημα. Κι αυτή η χρονική στιγμή είναι η καλύτερη 

για να ακουσθούν καθαρές κουβέντες οι οποίες ίσως να 

βοηθήσουν τους «κυανόλευκους» να πάρουν μία ουσι-

αστική απόφαση η οποία θα είναι κομβική για το μέλλον 

της ομάδας. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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Χρήστος Κοκκινάκης, Μαρία Βενέτη, Κώστας Παρχαρίδης 

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου, έλαβε χώρα στη Chalkos Gallery ένα Summer wine 
party ύστερα από πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της γκαλερί κ. Κώστα Παρχαρίδη. 
Το κάλεσμα τίμησαν με την παρουσία τους φίλοι και καλλιτέχνες, ενώ παρευρέ-
θηκε και ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης κ. 
Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Παρχαρίδης δήλωσε πως η γκαλερί όχι μόνο θα παρα-
μείνει ανοιχτή στο κοινό για το μεγαλύτερο μέρος της θερινής περιόδου, αλλά θα 
συνεχίσει παρόμοιες και άλλες δράσεις, ενώ τα απογεύματα κρασί και συζήτηση 
περιμένουν όσους Θεσσαλονικείς θελήσουν να την επισκεφτούν.

Καλωσόρισμα του Καλοκαιριού  
στη Chalkos Gallery

Δημήτρης Καμενίκης, Βασίλης Κιλτίδης

Αφροδίτη Νέστορα, Κώστας Παρχαρίδης, Μάιρα Παλτίδου 

Κώστας Παρχαρίδης, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Σοφοκλής Κάλτσιος Γιάννης Πατραμάνης, Κατερίνα Χρήστου, Κώστας Παρχαρίδης 

Αντώνης  Παρχαρίδης, Σταύρος Καλαφάτης 

Χρήστος Κοκκινάκης, Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Παρχαρίδης Αμαλία Τσαμπάζη, Σταύρος Καλαφάτης, Δέσποινα Καρφοπούλου 

Κώστας Παρχαρίδης , Αμαλία Τσαμπάζη, Σταύρος Καλαφάτης  

Ελένη Ίτσιου, Μαρία Φαϊτατζόγλου, Χρήστος Κοκκινάκης, Έφη Σαραφίδου 
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ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΈΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα συνειδητοποιήσεις,  ότι τα ψέματα 
έχουν τελειώσει και είναι καιρός να 

αντιμετωπίσεις τις διάφορες καταστάσεις 
στην πραγματική τους διάσταση. Κάνε 
τα απαραίτητα ξεκαθαρίσματα και δες 
το μέλλον σου με θετικό μάτι. Σε κάθε 

περίπτωση, μην αφήσεις κάποια θέματα 
του παρελθόντος να σε κρατάνε πίσω. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,22,41.

Η εβδομάδα ενδέχεται να σου 
προκαλέσει εκνευρισμό και ένταση, 

εξ αιτίας κάποιων γεγονότων που δεν 
περίμενες και θα σε ταράξουν. Μην 

χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, γιατί 
αυτά που θέλεις να κάνεις σήμερα είναι 
αρκετά σημαντικά για να μείνουν πίσω. 
Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις, που 

μπορεί να σου δημιουργήσουν εμπόδια 
στο μέλλον και πράξε ήρεμα . ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,12,25,42.

Η εβδομάδα σε βρίσκει με πολύ καλή 
διάθεση και με ενισχυμένα ποσοστά 

αυτοπεποίθησης, οπότε η επιτυχία είναι 
εξασφαλισμένη. Ότι βάλεις στο μυαλό 

σου μπορείς να το φέρεις εις πέρας και 
θα νιώσεις μεγάλη ικανοποίηση για τον 

τρόπο που διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,39.

Είναι καιρός,  να αρχίσεις να διεκδικείς 
αυτά που σου αξίζουν και να μη μένεις 

άπραγος μπροστά στις καταστάσεις. 
Ξεκίνα μιλώντας στα άτομα του 

περιβάλλοντός σου, αφού πρώτα έχεις 
αποφασίσει τι θέλεις. Σε κάθε περίπτωση, 

μην περιμένεις να σε σκεφτούν πρώτα 
οι άλλοι, αν δεν σκεφτείς εσύ τον εαυτό 

σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,28,33.

Έχεις πολύ καλή διάθεση και αυτό γίνεται 
εύκολα αντιληπτό από τους γύρω σου, 

οι οποίοι δείχνουν το θαυμασμό τους 
σε κάθε σου κίνηση. Απαλλάξου από 
οτιδήποτε σε κρατάει πίσω ή σε κάνει 

μίζερο και κάνε τις κατάλληλες κινήσεις, 
που θα σε βοηθήσουν να φτιάξεις ένα 

καλύτερο αύριο για εσένα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,26,49.

Το μυαλό σου,  δουλεύει με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς και θα καταφέρεις 

να υλοποιήσεις πολλές σκέψεις, που 
έχεις στο μυαλό σου εδώ και καιρό. Η 

δυναμική σου πλευρά δεν αφήνει τίποτα 
να περάσει ανεκμετάλλευτο. Συνέχισε με 
αυτόν τον τρόπο και θα δεις πως μπορείς 

να πετύχεις ότι βάλει ο νους σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,24,47.

Το να έχει κάποιος αληθινούς 
φίλους, είναι μεγάλη υπόθεση. 
Πότε όμως είναι μια φιλία αλη-
θινή, προορισμένη να αντέξει 
στις τρικυμίες του χρόνου, και 
πότε είναι απλά και μόνο μια 
“παρέα”, που σήμερα είναι και 
αύριο δε θα είναι;
Το βασικό που πρέπει κάποιος 
να κοιτάξει για να διαχωρίσει 
αυτές τις δύο καταστάσεις, είναι 
τα κίνητρα πίσω από το συναπά-
ντημα.
 Σε μια αληθινή φιλία, βρίσκομαι 
μαζί με τον άλλο άνθρωπο για 
να μοιραστούμε την ίδια τη ζωή, 
τις χαρές και τις λύπες της.
 Ο αληθινός φίλος είναι συνο-
δοιπόρος μου, όχι μόνο στις 
εύκολες και ευχάριστες στιγμές, 
αλλά επίσης στις αναπόφευκτες 
περιόδους θλίψης και δυσκο-
λίας.
 Σε μια γνήσια φιλία υπάρχει ο 
αμοιβαίος σεβασμός, ώστε να 
υπάρχει ώρα και χώρος για να 
εκφραστούν όλοι.
 Ο καλύτερος φίλος είναι αυτός 
που δε φοβάται να μας πει την 
αλήθεια, αν πιστεύει ότι σε κάτι 
έχουμε παρεκτραπεί.
 Είναι όμως παράλληλα έτοιμος 
να σεβαστεί τις επιλογές μας, 
έστω και αν διαφωνεί, χωρίς να 
φύγει από το πλευρό μας.
Σε αντίθεση, όταν μιλάμε για 
“σκέτη παρέα” τα κίνητρα είναι 
διαφορετικά: Εδώ δε συναντιό-
μαστε για να μοιραστούμε τη 
ζωή στην ολότητά της, αλλά 
μόνο για να ευχαριστηθούμε 
κάποια συγκεκριμένα πράγμα-
τα, πρόσκαιρα πράγματα, που 
τυγχάνει να μας αρέσουν και 
των δύο.
 Σε τέτοιες σχέσεις γνωρίζουμε – 
κατά βάθος – ότι υπάρχουν όρια 
στο τι μπορούμε να μοιραστούμε 
με τον άλλο.
 Όταν πια ο ένας από τους 
δύο βαρεθεί τη συγκεκριμένη 
απόλαυση που τους ένωνε, 
ή αν προκύψει εν τω μεταξύ 
κάποια διαφωνία, η “φιλία” αυτή 
εξανεμίζεται.  

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΈΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΈΡΩΣ

ΙΧΘΈΙΣ

Ίσως επιστρέψουν εμμονές του παρελθόντος, 
που νόμιζες ότι δεν υπάρχουν πια και θα 
χρειαστεί να δώσεις λύσεις σε διάφορα 
ζητήματα που είχες παραμελήσει. 
Ωστόσο, θα έχεις και πολλές ευκαιρίες 
να προωθήσεις τα σχέδιά σου. Μην τις 
αφήσεις ανεκμετάλλευτες. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,36,42.

Μην αγχώνεσαι με όσα συμβαίνουν γιατί 
αυτό θα σε βγάλει από το πρόγραμμα 
που έχεις βάλει και το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό για εσένα. Εξάλλου, η τελειομανία 
σου λειτουργεί άψογα, με αποτέλεσμα 
να μην αφήνεις καμία δουλειά στη μέση. 
Όπως και να έχει, θα πρέπει να είσαι 
ήρεμος και να φροντίσεις λίγο την υγεία 
σου, γιατί έχεις κουραστεί πολύ από τις 
υποχρεώσεις που έχεις μαζέψει. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,34,39.

Για να προχωρήσεις μπροστά, θα πρέπει 
να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν που σε 
προβληματίζει και να κάνεις δραστικές 
κινήσεις που αφορούν στο μέλλον σου. 
Μην επιτρέψεις σε παλιά λάθη να στέκονται 
εμπόδιο σε όσα θέλεις να πετύχεις. Σε κάθε 
περίπτωση, μπορείς να μιλήσεις με τους 
δικούς σου και να ζητήσεις τη βοήθειά τους. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,47.

Ευτυχώς η διάθεσή σου είναι πολύ καλή κι 
αυτό σε κάνει να παίρνεις αποφάσεις μετά 
από ώριμη, αλλά και αισιόδοξη σκέψη. 
Θα σου είναι πολύ χρήσιμη αυτή η στάση, 
καθώς τα προβλήματα που θα προκύψουν 
την εβδομάδα αυτήν θα είναι αρκετά και 
θα χρειάζονται άμεση επίλυση. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…14,25,39,44.

Θα σε κυριεύσουν ιδέες και θα σε κάνουν 
να σκέφτεσαι συνέχεια αρνητικά. Θα 
πρέπει να είσαι λίγο πιο ανοιχτός σε νέες 
απόψεις και να μην φανείς ισχυρογνώμων 
απέναντι σε κάποιους ανθρώπους. Μπορεί 
η δική τους γνώμη να είναι πιο κοντά 
στην πραγματικότητα και θα είναι προς 
όφελος σου να την ακολουθήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,36,43.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 22/6 ΕΩΣ 28/6

Θα έχεις αρκετό τρέξιμο και άγχος, καθώς 
έχουν μαζευτεί υποχρεώσεις που δεν 
παίρνουν άλλη αναβολή και πρέπει να 
τακτοποιηθούν το συντομότερο,  Ωστόσο, 
θα δεις ότι τα περισσότερα ζητήματα 
εξελίσσονται υπέρ σου και μπορείς να 
ανακουφιστείς με τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών σου. Σε κάθε περίπτωση, μην 
παρασυρθείς σε βιαστικές κινήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,49.

Ελένη Ίτσιου, Μαρία Φαϊτατζόγλου, Χρήστος Κοκκινάκης, Έφη Σαραφίδου 
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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 ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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

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

ΜΈΝΈΜΈΝΗ 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

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

ΚΈΝΤΡΙΚΗ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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 ΦΑΝΈΡΩΜΈΝΗ 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 ΈΚΚΛΗΣΙΈΣ 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 ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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

ΔΈΛΦΩΝ ΜΈ 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

ΠΈΡΑΙΑ (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

ΘΈΡΜΗ 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

ΚΈΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΈΔΟΝΙΑ
ΝΈΑΠΟΛΗ 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

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

ΈΝΟΙΚΙΑΣΈΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΜΠΈΛΟΚΗΠΟΙ 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.
ΚΈΝΤΡΟ
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


