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Ας χαιρόμαστε κι ας μη δακρύζουμε
Αν δεν βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο ενδεχομένως η ανάδειξη του Γιάννη Αντετο-

κούνμπο στον πολυτιμότερο παίκτη του μεγαλύτερου αθλητικού πρότζεκτ στον κόσμο όπως είναι 
το ΝΒΑ, πιθανώς να περιοριζόταν στην αυτονόητη αποθέωσή του από τον αθλητικό Τύπο. Τώρα, η 
εικόνα του μπήκε μέχρι και σε φυλλάδιο υποψηφίας βουλευτού. Αναδημοσιεύω τη μαρτυρία ενός 
παιδικού φίλου του από την εποχή που η οικογένεια Αντετοκούνμπο μοχθούσε για τα προς το ζην 
στοιβαγμένη σε ένα μικρό διαμέρισμα στα Σεπόλια. 

«Αγαπητοί φίλοι, στα Σεπόλια μένω από το 1989. Το σπίτι μου είναι 100 μέτρα από τις μπασκέτες 
του Γιάννη. Πήγαινα κι εγώ εκεί τη δεκαετία ‘90 να σπάσω τα πόδια μου στα τσιμέντα και τις λίμνες 
με τα νερά. Τον Γιάννη δεν τον θυμάμαι αλλά θυμάμαι τον πατέρα του γιατί ήταν ψηλός κι αυτός και 
μαύρος και προφανώς χαρακτηριστική φιγούρα για την γειτονιά.

Θα ήθελα να πω στους Έλληνες να μην πανηγυρίζουν καθόλου για την επιτυχία του Γιάννη. Να 
ντρέπονται και να σιωπούν. Γιατί ελάχιστοι ήταν αυτοί που συμπεριφέρθηκαν σε αυτά τα παιδιά ως 
ελληνόπουλα και ισότιμα με τα υπόλοιπα. Ένας από αυτούς (που τους συμπεριφέρονταν ισότιμα) 
ήταν ο νεαρός Νίκος Παππάς του Παναθηναϊκού που τότε έπαιζε στον Πανελλήνιο και νοικιάζαμε 
στην οικογένεια του ένα σπίτι να μένουν. Οι περισσότεροι γονείς βρίζαν τον προπονητή που έβαζε 
στην ομάδα τον μαύρο να παίζει και δεν έπαιζαν τα ελληνόπουλα. Τώρα όλοι αυτοί καμαρώνουν.

Σε λίγες μέρες η NIKE θα κάνει φιέστα στο γήπεδο των Σεπολίων και έχει αποκλείσει την περι-
οχή. Έβαψε τις τριγύρω πολυκατοικίες ως αντάλλαγμα που θα είναι για λίγες μέρες αποκλεισμένες 
λόγω σκαλωσιών και εγκαταστάσεων και σε αντάλλαγμα ορισμένοι ιδιοκτήτες απαίτησαν να τους 
αλλάξουν και τις τέντες για να μην σαμποτάρουν την εκδήλωση.

Αυτοί είμαστε, λοιπόν.
Θα μου πείτε «δεν τα ξέραμε»;
Τα ζήσαμε και με το προσφυγικό: Όταν ο Άραβας είναι φτωχός μετανάστης, Μόρια, κλωτσιές κι 

άβραστο φακόρυζο. Όταν ο Άραβας είναι πλούσιος τουρίστας, Μύκονος, τεμενάδες και σαμπάνιες».
Πέρα από την όποια γλαφυρότητα στην περιγραφή της μαρτυρίας, ένα είναι σίγουρο. Οτι στη 

διαχείριση του θέματος Αντετοκούνμπο, η ελληνική πολιτεία, είτε επρόκειτο για την Ομοσπονδία, 
είτε για την Πολιτεία τα μούσκεψε. Αμφιβάλλω αν ακόμη και τώρα έχουμε καταλάβει το μέγεθος και 
τη σπανιότητά του. Ας θυμηθούμε ότι ο «προφήτης» Νίκος Γκάλης για να παίξει στην Εθνική χρειά-
στηκε να παρανομήσει ο τότε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγης Κυνηγόπουλος για να ξεπεράσει 
την γραφειοκρατία εκδίδοντας ελληνικό διαβατήριο μιας χρήσης, ή το 1992 που στο παρά πέντε 
απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής ο Πύρρος Δήμας για να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε 
Ολυμπιακούς αγώνες μετά το 1960. Κι ας καταλάβουμε επίσης, ότι ο Γιάννης είναι ό,τι σημαντικότε-
ρο υπάρχει στον μπασκετικό κόσμο σήμερα κι όχι ένα παιδί που μας χρωστά επειδή του «κάναμε τη 
χάρη» για να του βγάλουμε ελληνικό διαβατήριο μόλις το 2013. Τον αντιμετωπίσαμε όπως ακριβώς 
αντιμετωπίζουμε κάθε ταλαντούχο παιδί που ενώ γνωρίζουμε τα ταλέντα του στις επιστήμες, στη 
μουσική, στον αθλητισμό τα αφήνουμε από ανικανότητα να θριαμβεύσουν εκτός Ελλάδας. Και θα 
νομιμοποιούμαστε να περηφανευόμαστε για τον επόμενο – αν κι εφόσον - Γιάννη όταν φτάσουμε σε 
εκείνο το σημείο που θα ενθαρρύνουμε να καλλιεργεί τις δεξιότητές του εντός των τειχών κι όταν οι 
πολιτικοί θα περιορίζονται σε ένα λιτό ευχαριστήριο μήνυμα... Κι ας μην δακρύσουμε όλοι τη στιγμή 
του θριάμβου του... Μια βαθιά ανάσα ικανοποίησης αρκεί.



Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Τελετή βράβευσης: Θεσσαλονίκη, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE, 6 Σεπτεμβρίου 2019
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Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλου

1α Επιχειρηματικά βραβεία 
Θαλής ο Μιλήσιος

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις - μέλη 
των επιμελητηρίων όλης της χώρας στα κατά τόπους επιμελητήρια

Περισσότερες πληροφορίες, η αίτηση συμμετοχής, οι κατηγορίες των βραβείων 
και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στο http://thalisomilisios.gr/
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Ο Κώστας Καραμανλής «έσπασε» τη σιωπή του μετά από σχεδόν 10 χρόνια… 

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και με παρατεταμένο 
θερμό χειροκρότημα έγινε χθες το βράδυ δεκτός ο πρώ-
ην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατί-
ας Κώστας Καραμανλής από στελέχη μέλη και ψηφο-
φόρους του κόμματος, που παρά τη βροχή γέμισαν το 
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης. 
Ο κ. Καραμανλής έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση 
για την παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών της 
ΝΔ στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης και απεύθυνε κάλεσμα 
στήριξης και πανστρατιάς εν όψει των εκλογών της 7ης 
Ιουλίου, σπάζοντας με αυτό τον τρόπο τη δημόσια σιω-
πή του έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια…

«Η  παράταξή μας παραμένει πυλώνας στο δημό-
σιο βίο και είναι έτοιμη για τη μεγάλη νίκη. ΟΙ Έλληνες 
ξέρουν ότι η ΝΔ λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα το 
εθνικό συμφέρον πέρα και πάνω από τα κομματικά συμ-
φέροντα. Ούτε αλάνθαστοι είμαστε ούτε τέλειοι. Πιστεύ-
ουμε και υπηρετούμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
της χώρας.  Ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει αδυναμίες, ότι 
αισθανθήκαμε αδικημένοι, ότι απέχει πολύ από το όρα-
μα των ιδρυτών μας. Παραμένει όμως ο καλύτερος ο 
μοναδικός χώρος για την ασφάλεια της χώρας μας. Άλ-
λοι στις δύσκολες συνθήκες των μνημονίων έπαιξαν με 
τυχοδιωκτικές απόψεις, άλλοι έπαιξαν τον αντιευρωπα-
ϊσμό. Εμείς σταθήκαμε σταθεροί στις ευρωπαϊκές από-
ψεις μας, το κρίσιμο καλοκαίρι του 2015 η Νεα Δημο-
κρατία κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και το έκανε 
χωρίς κανένα κομματικό συμφέρον επειδή ήταν εθνικά 
επιβεβλημένο», επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία 
του ο Κώστας Καραμανλής.

Ο Κώστας Καραμανλής είχε να μιλήσει δημοσίως επί 
πολιτικών θεμάτων από την εποχή που ήταν… ακόμα 
πρωθυπουργός: ουσιαστικά από την τελευταία του προ-
εκλογική ομιλία στο πεδίο του Άρεως, την Παρασκευή 2 
Οκτωβρίου, στον δρόμο προς τη μεγάλη εκλογική ήττα 
της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου από το ΠΑΣΟΚ του 
Γιώργου Παπανδρέου, δυο μέρες αργότερα. Έκτοτε, επέ-
λεξε τον δρόμο της σιωπής. Οι όποιες –σπανιότατες κι 
αυτές– τοποθετήσεις του περιορίζονταν σε γραπτές δη-
λώσεις στήριξης.

Ωστόσο, το μέγεθος του πολιτικού κεφαλαίου που 
ακούσει στο όνομα Κώστας Καραμανλής –ειδικά στις 
τάξεις της Κεντροδεξιού χώρου και ειδικότερα της Νέας 
Δημοκρατίας, πέραν των παραδοσιακά δεμένων με ένα 
επίθετο, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη σύγχρονη 
Ιστορία της χώρας– φαίνεται από κάθε δημόσια εμφά-
νισή του, όπου γίνεται δεκτός με πολύ μεγάλη θέρμη 
από πλήθος κόσμου στα σημεία που επιλέγει να επισκε-
φτεί για να παραστεί σε κομματικές εκδηλώσεις και όχι 
μόνο. Είναι αναμφισβήτητο ότι ο Κ. Καραμανλής είναι το 
πρόσωπο που όλοι στη «γαλάζια» οικογένεια θέλουν 
να ακούσουν και αυτό που μπορεί να συσπειρώσει όσο 
κανένας άλλος τους ψηφοφόρους του κόμματος και να 
στείλει μήνυμα ενότητας.

Κατά συνέπεια, η παρουσία του στη χθεσινή εκδή-
λωση και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που έγινε 
γνωστό ότι θα συνδεθεί και με δημόσια παρέμβαση του 
κ. Καραμανλή, ήταν λογικό να σημάνει… συναγερμό στο 
«γαλάζιο» στρατόπεδο. Για το λόγο αυτό υπήρξε μεγά-
λη κινητοποίηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια 
συγκέντρωση «αντάξια του πρώην πρωθυπουργού», 
όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη της Νέας Δη-
μοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, έγιναν και συσκέψεις στα 
γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονί-
κης, με αντικείμενο την κινητοποίηση όλου του κομμα-
τικού μηχανισμού. Εκτός από κομματικά στελέχη, συμ-
μετείχαν και οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ από την Α’ 
και τη Β’ Θεσσαλονίκης.

Τα σχέδια για την κινητοποίηση του κομματικού μη-
χανισμού φαίνεται πάντως ότι ήταν πετυχημένα, καθώς 
στη χθεσινή εκδήλωση έδωσαν το «παρών» κομματικά 
στελέχη από όλη την Κεντρική Μακεδονία. Μεταξύ τους 
ήταν όλοι οι εν ενεργεία και οι υποψήφιοι βουλευτές σε 

Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά και ο περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο Κώστας Καραμανλής από την πλευρά του, δεν 
περιορίστηκε μόνο στον ολιγόλεπτό του χαιρετισμό στη 
διάρκεια της χθεσινής παρουσίας των υποψήφιων βου-
λευτών της Νέας Δημοκρατίας στις δυο εκλογικές περι-
φέρειες της Θεσσαλονίκης. Ο πρώην πρωθυπουργός εί-
ναι προγραμματισμένο να επισκεφτεί σήμερα το πρωί τις 
δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης (και συγκεκριμένα 
τους Αμπελόκηπους, τον Εύοσμο και τη Σταυρούπολη) 
και το απόγευμα την Καλαμαριά. Για την Παρασκευή 
είναι προγραμματισμένο  να μεταβεί στον Λαγκαδά και 
στη συνέχεια από εκεί στο δήμο Βόλβης, περιοχές όπου 
θα έχει συναντήσεις με παράγοντες αλλά και με πολίτες.

Πλέον μένει να αποδειχτεί αν όλα αυτά σηματο-
δοτούν την απαρχή μιας εν γένει αλλαγής της στάσης 
του κ. Καραμανλή και μιας πιο ενεργής συμμετοχής του 
πρώην πρωθυπουργού στα πολιτικά δρώμενα…

Μήνυμα ενότητας από τη Θεσσαλονίκη



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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Σε ρόλο ρυθμιστή, η Φώφη Γεννηματά και 
με τον αέρα της ανόδου των ποσοστών που είδε 
το κόμμα της μετά της ευρωεκλογές, έχει απο-
φασίσει να σκληρύνει τη στάση της απέναντι σε 
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το μοτίβο, 
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ καταφέρθηκε στην χθε-
σινή της ομιλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
κατά και των δυο κομμάτων και παρουσίασε τις 
προτάσεις της για τη  σταδιακή αποκατάσταση 
και βελτίωση των χαμηλών και μικρομεσαίων 
εισοδημάτων και του κοινωνικού κράτους.

Στην ομιλία της η κ. Γεννηματά επισήμανε 
πως το δίλημμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου 
είναι «ισχυρό ΚΙΝΑΛ ή  νέες περιπέτειες» για τη 
χώρα. Σύμφωνα με την ίδια, η χώρα έχει ανάγκη 
από ένα ισχυρό ΚΙΝΑΛ, καθώς πρόκειται για μια 
δύναμη, η οποία «ενώνει και συμφιλιώνει» και 
αποτελεί δύναμη εξόδου από την κρίση. Υπο-
γράμμισε ακόμα πως ισχυρό ΚΙΝΑΛ σημαίνει 
«δυνατό αντίβαρο στις συντηρητικές πολιτικές 
και τον ανεύθυνο λαϊκισμό» και πρόσθεσε ότι 
η ψήφο στο κόμμα της «σημαίνει εγγύηση απέ-
ναντι σε μια ανεξέλεγκτη κυριαρχία της ΝΔ και 
απέναντι σε έναν ανεύθυνο και αχαλίνωτο ΣΥ-
ΡΙΖΑ». Και πρόσθεσε: «Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής 
σημαίνει ισχυρή φωνή στον κόσμο της εργασί-
ας, των επιχειρήσεων, της επιστήμης, των αγρο-
τών, των συνταξιούχων, των νέων ανθρώπων».

Όπως επισήμανε η κ. Γεννηματά, ο κ. Τσί-
πρας ακύρωσε τις ελπίδες των ψηφοφόρων 
– τώρα έχει έρθει η ώρα να τον «ακυρώσουν» 
οι ψηφοφόροι με την ψήφο τους. Αντιθέτως, η 
παράταξή της (ως ΠΑΣΟΚ) κράτησε την χώρα 
«όρθια» στην Ευρώπη την ώρα της κρίσης, 
για την οποία ευθύνεται, όπως ανέφερε, η Νέα 
Δημοκρατία,, η οποία παραποιούσε τα στοιχεία 
της οικονομίας «επί σειρά ετών» στη διάρκεια 
της κυβέρνησης Καραμανλή το 2004 – 2009. 
«Εμείς  κρατήσαμε όρθια την χώρα την πιο κρί-
σιμη ώρα μόνοι μας, με πολιτικό κόστος. Αυτή 
η στάση μας είναι που επιτρέπει να ξεχωρίσει ο 
λαός σήμερα την ήρα από το στάρι», σημείωσε 
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Οι προτάσεις
Ζητώντας την ψήφο των πολιτών, η κ. Γεν-

νηματά επισήμανε ότι το ΚΙΝΑΛ έχει ολοκληρω-
μένες προτάσεις για την ανάπτυξη της χώρας με 
κοινωνική δικαιοσύνη. «Έχουμε 12 προτάσεις 
για τη  σταδιακή αποκατάσταση και βελτίωση 
των χαμηλών και μικρομεσαίων εισοδημάτων 
και του κοινωνικού κράτους», υπογράμμισε. Οι 

12 προτάσεις του ΚΙΝΑΛ είναι:
• Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρή-

σεων μειώνεται από το 29% στο 20%. Μείωση 
του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες. Ο υψηλός συντελε-
στής από το 24% στο 22% και ο χαμηλός από 
το 13% στο 11%.

• Πλήρης απαλλαγή για 3 χρόνια από φό-
ρους και ασφαλιστικές εισφορές (συνταξιοδό-
τησης) για τους νέους που ξεκινούν επιχειρημα-
τική ή επαγγελματική δραστηριότητα. 

• Πραγματική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
προς τις εφορίες, σε 120 δόσεις. 

• Πλήρης κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης.

• Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.
• Για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει ιδιωτι-

κή επιχείρηση για την πρόσληψη ανέργων, σε 
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, απαλ-
λάσσεται από την φορολογία για 150.

• Ο κατώτερος μισθός αυξάνεται και καθορί-
ζεται από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασί-
ας.

• Νέο ΕΚΑΣ ,με κατώτερη σύνταξη στα 500 

ευρώ για τον μεμονωμένο συνταξιούχο και κα-
τώτερο εισόδημα 700 ευρώ για το ζευγάρι των 
ηλικιωμένων. Σταδιακή ενίσχυση παλαιών και 
νέων συντάξεων ανάλογα με τις δημοσιονομι-
κές δυνατότητες και την πορεία ανάπτυξης της 
οικονομίας.

• Ο συντελεστής φορολογίας για άτομα με 
αναπηρία άνω του 67% μειώνεται κατά 5 μονά-
δες σε σχέση με τον ισχύοντα.

• Μείωση της φορολογίας των αγροτών στο 
13%. Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών από το εισόδημα.

• 200 ευρώ το μήνα επί 3 χρόνια στις οικο-
γένειες για κάθε νέο παιδί που γεννιέται (Ανε-
ξάρτητα από οικογενειακά επιδόματα).

• Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς. 

«Εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε τις προ-
οδευτικές λύσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Γι’ 
αυτό χρειάζεται και επιδιώκουμε μια καθαρή 
και ισχυρή εντολή από τους πολίτες στο ΚΙΝΑΛ 
στις ερχόμενες εκλογές. Εντολή  που θα απο-
τρέπει την κυριαρχία  της ΝΔ και παράλληλα θα 
αποδυναμώσει τώρα, καθοριστικά τον ΣΥΡΙΖΑ», 
υπογράμμισε η Φώφη Γεννηματά.

Δώδεκα προτάσεις  
για οικονομία – κοινωνικό κράτος

Παρουσιάστηκαν από την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φ. Γεννηματά  
στη χθεσινή της ομιλία στη Θεσσαλονίκη
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Επιστροφή στη μάχη του σταυρού σημαίνουν  
για κάποιους από τους υποψηφίους της ΝΔ και 
του ΚΙΝΑΛ στην Θεσσαλονίκη, οι εθνικές εκλο-
γές της 7ης Ιουλίου. Όσον αφορά τη ΝΔ τρεις 
είναι οι υποψήφιοι βουλευτές που καλούνται να 
ξαναζήσουν στιγμές του πολιτικού τους παρελ-
θόντος.

Πρώτος ο Δημήτρης Σταμάτης, ο οποίος είχε 
διατελέσει βουλευτής της Α΄ Θεσσαλονίκης 
από το 1985 έως το 1993, ενώ σε τρείς εκλο-
γικές διαδικασίες έχει εκλεγεί στο ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας: το 2012, τον Ιανουάριο 2015 και 
τον Σεπτέμβριο 2015. Ο κ. Σταμάτης επέλεξε 
σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριά-
κο Μητσοτάκη πως θα υπηρετήσει καλύτερα τις 
ανάγκες του κόμματος, ως υποψήφιος στην Α΄ 
Θεσσαλονίκης.

Τα επόμενα δύο πρόσωπα έχουν αφήσει το 
στίγμα τους στα αυτοδιοικητικά δρώμενα και 
μετά από χρόνια επιστρέφουν σε ψηφοδέλτιο 
επίσης στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον 
μέχρι πρότινος υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης Νίκο Ταχιάο, που χωρίς να προλάβει να… 
πάρει ανάσα από τις δημοτικές εκλογές συνεχί-
ζει την προεκλογική του πορεία ως υποψήφιος 
βουλευτής και για τον Δημήτρη Γαλαμάτη, ο 
οποίος μετά από την ενασχόληση του με την το-
πική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και μια ανά-
παυλα στις εκλογικές αναμετρήσεις, επιστρέφει 
στην πολιτική σκηνή με την συμμετοχή του στο 
ψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Ο κ. Ταχιάος είχε ξαναθέσει εαυτόν στην κρί-
ση των ψηφοφόρων, όντας υποψήφιος βουλευ-
τής της ΝΔ στις εκλογές του Νοέμβρη του 1989, 
σε αυτές του Απρίλη 1990 και στις εθνικές εκλο-
γές του 1993. Ο Νίκος Ταχιάος ως υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν ένα από τα πρό-
σωπα που απασχόλησε την κοινή γνώμη, επικαι-
ροποίησε την σχέση και την γνωριμία του με το 
κοινό της πόλης και αποκόμισε επίσης το πολύ 
σημαντικό όφελος να τον γνωρίσουν άτομα που 
δεν είχαν την ευκαιρία, λόγω ηλικίας, να έχουν 
γνώση του πρότερου πολιτικού και αυτοδιοικη-
τικού του βίου. Έτσι σε μια προσπάθεια κεφαλαι-
οποίησης της αναγνωσιμότητας που έλαβε λόγω 
της πρόσφατης υποψηφιότητας του θα βρίσκεται 
στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Γαλαμάτης είχε διατελέσει βου-
λευτής της ΝΔ στη Β΄ Θεσσαλονίκης  μετά την 
εκλογή του το 2004. Μετά από δεκαπέντε χρόνια 
από την εκλογή του ως βουλευτής και οκτώ χρό-
νια από την εκλογή του ως δημάρχου Βόλβης το 
2011, ο κ. Γαλαμάτης αποφάσισε να δώσει τον 

δικό του προεκλογικό αγώνα, ώστε να επιστρέ-
ψει στα βουλευτικά έδρανα με τον σταυρό των 
ψηφοφόρων σε μια διαφορετική εκλογική περι-
φέρεια: αυτή τη φορά στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Στο ΚΙΝΑΛ
Από την πλευρά του ΚΙΝΑΛ, δυο γνωστά στε-

λέχη του –ο Χάρης Καστανίδης και ο Γιάννης 
Μαγκριώτης– ξεχωρίζουν με την επιστροφή 
τους στα ψηφοδέλτια διεκδικώντας τον σταυρό 
των ψηφοφόρων στην Α΄ εκλογική περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης. Και τα δύο πρόσωπα με τεράστια 
κοινοβουλευτική αλλά και κυβερνητική εμπει-
ρία συστρατεύονται στον κοινό στόχο αύξησης 
του πολιτικού μεγέθους του ΚΙΝΑΛ, το οποίο 
προσδοκά σε διψήφιο ποσοστό στις επερχόμενες 
εθνικές εκλογές.

Ο Χάρης Καστανίδης έχει εκλεγεί βουλευτής 
σε επτά διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις, 
όλες στην Α΄ Θεσσαλονίκης: το 1981, 1985, 
1989, 1990, 1993, 1996 και το 2000. Με τα πο-
σοστά του τότε ΠΑΣΟΚ και σημερινού ΚΙΝΑΛ να 
έχουν συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση 
με το 2000, δηλαδή την τελευταία φορά που ο 

κ. Καστανίδης έδωσε και κέρδισε την μάχη του 
σταυρού, ο πρώην βουλευτής και υπουργός επι-
στρέφει πάλι στα ψηφοδέλτια της Α΄ Θεσσαλονί-
κης και ευελπιστεί να ξανακερδίσει την εμπιστο-
σύνη των ψηφοφόρων.

Έξι φορές έχει εκλεγεί βουλευτής και ο Γιάν-
νης Μαγκριώτης, το 1995 στο Επικρατείας (από 
τις εκλογές του 1993, όταν ήταν επιλαχών, για 
να γίνει βουλευτής περίπου 1,5 χρόνο αργότε-
ρα) και τις υπόλοιπες πέντε με σταυροδοσία στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης: το 1996, 2000, 2004, 2007 
και το 2009. Ο κ. Μαγκριώτης οργανώνοντας 
τον προεκλογικό του αγώνα και με σαφή προ-
γραμματικό λόγο, επιθυμεί να πείσει τους πα-
ραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που για 
λόγους δυσαρέσκειας βρήκαν κομματική στέγη 
στο ΣΥΡΙΖΑ, να επιστρέψουν στο κόμμα που εκ-
φράζει καλύτερα τον χώρο στον οποίο ανήκουν. 
Παράλληλα, στοχεύει και σε νέους ψηφοφόρους 
επιχειρώντας να τους πείσει πως η εμπειρία στην 
πολιτική, σε συνδυασμό με φρέσκες ιδέες, είναι 
ο συνδυασμός που μπορεί να κάνει μια υποψη-
φιότητα όπως η δική του να ξεχωρίσει.

Πέντε υποψήφιοι από ΝΔ – ΚΙΝΑΛ στη Θεσσαλονίκη διεκδικούν  
έπειτα από ένα διάστημα αποχής εκ νέου την ψήφο των πολιτών

Επιστροφή στη μάχη του σταυρού
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

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

ESCAPETSARKA STI THESSΤαSOS στη ΜΟΥΣΙΚΗ

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

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

ΣΑ 22:00
ΚΥ 01:00 (Ε)  ΤΡ 00:00 (Ε)

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του υποψήφιου βουλευτή με το ΚΙΝΑΛ, Απόστολου Πάνα

Η Χαλκιδική για τον Απόστολο Πάνα είναι ο τόπος του 
και όπως αναφέρει στο σχεδιασμό που έχει αναπτύξει για 
την περιοχή, επιθυμεί να μετατραπεί στην πράξη σε τόπο 
αξιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπε-
δο προσελκύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για 
το Άγιο Όρος, τον Αριστοτέλη και τον Αρχάνθρωπο των 
Πετραλώνων. Ο υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής με το 
ΚΙΝΑΛ οραματίζεται συνεργασία με ανθρώπους εξωστρε-
φείς και δημιουργικούς που με τις κατάλληλες ευκαιρίες 
μπορούν να κάνουν θαύματα.

Ο σχεδιασμός του έχει ως προτεραιότητα να γίνει η 
Χαλκιδική τόπος ελκυστικός για επενδύσεις, αξιοποιώντας 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και έχοντας σαφή προ-
σανατολισμό στην καινοτομία, στις νέες ιδέες, στην ευφυΐα 
και ευρηματικότητα των νέων ανθρώπων. Ειδικότερα:

• Μέσα από την υγιή επιχειρηματικότητα με όρους κοι-
νωνικής ευθύνης να διασφαλιστούν  συνθήκες βιώσιμης 
ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο ανθρώπι-
νο κεφάλαιο του τόπου.

• Να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα, οι νέοι 
επιχειρηματίες και οι γυναίκες επιχειρηματίες.

• Να αναπτυχθεί  ο πρωτογενής τομέας, ενισχύοντας 
την ανταγωνιστικότητα του στις διεθνείς αγορές.

• Να ενισχυθεί  το brand name του τουρισμού τη Χαλ-
κιδικής. 

«Η επιστροφή στην πραγματική ανάπτυξη, η δημι-
ουργία θέσεων εργασίας και ο δραστικός περιορισμός 
του φαινομένου της φυγής των νέων στο εξωτερικό –το 
λεγόμενο brain drain– προϋποθέτουν τη ριζική αλλαγή 
του παραγωγικού μας συστήματος. Από το μοντέλο του 
δανείζομαι, εισάγω, καταναλώνω πρέπει να μεταβούμε 
στο μοντέλο του καινοτομώ, παράγω και εξάγω. Αιχμή του 
δόρατος πρέπει να αποτελέσουν στρατηγικοί τομείς που 
εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, σοβαρές προο-
πτικές ανάπτυξης και ευκαιρίες διάκρισης στο πλαίσιο του 
διεθνούς ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης της 
οικονομίας (π.χ. τουρισμός, αγροτικά προϊόντα, βιομηχα-
νία / βιοτεχνία τροφίμων & ποτών, μεταποίηση, ενέργεια & 
περιβάλλον, logistics, τεχνολογίες πληροφορικής & επι-
κοινωνιών, τεχνολογίες, προϊόντα & υπηρεσίες στον χώρο 
της υγείας). Επίσης ιδιαίτερη έμφαση οφείλει να δοθεί 
στους νέους επιχειρηματίες και στις καινοτόμες νεοφυείς 
(startup) επιχειρήσεις», αναφέρει ο υποψήφιος βουλευ-
τής Χαλκιδικής με το ΚΙΝΑΛ αναλύοντας το πρόγραμμα 
του για τη Χαλκιδική.

 Δ. Κ.

Να μετατραπεί η Χαλκιδική σε τόπο αξιών
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Είναι επιεικώς απαράδεκτη η στάση και 
οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα σε συνέντευξή του στην ΕΤ3 σχετικά με 
τους ιδιώτες εργαστηριακούς και κλινικοερ-
γαστηριακούς ιατρούς συμβεβλημένους με 
τον ΕΟΠΥΥ οι οποίοι αναγκάστηκαν να προ-
βούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις μαζί με 
τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, λόγω της 
οικονομικής ασφυξίας που έχουν περιέλθει 
εξαιτίας του ΕΟΠΥΥ.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτηριστικά δή-
λωσε για τους γιατρούς αυτούς ότι «έκαναν 

απεργία γιατί ήθελαν από τον ΕΟΠΠΥ 
μπροστά (προκαταβολικά) λεφτά που 
δεν τους ανήκουν!!!!». Είναι προφα-
νές ότι ο πρωθυπουργός αφενός μεν 
δεν ενημερώνεται από τον Υπουργό 
Υγείας -ο οποίος λίγες μέρες πριν ανα-
γνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων των 
ιατρών αυτών οι οποίοι είναι αναγκα-
σμένοι να τηρούν το ληστρικό, πα-
ράνομο και αντισυνταγματικό μέτρο 
του «clawback» και να επιστρέφουν 
χρήματα αναδρομικά πίσω στο κρά-
τος και αφετέρου, προσβάλλει αντί να 
επιβραβεύει τους γιατρούς οι οποίοι 
κατά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία 
δεν ακολούθησαν το δρόμο της μετα-
νάστευσης αναζητώντας καλύτερες 
εργασιακές συνθήκες όπως έκαναν 
εκατοντάδες άλλοι, αλλά προτίμησαν 
να παραμείνουν και να εργαστούν 
προσφέροντας και στηρίζοντας την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη 
χώρα μας. Το λιγότερο που θα έπρεπε 
να κάνει η πολιτεία είναι η συμπαρά-
σταση και η προσπάθεια επίλυσης των 
προβλημάτων τους, καθώς η κατάστα-
ση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνη-
σε μαζικά καθώς η γνωστή τακτική της 
κυβέρνησης, η άσκηση δηλαδή κοινω-
νικής πολιτικής στις πλάτες «άλλων» 
(ιδιωτών εργαστηριακών και κλινι-
κοεργαστηριακών γιατρών) ξεπέρασε 
κάθε ηθικό όριο. Οι συνεχείς περικο-

πές, οι υποτιμολογήσεις των διαγνωστικών 
εξετάσεων, η επιβολή υποχρεωτικών επι-
στροφών σε υπέρβαση του κλειστού προϋ-
πολογισμού και υποχρεωτικών εκπτώσεων 
έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομική 
εξόντωση, το σύνολο των ιατρών σε δραμα-
τική υποβάθμιση και τους πολίτες σε απο-

στέρηση των εργαστηριακών ιατρικών εξε-
τάσεων τις οποίες έχουν απόλυτη ανάγκη.

Ο ΕΟΠΥΥ από θέση ισχύος, συστηματικά 
αθετεί και παραβιάζει τους όρους της σύμ-
βασης που έχει υπογράψει με του γιατρούς 
και τα διαγνωστικά. 

Η κυβέρνηση μέσω του clawback απαι-
τεί από τους ιδιώτες συμβεβλημένους επι-
στροφή χρημάτων αναδρομικά για τα έτη 
2013-2015. Επιπλέον κάνει περικοπές στις 
αμοιβές των παρόχων εργαστηριακών κάτω 
του κόστους αγοράς αναλωσίμων υλικών. 
Ο κλάδος των εργαστηριακών δεν αντέχει 
να αγοράζει άλλο χρέος. «Δουλεύουμε στα 
εργαστήριά μας για να μπορούμε να ξεπλη-
ρώσουμε στο κράτος τα παλιό clawback που 
μας επιβάλλουν και μάλιστα αναδρομικά» 
δηλώνουν χαρακτηριστικά οι εργαστηριακοί 
γιατροί.

Παρακάτω παρατίθεται εν συντομία το 
χρονικό της παραβίασης των όρων σύμβα-
σης με τον ΕΟΠΥΥ.

Το 2016 (ΦΕΚ28Β 15/01/16) υποκο-
στολογούν κατά 43% την αποζημίωση των 
εργαστηριακών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ, 
διπλασιάζοντας λογιστικά το υφιστάμενο 
χρωστούμενο clawback των 407 εκατ του 
εργαστηριακού κλάδου που δημιουργήθη-
κε κατά την τριετία 2013-15, λίγο αργότε-
ρα προσθέτουν 86 εξετάσεις (ΦΕΚ3458Β 
26/10/16) στην αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ κα-
θώς και πανάκριβες δοκιμασίες Endopredict 
(ΦΕΚ4868Β 31/10/18 2.200 €) και 
MammaPrint (ΦΕΚ950Β 20/03/19 3.000€). 
Στη συνέχεια τροποποιούν τον κανονισμό 
παροχών του ΕΟΠΥΥ θεσπίζοντας μηδενικές 
ή μειωμένες συμμετοχές ασθενών «φορτώ-
νοντας» το οικονομικό φορτίο στους απελ-
πισμένους εργαστηριακούς ιατρούς. Και ενώ 
συμβαίνουν όλα αυτά, αφαιρούν στα μέσα 
της χρονιάς (ΦΕΚ 2276Β 15/06/18) σε ανύ-
ποπτο χρόνο, το ποσό των 6 εκατ ευρώ από 
τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για τις εργα-
στηριακές εξετάσεις βιολογικών υλικών σε 
σύγκριση με την αρχική προϋπολογισμένη 
δαπάνη (ΦΕΚ26Β 15/01/18). Το 2017 αφού 
διπλασίασαν λογιστικά το 2016 το παλιό 
χρέος του clawback, προχώρησαν σε εκβι-
ασμό των ιατρών της χώρας με πράξη κατα-
λογισμού / συμψηφισμού του διογκωμένου 
παλιού χρέους και σε κατάσχεση τμήματος 
της αποζημίωσης της παρεχόμενης εργασί-

ας στον ΕΟΠΥΥ για τα επόμενα 2-5 χρόνια, 
ανάλογα με τη συσσωρευμένη οφειλή της 
εκάστοτε μονάδας. Η παραίτηση από κάθε 
ένδικη διαδικασία αποτέλεσε βασική προϋ-
πόθεση ώστε να μην καταλογισθούν όλα τα 
ποσά εφάπαξ στον έκπληκτο ιατρό.

Η πολιτεία καταστρέφει τα ιδιωτικά ια-
τρικά εργαστήρια, στερεί από τον ασθενή 
αξιόπιστες υπηρεσίες για την πρόληψη και 
τη διάγνωση των παθήσεων και υποβαθμίζει 
δραματικά την υγεία του ελληνικού λαού.

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου για την 
προάσπιση της αξιοπρέπειάς του αλλά και 
της Δημόσιας Υγείας όλων των πολιτών εί-
ναι τα παρακάτω:

• Κατάργηση του καταστροφικού 
clawback και rebate που δημεύει το 70% 
των εσόδων με αποτέλεσμα τα διαγνωστι-
κά εργαστήρια, πολυϊατρεία, διαγνωστικά 
κέντρα και κλινικοεργαστηριακοί γιατροί να 
οδηγούνται στο λουκέτο.

• Αύξηση του προϋπολογισμού για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στήριξη 
της Δημόσιας Υγείας

• Σύναψη συλλογικών συμβάσεων
• Επίλυση των προβλημάτων στη βάση 

δηλαδή στην θέσπιση ελεγκτικών μηχανι-
σμών και στη συνταγογράφηση

Επιτέλους θα πρέπει η κυβέρνηση να πα-
ραδεχτεί δημόσια ότι:  

• Αδυνατεί να πληρώσει για την υγεία 
των πολιτών

• Οι ιδιώτες εργαστηριακοί χρηματοδο-
τούν τον τομέα της διάγνωσης

• Εκβιάζει τους ιδιώτες εργαστηριακούς 
και κλινικοεργαστηριακούς να γίνουν χορη-
γοί και να επιτελούν αυτοί το έργο του κρά-
τους

Ο κλάδος ζητά την αποκατάσταση της 
αλήθειας και την αναίρεση των δηλώσεων 
του πρωθυπουργού που αποσκοπούν στην 
διάσπαση της κοινωνικής συνοχής, την 
στοχοποίηση και περιθωριοποίηση των ερ-
γαστηριακών ιατρών λόγω της αντίδρασής 
τους κατά παράνομων και συνταγματικών 
μέτρων.

Ο κλάδος ζητά την κατανόηση και την 
αλληλεγγύη των συμπολιτών του, τους 
οποίους ανέκαθεν υπηρέτησε μέσω του ια-
τρικού λειτουργήματος.

*Η Δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου είναι Γε-
νική Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης

Ο κλάδος των εργαστηριακών δεν αντέχει να αγοράζει άλλο χρέος

Τ Η Σ  Δ Ρ .  Μ Α Ρ Ι Α Σ 
Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ * 
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Η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον 
της χώρας μας είναι η παιδεία, όπως πολλές 
φορές έχει διατυπώσει η ΝΔ και προσωπικά 
ο Πρόεδρος της, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου δεν διακυ-
βεύεται μόνο η ευημερία και η ανάπτυξη της 
χώρας, αλλά και κάτι πολύ πιο σημαντικό: η 
παιδεία και εν τέλει το εκπαιδευτικό σύστη-
μα που θέλουμε για τα παιδιά μας.

Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια πολ-
λά από τα παιδιά μας επέλεξαν να μετα-
ναστεύσουν κυρίως για να μπορέσουν να 
βρουν μία αξιοπρεπή εργασία. Το φαινόμενο 

του brain drain γιγαντώθηκε και δυ-
στυχώς η πατρίδα μας εξακολουθεί να 
στερείται από ορισμένα από τα καλύτε-
ρα τέκνα της.

Η ΝΔ έχει πρόγραμμα για την παι-
δεία, που έρχεται να αλλάξει τα δεδο-
μένα και να δώσει τέλος στους πειρα-
ματισμούς και στις «αλχημείες» του 
πρόσφατου παρελθόντος.

Η ΝΔ δεσμεύεται για:
Νέα προγράμματα σπουδών που 

θα δίνουν την ελευθερία στον διδά-
σκοντα να εμπλουτίσει και να προσαρ-
μόσει τη διδασκαλία στις ανάγκες των 
μαθητών.

Δημιουργία ενός δημοσίου Πρότυ-
που Σχολείου σε κάθε περιφερειακή 
ενότητα, στο οποίο η πρόσβαση θα γί-
νεται μόνο με εξετάσεις.

Καθιέρωση του σχολικού επαγ-
γελματικού προσανατολισμού από το 
Γυμνάσιο.

Δημιουργία Πρότυπων Επαγγελμα-
τικών Λυκείων σε αντιπροσωπευτικές 
περιοχές της χώρας, τα οποία θα συ-
νεργάζονται με την τοπική οικονομία 
και επιχειρηματικότητα.

Εισαγωγή ενός νέου πλαισίου 
λειτουργίας των ΑΕΙ, με αποτελεσμα-
τικούς θεσμούς διοίκησης, προγράμ-
ματα σπουδών χωρίς τον ασφυκτικό 
έλεγχο του υπ.Παιδείας και αξιολόγη-

ση σε όλα τα επίπεδα.
Προσέλκυση νέων πόρων για τα ΑΕΙ, 

εκτός από την κρατική χρηματοδότηση και 
μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά ερ-
γασίας.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (πρώην 
εργαστήρια ελευθέρων σπουδών/ΚΕΚ ) θα 
αξιολογούνται με βάση τους αποφοίτους 
τους, που πιστοποιούνται και απορροφώνται 
στην αγορά εργασίας.

Μείζονος σημασία θέμα είναι και αυτό 
της σχολικής στέγης, ένα ζήτημα με το οποίο 
ασχολήθηκα επισταμένα όσο ήμουν Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Έργων. 
Στο σημείο αυτό μπαίνει το καίριο ερώ-

τημα: Πώς θέλουμε να είναι το σχολείο του 
μέλλοντος;

Προτιμούμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν 
σε ένα οποιοδήποτε σχολείο δίπλα στο σπί-
τι μας ή σε ένα σύγχρονο σχολείο, αλλά σε 
κάποια απόσταση; Τι θα γίνει με τα σχολικά 
συγκροτήματα που είναι άδεια; 

Υπάρχουν δήμοι με σύγχρονες σχολι-
κές εγκαταστάσεις που βλέπουν, όμως, τον 
αριθμό των μαθητών χρόνο με το χρόνο να 
μειώνεται. Πώς θα αξιοποιηθούν αυτές οι 
εγκαταστάσεις;

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά σε συ-
νάρτηση με την λύση των προβλημάτων της 
σχολικής στέγης στον Εύοσμο, στο Ρετζίκι 
και εν μέρει στην Θεσσαλονίκη, θα συμπλη-
ρώσουν τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων από τα μέσα του 2012 έως 
το τέλος του 2014, όταν και προωθήθηκαν 
τα παρακάτω έργα:

• 1ο  Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας 
• 5ο  Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης
• 28ο  Νηπιαγωγείο Ευόσμου
• 33ο  Διθέσιο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
• 24ο  Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης
• 8ο  & 2ο  Νηπιαγωγείο Μενεμένης
• 9ο  Νηπιαγωγείο Μενεμένης
• 7ο  Γυμνάσιο & 4ο  Λύκειο Ευόσμου
• 6ο  Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης
• 9ο  Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων
• 11ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

Αμπελοκήπων

• 8ο & 2ο  Νηπιαγωγείο  Αμπελοκήπων
• 9ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων
• 12ο  ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο & 

11ο  ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πολίχνης
• Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και 

αθλητικών εκδηλώσεων στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Πολίχνης.

• Το ΙΕΚ Θέρμης
• Αποστολή  6.515 ειδών εξοπλισμού σε 

60 σχολικές μονάδες, μόνο κατά την περίο-
δο 2013-14.

Εξασφαλίζοντας εθνικούς και κοινοτι-
κούς πόρους δημοπρατήσαμε και συμβασι-
οποιήσαμε τα διδακτήρια αυτά, με στόχο να 
εξασφαλίσουμε σύγχρονες σχολικές υποδο-
μές για τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, μειώνο-
ντας ταυτόχρονα τη διπλοβάρδια.

Η προσπάθεια αυτή δεν απαιτεί πολλούς 
πόρους.

Οι παρεμβάσεις και τα έργα στο ζήτημα 
της σχολικής στέγης είναι ξεκάθαρα θέμα 
πολιτικής βούλησης και επιτάχυνσης όλων 
των σχετικών διαδικασιών.

Δικαιολογίες δεν υπάρχουν όταν οι πρά-
ξεις μας αφορούν στο μέλλον των παιδιών 
μας.

*O Στράτος Σιμόπουλος είναι Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός, Υποψήφιος Βουλευτής 
Α΄Θεσσαλονίκης, ΝΔ και πρώην Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Έργων. Περισσό-
τερα άρθρα και απόψεις του μπορείτε να 
διαβάσετε στο site www.efsimopoulos.gr 

Για το μέλλον των παιδιών μας δεν χωρούν δικαιολογίεςΤ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ  
Γ .  Σ Ι Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * 
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Υπάρχει διακύβευμα σε αυτές τις εκλο-
γές;  Με ρωτούν πολλοί συνάδελφοι δημο-
σιογράφοι θέλοντας να ακούσουν την άποψή 
μου με τη νέα μου ιδιότητα του, εκείνη του 
υποψήφιου βουλευτή. Είναι μάλιστα τόσο 
συχνή η ερώτηση που χρειάζεται όντως μια 
σοβαρή και τεκμηριωμένη απάντηση. Δεν 
υπάρχει εκλογική αναμέτρηση χωρίς διακύ-
βευμα, απλά κάθε μια από αυτές συνοδεύε-
ται από παραμέτρους που την καθιστούν δι-
αφορετική, περισσότερο ή λιγότερο κρίσιμη. 

Παρακολουθώντας καλόπιστα τις επιλο-
γές και τα βήματα του προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας, δε μπορεί παρά να συμφωνή-
σει κανείς ότι στο κόμμα  της μεγάλης φιλε-
λεύθερης παράταξης συντελούνται αλλα-
γές που σηματοδοτούν μια σαφή ξεκάθαρη 
ευρωπαϊκή προοπτική, την οποία πρέπει να 
ακολουθήσει η χώρα.  Σε μια σειρά κρίσι-

μων θεμάτων η ΝΔ, χωρίς να υπερβάλλει, 
δίνει τις δικές της απαντήσεις. Μπορεί κανείς 
να συμφωνεί ή να διαφωνεί με επιμέρους 
προτάσεις της, αλλά είναι κοινός τόπος ότι 
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το 
οποίο λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα, οριο-
θετεί την πορεία και θέτει τους στόχους σε 
βάθος τετραετίας. Είναι ένα πρόγραμμα ρε-
αλιστικό, με το οποίο δεν επιχειρεί να παρα-
πλανήσει τους ψηφοφόρους η ΝΔ, τουναντί-
ον θα μπορούσε κανείς να τη κατηγορήσει 
για υπερβολική και επιζήμια (;) ειλικρίνεια. 
Εδώ ακριβώς βρίσκω ένα βασικό διακύβευ-
μα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, αν οι 
ψηφοφόροι εκτιμήσουν τον ειλικρινή λόγο, 
χωρίς εντυπωσιασμούς και παροχολογία, 
κάτι που σε υπερθετικό βαθμό έκανε ο κ 
Τσίπρας σε όλες τις κρίσιμες στιγμές από το 
2015.  Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, παράλ-

ληλο πρόγραμμα διανθισμένο με διάφορα 
συνθήματα κενού περιεχομένου, ήταν τα 
«εργαλεία» του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η ΝΔ επιλέγει τον οδικό χάρτη της αλή-
θειας, την οποία δε θέλησε και δεν κρύβει 
από τους πολίτες. Η απερχόμενη κυβέρνηση 
το τελευταίο διάστημα δημιούργησε ακόμη 
περισσότερα προβλήματα, θέλοντας να δυ-
σχεράνει το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει να δώσουν  ένα 
ακόμη καλό πολιτικό μάθημα στη λαϊκίστι-
κη -όσο καμία άλλη- κυβέρνηση και να απα-
ντήσουν στο διακύβευμα εύκολος, αντιπα-
ραγωγικός λόγος ή ουσιαστικές ειλικρινείς 
απαντήσεις για διέξοδο από την κρίση.

Στις 7 Ιουλίου υπάρχουν πολλοί λόγοι 
για να «συναντηθούμε» στις κάλπες. Μας 
περιμένει το μέλλον.

Ειλικρίνεια ή παροχολογία

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Β Ε Ν Ι Ε Ρ Η 

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ 
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η 

Ν . Δ .  Α ’ 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
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Ειλικρίνεια ή παροχολογία Ξαναμάθαμε πρόσφατα, κάτι που ανα-
γνωρίζει όλη η Ευρώπη, εκτός ίσως από 
τους νεοδημοκράτες συμπολίτες μας: ότι η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του 
κυρίου Καραμανλή αλλοίωναν συστηματικά 
τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας, στην 
καλύτερη περίπτωση για να έχουν το κεφάλι 
τους ήσυχο.

Τι μας αποκάλυψε ο κ. Γιούνκερ πριν λί-
γες ημέρες; Ότι η Ελλάδα παρουσίασε ψεύ-
τικα οικονομικά στοιχεία για το χρέος και 
το έλλειμμα, με αποτέλεσμα ν’ ακολουθή-
σουν η κρίση και τα μνημόνια. Ο πρόεδρος 

της Κομισιόν έκανε λόγο για αναθεώ-
ρηση της εκτίμησης για το έλλειμμα 
του 2009 από το 3,7% που έκανε η 
κυβέρνηση της ΝΔ σε 12,7% από την 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώρ-
γου Παπανδρέου, ενώ στο φινάλε το 
έλλειμμα έκλεισε μετά την παρέμβαση 
της Eurostar σε επίπεδα άνω του 15%. 
«Η αναθεώρηση του ελλείμματος και 
του ύψους του δημοσίου χρέους οδή-
γησε σε καχυποψία και αβεβαιότητα σε 
όλα τα επίπεδα, αλλά και σε μία από 
τις μεγαλύτερες αντιφάσεις και παρα-
λογισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
είπε ο Γιούνκερ. Και συνέχισε: «Η αλή-
θεια είναι ότι η Eurostat είχε στείλει 10 
αντιπροσωπείες στην Αθήνα, με σκο-
πό τη βελτίωση της αξιοπιστίας των 
στοιχείων από το 2004 έως το 2010. 
Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη, μέσω 
πρωθυπουργών και υπουργών Οικο-
νομικών, αντιστέκονταν για χρόνια στο 
ενδεχόμενο αυστηρότερων ευρωπαϊ-
κών κανόνων για τα στοιχεία, υποστη-
ρίζοντας ότι η εθνική αυτοκυριαρχία 
είναι σημαντικότερη από αξιόπιστα και 
συγκρίσιμα στοιχεία”.

Η απόκρυψη της πραγματικότητας 
είναι ένα κοινό μυστικό, το οποίο αυτή 
τη στιγμή βολεύει και τη Νέα Δημοκρα-
τία και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τους πρώτους γιατί πολύ απλά 
έχουν καταφέρει να απεμπολήσουν 

κάθε ευθύνη της διαχείρισης τους που οδή-
γησε στη χρεοκοπία, και τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί με 
αυτή την αντίληψη δημιουργεί την εικόνα 
του ένοχου ΠΑΣΟΚ που βαρύνεται με όλα τα 
δεινά της μεταπολίτευσης.

Είναι πραγματικά απορίας άξιο πως κά-
ποιοι εκκολαπτόμενοι μεταρρυθμιστές, προ-
σπαθούν να εξισώσουν την εγκληματική 
αλλοίωση των στοιχείων, η οποία επανα-
λαμβάνω έγινε συνειδητά, με τις όποιες, και 
αυτό ακόμη είναι προς συζήτηση, καθυστε-

ρήσεις ή παραλείψεις  της κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ το 2010.

Όσοι μας κουνάνε το δάχτυλο ότι πρέ-
πει να αφήσουμε την ιστορία να περάσει και 
να επικεντρωθούμε στο μέλλον, ας αντι-
ληφθούν ότι δεν είναι θέμα προσωπικής ή 
κομματικής δικαίωσης η αποκατάσταση της 
αλήθειας. Είναι ζήτημα να αντιληφθεί η κοι-
νωνία τα λάθη του παρελθόντος και να μην 
τα επαναλάβει.

Να αντιληφθούμε, ότι οφείλουμε ως 
κράτος να παράγουμε και ότι δεν μπορούμε 
να καταναλώνουμε περισσότερα από αυτά 
που δημιουργούμε. Για να μην επαναληφθεί 
η ιστορία της κρίσης σε ακόμη χειρότερο 
βαθμό.

Στις 7 Ιουλίου λέμε «τέλος  στο αυτομα-
στίγωμα και την εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ»! 
Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη υπεύθυνη πολιτική 
δύναμη που ανέδειξε η μεταπολίτευση. Αν 

υπάρχουν ακόμα εργασιακά δικαιώματα, 
δημόσια διοίκηση, μεσαία τάξη και η χώρα 
κράτησε τη Δημοκρατία της σε μια περίοδο 
σκληρής κρίσης υπάρχουν γιατί υπήρχε και 
υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι η ώρα να μι-
λήσουμε για το έργο μας και να αναδείξουμε 
τα εγκληματικά λάθη της περιόδου 2004-
2009 που βύθισαν την χώρα, την έβαλαν 
στα μνημόνια και φταίνε για την κρίση που 
ακόμα και σήμερα βιώνουμε. 

Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ήταν, είναι και θα είναι 
η μόνη πατριωτική, προοδευτική, κεντρο-
αριστερή πολιτική δύναμη που διαθέτει το 
μοναδικό πραγματικό σχέδιο ενίσχυσης της 
μεσαίας τάξης και της ελληνικής οικονομίας, 
δημοκρατικής σταθερότητας και σεβασμού 
των θεσμών.

Ψήφος στο ΚΙΝΑΛ στις επικείμενες εκλο-
γές είναι ψήφος στην χώρα, στην προοπτική 
και στο μέλλον.  

Η αλήθεια του κυρίου ΓιούνκερΤ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ 
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η 
Κ Ι Ν Α Λ  Α ’ 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
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Θέλω να σας μιλήσω για τις Δυτικές 
συνοικίες. Να σας μιλήσω για τους ανθρώ-
πους τους, που μαστίζονται από ανεργία και 
απαξίωση, ενώ ζουν  κυριολεκτικά 5 λεπτά 
μακριά από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσ-
σαλονίκης. Οι δυτικές συνοικίες είναι υπο-
βαθμισμένες, αφρόντιστες και παρατημένες 
από το κράτος. 

Σε συνάντηση που είχα με τον Σεβασμιό-
τατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρου-

πόλεως κ.κ Βαρνάβα, έναν άνθρωπο 
που φαίνεται σε κάθε πρόταση που 
βγαίνει από το στόμα του ότι πονάει 
πραγματικά με τον πόνο της περιοχής 
του, μου άνοιξαν τα μάτια. 

Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν 
σε αυτές τις περιοχές υποδομές. Δεν 
είναι δυνατόν να μην υπάρχει ασφά-
λεια - να φοβούνται μετά από κάποια 
ώρα οι άνθρωποι να βγουν από τα σπί-
τια τους. Δεν είναι δυνατόν οι δρόμοι 
που οδηγούν στις δυτικές συνοικίες να 
είναι αυτής της ποιότητας και να δημι-
ουργείται καθημερινά μποτιλιάρισμα, 
από το οποίο καθημερινά ταλαιπω-
ρούνται όσοι άνθρωποι μένουν εκεί ή 
επισκέπτονται την περιοχή. 

Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν 
δουλειές και οι άνθρωποι να ζουν με 
επιδόματα πείνας. Δεν είναι δυνατόν η 
επέκταση του μετρό να έχει σχεδιαστεί 
μόνο προς τα ανατολικά και να μην 
υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τα δυ-
τικά. Αυτό είναι απαράδεκτο και σε επί-
πεδο ηθικό, αλλά και σε επίπεδο λογι-
κής∙ ποιος θα επιδοτήσει το μετρό, αν 
όχι οι 500.000 εν δυνάμει «καταναλω-
τές» που ζουν στην περιοχή την οποία 
η απουσία πρόνοιας αποκλείει από τον 
σχεδιασμό; 

Είναι γενικώς απαράδεκτο οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι της πόλης να κα-
τοικούν στα δυτικά της, και το κράτος 
να μεριμνά μόνο για ορισμένες, «προ-

νομιούχες» περιοχές της. Όταν συμβαίνει 

αυτό, ισχύει κυριολεκτικά η χιλιοειπωμένη 
φράση: «Το κράτος μεριμνά για τους λίγους 
και εγκαταλείπει τους πολλούς».

Ωστόσο ο Σεβασμιότατος μου μίλησε 
γεμάτος υπερηφάνεια για το ήθος των αν-
θρώπων της περιοχής του και των υπόλοι-
πων κοντινών περιοχών. Διαμαρτυρήθηκε 
τονίζοντας ότι η εκκλησία καλείται σε κα-
θημερινή βάση να αναπληρώσει τα κενά του 
κράτους. Μου είπε για τα συσσίτια και για την 
ανεργία που μαστίζει την περιοχή του.

Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι από 
την πολιτική βούληση  απουσιάζουν οι δυ-
τικές συνοικίες. Ότι η δυτική Θεσσαλονίκη 
είναι πραγματικά αδικημένη. Στο προσωπικό 
μου όραμα για τη Θεσσαλονίκη, όμως, οι δυ-
τικές συνοικίες αποτελούν προτεραιότητα. 
Υπάρχουν τόσες πολλές και καλές ιδέες που 
μπορούν να υλοποιηθούν για την αναβάθμι-

σή τους. Και υπάρχουν άλλες τόσες αυτονό-
ητες, που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ 
και χρόνια. Είναι ντροπή να μην κάνουμε 
τίποτα.

 Η Θεσσαλονίκη δεν είναι το κέντρο της. 
Ήρθε η ώρα να το βάλουμε καλά στο μυαλό 
μας. Πρέπει να πιστέψουμε σε όλες τις περι-
οχές της και σε όλους τους ανθρώπους της. 
Προικισμένοι άνθρωποι με όραμα ονειρεύο-
νται μια καλύτερη ζωή. Μου μίλησαν για το 
στρατόπεδο Καρατάσιου και το όραμά τους 
να γίνει κέντρο καινοτομίας. Για το προσφυ-
γικό μουσείο στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. 

Παντού όπου πηγαίνω, οι άνθρωποι που 
συναντώ, μου μιλούν για τους πολιτικούς 
που δεν τους δίνουν σημασία. Και όλοι - μα 
όλοι - μου λένε στο τέλος «μη μας ξεχά-
σεις».

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι το κέντρο τηςΤ Η Σ  Σ Υ Ν Θ Ι Α Σ 
Ρ Ο Δ Α Ν Θ Η Σ 

Σ Α Π Ι Κ Α , 
Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Α Σ 
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ο Υ 
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Μ Ε  Τ Η  Ν Ε Α 
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Είναι απαράδε-
κτο οι περισσό-
τεροι άνθρωποι 

της πόλης να 
κατοικούν στα 
δυτικά της, και 

το κράτος να 
μεριμνά μόνο 
για ορισμένες, 

«προνομιούχες» 
περιοχές της

opinion

Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!
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Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας
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Η Θεσσαλονίκη δεν είναι το κέντρο της

Έχουν μείνει λίγες ημέρες έως τις εθνι-
κές κάλπες και το σημαντικότερο στοιχείο 
της προεκλογικής περιόδου είναι ότι πια 
σχεδόν κανείς δεν ασχολείται με όσα λέει ο 
απερχόμενος πρωθυπουργός, γιατί συνεχί-

ζει να επιμένει στην ίδια «κουραστική» 
ρητορική: «η Ν.Δ. θα γυρίσει τη χώρα 
στις μαύρες μέρες του ΔΝΤ», συνεχίζει 
να ποντάρει στην καταστροφολογία για 
τον Κυριάκο που θα γίνει πρωθυπουρ-
γός και θα πίνει το… αίμα των πολιτών.

     Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί 
και πάλι το δίλημμα με το οποίο ηττή-
θηκε με δέκα μονάδες διαφορά στις 
ευρωεκλογές, βέβαια δεν έχει και κάτι 
άλλο να πει, όσες παροχές είχε να δώ-
σει τις έδωσε πριν από τις 26 Μαΐου, τι 
άλλο θα μπορούσε να πει; να μιλήσει 
για τις επενδύσεις όταν καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της διακυβέρνησής του ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ τις μπλόκαρε με κάθε τρόπο.

     Παρέλαβε το Ελληνικό ως σχε-
δόν μισοτελειωμένη υπόθεση και το 
παραδίδει ύστερα από σχεδόν πέντε 
χρόνια στην επόμενη κυβέρνηση για 
να ξεκινήσει το πρότζεκτ, με τις πολι-
τικές που ακολούθησε η κερδοφόρα 
το 2014 ΔΕΗ τώρα βρίσκεται μπρο-

στά στον κίνδυνο της χρεοκοπίας, οι επίσης 
-τότε- κερδοφόρες αστικές συγκοινωνίες 
μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο εκατοντάδες 
εκατομμύρια, το μισθολογικό κόστος του 
Δημοσίου εκτινάχθηκε λόγω των αθρόων 
προσλήψεων συμβασιούχων και μετακλη-
τών.

     Μετά τη συντριβή των ευρωεκλογών 
άρχισε να ψελλίζει κάποια πράγματα για τη 
μεσαία τάξη και για φοροελαφρύνσεις, αλλά 
κανείς δεν τον πιστεύει γιατί μέχρι πριν από 
δύο μήνες επέμενε ότι δεν θα χαραμίσει την 
επιδοματική πολιτική για να μειώσει φόρους.

     Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, δεν έχει να 
πει κάτι άλλο, παρά να καταστροφολογεί για 
την επόμενη κυβέρνηση και οι πολίτες δεν 
ασχολούνται πια μαζί του. 

     Η αλήθεια είναι ότι  ο Αλέξης Τσίπρας 
έχει αποδεχθεί την ήττα του, ακόμα και οι 
επιθέσεις του κατά της Ν.Δ. δεν αφορούν στο 
«κεντρικό παιχνίδι», αλλά στην προσπάθεια 
να συγκρατήσει τις διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ 
προς το ΠΑΣΟΚ και τον Βαρουφάκη. 

     Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τον 
απερχόμενο πρωθυπουργό είναι να καταφέ-
ρει να πιάσει πάλι το 23% των ευρωεκλο-
γών, καθώς φοβάται ότι αν υποχωρήσει πιο 
χαμηλά τότε θα βρεθεί εκτεθειμένος στους 
συντρόφους του οι οποίοι τον περιμένουν 
στη… γωνία.

*Ο Ευθύμης Καρανάσιος είναι επιχει-
ρηματίας και υποψήφιος βουλευτής Χαλ-
κιδικής με τη Νέα Δημοκρατία 

Τον περιμένουν στη… γωνίαΤ Ο Υ  Ε Υ Θ Υ Μ Η 
Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ *
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Έρευνα της Opinion Poll για την Karfitsa

Αυξάνει τις δυνάμεις της 
στην Α’ Θεσσαλονίκης η Ν.Δ.

H έρευνα της OPINION POLL για την Karfitsa  επιβεβαιώνει την απόλυτη 
κυριαρχία της Ν.Δ στην Α΄Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας από την παράσταση 
νίκης που αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, 
το 81.5% δηλώνει ότι θα νικήσει η Ν.Δ έναντι ενός μόλις του 10.5% που 
πιστεύει ότι θα νκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να σημειωθεί , ότι ανάμεσα σ΄αυτούς 
που ψήφισαν Ν.Δ στις Ευρωεκλογές το ποσοστό φτάνει το 98.%, ενώ ακόμα 
και το 52.5% των ψηφοφόρων το ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι θα νικήσει η Ν.Δ μη 
υιοθετώντας την άποψη ότι «  το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει».

Η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων δείνει την αύξηση των δυνάμεων 
της Ν.Δ αφού συγκεντρώνει 32.1% έναντι 30.63% που είχε πάρει στις Ευ-
ρωεκλογές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει μικρή κάμψη με 21% έναντι 21.7%. 
Αυτές οι διαφοροποιήσεις στα ποσοστά οδηγεί σε μία αύξηση της διαφοράς 
ανάμεσα στην Ν.Δ και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 11.1% έναντι 8.93% που ήταν στις Ευ-
ρωεκλογές. Αν ληφθεί υπόψη ότι το 14,5% δηλώνουν αναποφάσιστοι και ότι 
ένα σημαντικό κομμάτι απ΄αυτούς παραδοσιακά ψηφίζει τελικά αυτόν που 
φαίνεται ότι θα νικήσει, θα πρέπει να αναμένεται ότι η διαφορά θα αυξηθεί 
αξιοσημείωτα. Παράλληλα βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει τις δυνάμεις του 
έστω σε μικρότερο βαθμό και αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του αθροίσματος 
των δύο βασικών μονομάχων από 52.33% σε επίπεδα πάνω από 60%.

Το ΚΙΝ.ΑΛ. δείχνει να αυξάνει τις δυνάμεις του συγκεντρώνοντας 6.7% ( 
5.77% στις Ευρωεκλογές) και κατοχυρώνει την τρίτη θέση και στην Α΄ Θεσ-
σαλονίκης που ήταν τέταρτο μετά την Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή σημειωνει 
σημαντική πτώση με 2.8% έναντι 5.81% που είχε, ενώ το Κ.Κ.Ε σημειώνει 
πτώση αφού συγκεντρώνει 4.4% ( 5.27% στις Ευρωεκλογές). Από τα υπό-
λοιπα μικρά κόμματα οριακή πτώση δείχνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 5.4% από 
5.76% και η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 1.4% από 2.01%. Αντίθετα αύξηση εμ-
φανίζει η ΜΕΡΑ 25 με 4.1% ( 4% στις Ευρωεκλογές ) , όπως και η Ένωση Κε-
ντρώων με 2.8% ( είχε 2.33% ). Είναι αυτονόητο, ότι όλα τα « μικρά κόμματα 
θα αντιμετωπίσουν πίεση, όσο η Ν.Δ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθούν εντονότε-
ρα να αυξήσουν τις δυνάμεις από νέες πηγές , αφού και οι δύο έχουν πολύ 
μεγάλες συσπειρώσεις και επομένως θα αναζητήσουν ενισχύσεις σ΄άλλους 
χώρους. Η Ν.Δ παρουσιάζει συσπείρωση 92.5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 88.4%.

Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα στα 
ερωτήματα στους  ψηφοφοφόρους της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ για 
την μάχη του σταυρού. Σημειώνουμε , ότι στον κάθε ερωτώμενο δινόταν το 
περιθώριο να δηλώσει μέχρι 4 απαντήσεις. Όπως φαίνεται στους σχετικούς 
πίνακες δημοσιεύουμε τους δέκα πρώτους από κάθε κόμμα.

Στην Ν.Δ σαφές προβάδισμα έχουν οι κ κ. Κ. Γκιουλέκας, Ε. Ράπτη και 
Σ.Καλαφάτης. Ακολουθούν οι κ. Ν.Ταχιάος, Π.Κόκκορης, Δ.Βενιέρης, Σ.Σιμό-
πουλος, Δ. Σταμάτης και Δ.Κούβελας με πολύ οριακές διαφορές μεταξύ τους 
με τη δεκάδα να συμπληρώνει η Σ. Σάπικα. Πρόκειται για μια εξάδα που βρί-
σκεται περίπου στα ίδια επίπεδα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ σαφές προβάδισμα έχει πάρει η Κ. Νοτοπούλου και Ι. Αμα-
νατίδης. Ακολουθούν κατά σειρά οι κ.κ. Μάρκος Μπόλαρης, Χ.  Γιαννούλης, 
Ε. Χατζηγεωργίου, Αλ. Τριανταφυλλίδης, Τ. Κουράκης και Ν.Παρασκευόπου-
λος .

Στο ΚΙΝΑΛ προηγείται ο Χ. Καστανίδης , με τον Κυριάκο Κυριάκο να βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση με τον Γ. Μαγκριώτη «σε απόσταση αναπνοής» και 
τον Αντώνη Σαουλίδη να ακολουθεί.
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Αφροδίτη Λατινοπούλου:

Την άποψη ότι ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να δει 
νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή, εκφράζει η Αφροδίτη 
Λατινοπούλου, υποψήφια βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
με τη Νέα Δημοκρατία. Σε συνέντευξή της στην Karfitsa, 
η κ. Λατινοπούλου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 
επέλεξε να πολιτευτεί και συγκεκριμένα με τη Νέα Δη-
μοκρατία, ενώ παράλληλα αναλύει το πώς οι νέοι, που 
τα τελευταία χρόνια έχουν «γυρίσει την πλάτη» στους 
πολιτικούς, θα ασχοληθούν και πάλι με τα κοινά.

Ήσασταν πρωταθλήτρια στο τένις για πολλά χρό-
νια αλλά έχετε τελειώσει και τις σπουδές σας στη νο-
μική. Ποια ήταν η πορεία σας μέχρι σήμερα; Γεννήθηκα 
και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Από τεσσάρων ετών 
ασχολήθηκα με το τένις. Από τα 13 – 18 βρισκόμουν 
στις πρώτες δυο θέσεις στην Ελλάδα κατακτώντας 17 
πανελλήνια πρωταθλήματα και 4 πανευρωπαϊκά. Το 
2006 έφτασα την 6η θέση στην πανευρωπαϊκή κατάτα-
ξη ενώ εκπροσώπησα την Ελλάδα ως μέλος της εθνικής 
Ελλάδας για 5 συνεχόμενα έτη! Το 2009 – 2010 εισή-
χθην στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Το 2013 σταμάτησα 
την καριέρα μου στο τένις λόγω σοβαρού τραυματισμού 
και ξεκίνησα τις σπουδές μου στη Νομική. Παράλλη-
λα, άνοιξα τη δική μου σχολή τένις μαζί με την μητέρα 
μου και φοίτησα σε σχολή προπονητών, από την οποία 
πήρα δίπλωμα προπονήτριας. Το 2017 αποφοίτησα από 
το ΑΠΘ. Εργάστηκα ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 
σε μεγάλο εκδοτικό όμιλο, αλλά και ως ραδιοφωνική 
παραγωγός, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσα την ακαδημία 
τένις για μικρά παιδιά. Το 2016 αποφάσισα να ασχολη-
θώ με τα κοινά, προκειμένου να βοηθήσω στην επίλυση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αθλητές στην 
Ελλάδα, τα οποία αντιμετώπισα και εγώ. Το 2018 έγινα 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ελληνοπολωνι-
κου επιμελητηρίου. Η υποψηφιότητά μου στις βουλευ-
τικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία θα μου δώσει τη 
δυνατότητα να εκπροσωπήσω τη γενιά μου, η οποία έχει 
ταλαιπωρηθεί.

Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη Νέα Δημο-
κρατία; Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεα-
λιστικό και εφαρμόσιμο και μπορεί να φέρει την οικονο-
μική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί 
να φέρει τις απαραίτητες δημοσιονομικές αλλαγές και 
να «τακτοποιήσει» το μπάχαλο που έχει δημιουργήσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ. Προτεραιότητά μας η ενότητα, η υποστήριξη 
του ιδιωτικού τομέα και η βελτίωση συνθηκών του δη-
μοσίου, οι αλλαγές στην παιδεία, η κατάργηση του ασύ-
λου στα πανεπιστήμια, η στήριξη των οικογενειών και 
φυσικά το νέο πρόγραμμα υγείας, το οποίο έχουμε ήδη 
παρουσιάσει. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δη-
μοκρατία, μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και να 
την καταστήσουμε ισάξιο μέλος εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαι έτοιμη 
να δώσω τη δική μου μάχη, ώστε να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες αυτές ώστε να μην αναγκάζονται οι επόμενες 

γενιές να φύγουν στο εξωτερικό και οι Έλληνες να ζή-
σουμε αξιοπρεπώς!

Ξεκινήσατε μια πολύ πετυχημένη και επίκαιρη κα-
μπάνια για τα μακεδονικά προϊόντα. Ήταν δική σας 
πρωτοβουλία και πως πήρατε αυτήν την απόφαση; 
Η καμπάνια για τα μακεδονικά προϊόντα «Macedonian 
products made in Greece» ξεκίνησε λίγες ημέρες πριν 
την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ήταν μια 
πρωτοβουλία μου η οποία όμως έγινε πράξη με τη βο-
ήθεια να άλλων νέων ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη. 
Η σκέψη ήρθε μετά από συζητήσεις με επιχειρηματίες, 
οι οποίοι είχαν ήδη εκδηλώσει τις ανησυχίες τους σχε-
τικά με τη συμφωνία αλλά και την τύχη των μακεδο-
νικών προϊόντων. Θεώρησα ηθική υποχρέωσή μου να 
ξεκινήσω μια εκστρατεία με σκοπό την προώθηση των 
μακεδονικών προϊόντων. Δημιουργήσαμε το site www.
macedonianoroducts.gr μέσω του οποίου απευθυνό-
μαστε σε καταναλωτές του εξωτερικού και εξηγούμε 
που βρίσκεται η Μακεδονία και ποια είναι τα μακεδονικά 
προϊόντα! Δίνουμε έμφαση στην αναζήτησή της χώρας 
προέλευσης των προϊόντων και παροτρύνουμε τους κα-
ταναλωτές, αφού ελέγξουν ότι η χώρα προέλευσης είναι 
η Ελλάδα, να αγοράζουν και να στηρίζουν τα μακεδο-
νικά μας προϊόντα. Έχουμε προχωρήσει σε συζητήσεις 
με τον εμπορικό σύλλογο αλλά και με επιμελητήρια και 
προχωράμε με αισιοδοξία στη σύσταση ενός ενιαίου με-
τώπου συστράτευσης για την προώθηση αλλά και την 
προστασία των μακεδονικών προϊόντων ώστε να πετύ-
χουμε την άμβλυνση των συνεπειών της Συμφωνίας των 
Πρεσπών και να ενισχύσουμε την ελληνική επιχειρημα-
τικότητα την οποία η Ελλάδα έχει τόσο πολύ ανάγκη.

Τι οραματίζεστε να αλλάξει στην πολιτική και ποιοι 
είναι οι προσωπικοί σας στόχοι; Θεωρώ πως έχουμε 
φτάσει σε ένα πολιτικό τέλμα. Βλέπουμε το μέλλον της 
χώρας, δηλαδή τη νέα γενιά, να απομακρύνεται από 
οτιδήποτε σχετίζεται με την πολιτική. Βλέπουμε παλαιο-
κομματικές συμπεριφορές, οι οποίες έχουν κουράσει τον 
κόσμο και πολιτικούς οι οποίοι φαίνεται να δρουν βάσει 
συμφερόντων. Συνεπώς, αν κάτι καταρχήν θα πρέπει να 
αλλάξει, είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πο-
λιτική. Θα πρέπει να είναι πολιτικοί οι οποίοι αγαπούν 
αληθινά την Ελλάδα και τους Έλληνες και είναι έτοιμοι 
να γίνουν καπετάνιοι σε ένα πλοίο το οποίο θα αντιμε-
τωπίσει πολλές φουρτούνες. Να είναι έτοιμοι να μείνουν 
δίπλα στους πολίτες στα εύκολα και στα δύσκολα. Με 
αυτόν τον τρόπο θα έρθουν ξανά κοντά οι νέοι, με πρά-
ξεις και όχι λόγια. Με πραγματικά έργα και ενδιαφέρον 
μπορούμε να καταφέρουμε να ενώσουμε τους Έλλη-
νες και να οδηγήσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα σε ήρεμα 
νερά. Προσωπικά θεωρώ πως πρέπει να δώσουμε ιδι-
αίτερη έμφαση στην παιδεία. Να ξεκινήσουμε να αλλά-
ζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα ώστε από μικρές 
ηλικίες τα παιδιά να διδάσκονται πως να αναπτύσσουν 
την κριτική τους σκέψη αλλά και να γνωρίζουν τα επαγ-

γέλματα ακόμα από τη σχολική ηλικία μέσω πρακτικής 
γνωριμίας. Οι επόμενες γενιές πρέπει να φροντίσουμε να 
ασχοληθούν με επαγγέλματα τα οποία θα τους ενδιαφέ-
ρουν και φυσικά θα πρέπει να φροντίσουμε οι σπουδές 
να συνδέονται με την άμεση επαγγελματική αποκατά-
σταση.

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική; 
Πολλοί νέοι φεύγουν έξω, όμως εσείς μείνετε στην 
Ελλάδα; Είστε ικανοποιημένη από την επιλογή σας; 
Αποχαιρέτησα φίλους και γνωρίζω πως νιώθει και αυτός 
που μένει πίσω αλλά και αυτός που φεύγει μακριά από 
την πατρίδα. Είναι πολύ δύσκολο και για τους δύο. Αυ-
τοί που έφυγαν μπορεί να ζουν τώρα σε πιο αξιοπρεπείς 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, μα δεν παύει να 
έχουν αφήσει την ψυχή τους στην πατρίδα και να τους 
λείπουν οι άνθρωποί τους. Από την άλλη όσοι μείναμε 
στην Ελλάδα και κυρίως νέοι, καλούμαστε να πορευ-
θούμε κουβαλώντας το βάρος ευθύνης όχι μόνο της επι-
βίωσής μας, αλλά και των αλλαγών των οποίων πρέπει 
να φέρουμε. Έχουμε χρέος να αφήσουμε στις επόμενες 
γενιές μια Ελλάδα όπου κανένας γονιός δε θα χρειαστεί 
ν αποχαιρετήσει το παιδί του και κανένας νέος δεν θα 
αγωνιεί για την επιβίωσή του. Έμεινα στην Ελλάδα διό-
τι δεν μπόρεσα να αποχωριστώ τον τόπο μου τον οποίο 
αγαπώ πολύ. Έχω χρέος να καταθέσω όλες τις δυνάμεις 
μου ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
και οι ίσες ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες. Δεν έχω 
μετανιώσει. Ίσα ίσα, καθημερινά προσπαθώ να ακούω 
τα προβλήματα και να πορεύομαι αναζητώντας λύσεις 
και αυτό είναι κάτι που προέρχεται από μέσα σου. Όταν 
ακολουθείς αυτό που σε γεμίζει, δεν μετανιώνεις ποτέ.

Πώς σας αντιμετωπίζουν ως νέα γυναίκα; Υπάρχει 
προκατάληψη; Ως νέα, έχω διαπιστώσει προς έκπληξή 
μου πως ο κόσμος «διψάει» για αλλαγή προσώπων. 
Αναζητάει νέους, άφθαρτους με όραμα και όρεξη για 
δουλειά. Οι νέοι είναι αυτοί που οφείλουμε να επέμ-
βουμε τώρα περισσότερο από ποτέ προκειμένου να λη-
φθούν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον και το κοινωνι-
κό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουμε. Ως 
νέα παίρνω κουράγιο από τον κόσμο. Ως γυναίκα μπο-
ρώ να πω πως πλέον έχω ξεπεράσει το πρόβλημα της 
προκατάληψης. Βέβαια, δεν επετεύχθη αυτό από τη μια 
μέρα στην άλλη. Στην αρχή υπήρχε η δυσπιστία, γνώ-
ριζα όμως εξαρχής πως αυτό ανατρέπεται με έργο το 
οποίο είχα σκοπό να πραγματοποιήσω. Μετά από 3 χρό-
νια ενασχόλησής μου τα κοινά, απολαμβάνω τον σεβα-
σμό τον οποίο με κόπο κέρδισα. Είχα αποφασίσει εξαρ-
χής πως δεν θέλω να μου χαριστεί τίποτα. Απεναντίας, η 
ενασχόληση μου με κοινά ξεκίνησε από την ανάγκη που 
είχα να ασχοληθώ με τα προβλήματα των συμπολιτών 
μου και να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν 
περισσότερο με έργα και όχι πράξεις. Αυτό έκανα και θα 
συνεχίσω να κάνω όσο ο κόσμος με στηρίζει και πιστεύει 
σε εμένα.

Ο κόσμος «διψάει» για αλλαγή προσώπων

Αφροδίτη
Λατινοπούλου
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Αφροδίτη
Λατινοπούλου

Έχουμε χρέος να 
αφήσουμε στις επόμενες 
γενιές μια Ελλάδα, όπου 

κανένας γονιός δε θα 
χρειαστεί ν αποχαιρετήσει 
το παιδί του και κανένας 
νέος δεν θα αγωνιεί για 

την επιβίωσή του.
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Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών της 
ασφάλειας Θεσσαλονίκης υπέστησαν ένα σοκ 
όταν έφτασαν στα ίχνη του μεγαλεμπόρου ναρ-
κωτικών που αναζητούσαν. Η πληροφόρησή 
τους έφτανε στα χαρακτηριστικά του και λίγες 
ημέρες αργότερα στο ονοματεπώνυμό του. Στην 
αρχή διαπίστωσαν πως είχαν ν’ αντιμετωπίσουν 
έναν καταζητούμενο για ανθρωποκτονία που 
μάλιστα είχε γίνει οκτώ χρόνια πριν. Στην αναζή-
τηση όμως της ταυτότητάς του έμειναν άφωνοι: 
«Νεκρός», έγραφε  ο φάκελος που είχε ένα και 
μοναδικό έγγραφο. Τη ληξιαρχική πράξη θανά-
του του.

Ο 46χρονος Μ. είχε στην πλάτη του ένα 
ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Μεσσηνίας 
για ανθρωποκτονία, ληστεία κατά συναυτουρ-
γία και διακεκριμένη κλοπή. Θύμα, σύμφωνα 
με το ένταλμα, ήταν ο 46χρονος επιχειρηματίας 
Παναγιώτης Γυφτέας, η δολοφονία του οποίου 
είχε προκαλέσει αίσθηση στο πανελλήνιο. Είχε 
βρεθεί με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, 
δεμένος και φιμωμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ 
του αυτοκινήτου του. Ως ηθικός αυτουργός είχε 
συλληφθεί φίλος του 46χρονου, ο οποίος και 
καταδικάστηκε.

Ο Μ. λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του 
51χρονου φίλου του επιχειρηματία μπήκε αμέ-
σως στον κατάλογο των αναζητούμενων προ-
σώπων, ως φυσικός αυτουργός. Τρία χρόνια 
αργότερα όμως… πέθανε. Τουλάχιστον τύποις. 
Όπως αποκάλυψε η δίωξη ναρκωτικών Θεσ-
σαλονίκης και πλέον ερευνά και πώς συνέβη 
αυτό, για τον 46χρονο Μ. είχε εκδοθεί ληξιαρ-
χική πράξη θανάτου από το ληξιαρχείο Αθηνών 
από το 2014. Μάλιστα το έγγραφο παρουσίαζε 
ότι τάφηκε στην Αετοράχη Ιωαννίνων, ένα μικρό 
χωριό στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Όπως εκτιμούν  οι διωκτικές αρχές, με τον 
τρόπο αυτό ο 46χρονος πίστεψε πως εξαφανί-
στηκε, καθώς η ταυτότητά του συνοδευόταν από 
τη λήξη «απεβίωσε». Ζούσε όμως, τουλάχιστον 
τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, με την 
32χρονη σύζυγό του, η οποία επίσης συνελή-
φθη, ενώ μαζί τους συνελήφθη και ένας 29χρο-
νος, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται από τις αρχές 
αναφορικά με τη διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τη 
σύλληψή του ο 46χρονος μετέφερε στους αστυ-
νομικούς πως δεν ήταν ο φυσικός αυτουργός 
της δολοφονίας του επιχειρηματία στην Καλα-
μάτα και ισχυρίστηκε μόνον ότι έφερε σε επαφή 
κάποιους ανθρώπους με τον επιχειρηματία.

Το χασίς στην Κύπρο
Έχοντας στα χέρια του δύο άλλες ταυτότητες 

με φωτογραφίες δικές του, ο 46χρονος Μ. θε-
ωρούσε πως ανενόχλητος κυκλοφορούσε και 
μάλιστα νόμιζε πως με τον ίδιο τρόπο συνέχιζε 
το εμπόριο χασίς. Είχε μεταφερθεί και εγκατα-
στάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία 
χρόνια συνεργαζόταν με Αλβανούς εμπόρους 
ναρκωτικών. Κατηγορείται πως αναλάμβανε την 
παραλαβή μεγάλων ποσοτήτων σε χώρο που 
είχε μετατρέψει σε αποθήκη, στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη και εκεί συσκεύαζε την ακατέργα-
στη κάνναβη, προκειμένου να μεταφερθεί και να 
πουληθεί στην Κύπρο.

Μέσα στο διαμέρισμα – αποθήκη της Θεσσα-
λονίκης, αλλά και σε ένα αυτοκίνητο οι αστυνο-
μικοί της δίωξης ναρκωτικών βρήκαν βαλίτσες 
μέσα στις οποίες υπήρχαν 34 δέματα με 46 
κιλά χασίς. Τα ναρκωτικά προορίζονταν για την 
Κύπρο, όπου εκτιμάται ότι είχε ανοίξει δίαυλο 
εμπορίας τα τελευταία χρόνια ο 46χρονος. Από 
την πληροφόρηση των διωκτικών αρχών οι 
αποστολές που προηγήθηκαν γινόταν συνήθως 
μέσα σε οικοσυσκευές και άλλα εμπορεύματα 

που είχαν προορισμό της μεγαλόνησο. Η σχέση 
του 46χρονου με ναρκωτικά άλλωστε φαίνεται 
πως δεν είναι τωρινή, καθώς η πληροφόρηση 
που υπήρχε ήταν ότι είχε ασχοληθεί με τη διακί-
νηση και άλλων ειδών στο παρελθόν.

Πίσω στο νεκροταφείο της Αετοράχης, όπου 
ο Μ. καταγράφεται θαμμένος, από την έρευνα 
που έγινε δεν βρέθηκε τάφος. «Πρόκειται μόνον 
για το έγγραφο και δηλώθηκε ότι τάφηκε εκεί 
για να μην μπει κανείς στον κόπο να το ερευ-
νήσει», εξηγούσαν στην Karfitsa αξιωματικοί 
της ασφάλειας. Θεωρείται βέβαιο πως η έρευνα 
πλέον θα ξεκινήσει ανάποδα, με τις υπογραφές 
που φέρουν τη συγκεκριμένη ληξιαρχική πράξη 
και ποιοι εμπλέκονται με την έκδοση του… απο-
λυτηρίου για έναν κακοποιό.

Παρόμοια έρευνα αναμένεται να γίνει και για 
τις δύο ταυτότητες που είχε μαζί του, τα στοιχεία 
των οποίων αντιστοιχούν σε πραγματικά πρόσω-
πα, που όμως δεν έχουν καμία σχέση. Με τις ταυ-
τότητες αυτές κατάφερε και εξέδωσε δίπλωμα 
οδήγησης, πήρε τραπεζικές κάρτες και αγόρασε 
ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.

Μαφιόζικες μέθοδοι εξαφάνισης αποκαλύφτηκαν  
από τη δίωξη ναρκωτικών

Ο καταζητούμενος γύρισε  
από τον άλλο κόσμο...

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Α

 Κ
Α

Ν
Τ

Ο
Υ

Ρ
Η



2127.06.2019

Δημήτρης Γαλαμάτης:

Με κεντρικό σύνθημα «σκέψου και 
πάρε θέση», ο Δημήτρης Γαλαμάτης κα-
τεβαίνει ως υποψήφιος βουλευτής της 
ΝΔ στην περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης. 
Μετά από μία πλούσια πολιτική διαδρο-
μή, τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή 
ως βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, όσο και 
στην τοπική αυτοδιοίκηση ως δήμαρχος 
Βόλβης, ο Δημήτρης Γαλαμάτης έκα-
νε την έκπληξη στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ 
στην Α΄ περιφέρεια ως προσωπική επι-
λογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά την επικράτηση της ΝΔ στις 
ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές, ποιο πιστεύετε ότι είναι 
το πολιτικό πρόταγμα των εκλογών 
της 7ης Ιουλίου;

Τα αποτελέσματα στις ευρωεκλο-
γές και στην αυτοδιοίκηση ήταν τόσο 
ισχυρά, ώστε καθόρισαν τις πολιτικές 
εξελίξεις: οδήγησαν σε εκλογές. Οι πο-
λίτες επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία του 
ολοκληρωμένου προγράμματος και των 
θέσεων, αντί να υποκύψουν στο δέλεαρ 
των προεκλογικών παροχών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, αναζήτησαν ένα νέο 
υπόδειγμα πολιτεύεσθαι, μακριά από τα 
κυρίαρχα μοντέλα του πρόσφατου πα-
ρελθόντος, βγάζοντας εκτός λαϊκιστές, 
γραφικούς και φασίστες, πρόσωπα που 
εδραιώθηκαν την περίοδο της κρίσης. Εί-
μαι βέβαιος ότι στις 7 Ιουλίου οι πολίτες 
θα φανούν πιο συνειδητοποιημένοι από 
ποτέ, ανοίγοντας με την ψήφο τους τον 
δρόμο για την Ελλάδα της αξιοκρατίας, 
της δημιουργίας, των ίσων ευκαιριών, 
της ανάπτυξης, όπως την σχεδιάζει τεκ-
μηριωμένα, ολοκληρωμένα και με σα-
φήνεια το πρόγραμμα της ΝΔ.

Πώς αποφασίσατε να κατεβείτε 
στην Α’ Θεσσαλονίκης αντί για τη Β’;

Στην πολιτική χρειάζεται τόλμη, απο-
φασιστικότητα και πίστη. Από τότε που 
μπήκα στην πολιτική, βαθιά μου πίστη 
είναι ότι θέλω να αλλάξω πράγματα 
στην πατρίδα μας. Συμμετέχω στα κοινά 
με αίσθημα ευθύνης και επιλέγω τους 
δύσκολους δρόμους. Η τελευταία φορά 
που πολιτεύτηκα ως βουλευτής ήταν 
το 2009. Πέρασαν δέκα χρόνια. Στην 
πορεία έκανα οικογένεια. Όλα αυτά τα 
χρόνια ζούμε στη Θεσσαλονίκη, τα  παι-

διά μου μεγαλώνουν εδώ, τα  βιώματα 
και οι παραστάσεις μου είναι εδώ. Δεν 
θα ήταν επιστροφή στην πολιτική το να 
υπηρετήσω μία εκλογική περιφέρεια που 
θα ήταν πολύ πιο εύκολη για μένα, αλλά 
μακριά από αυτό που χτίζω τα τελευταία 
χρόνια. Είναι εντυπωσιακή η στήριξη που 
δέχομαι από τη Β’ Θεσσαλονίκης και το 
δήμο Βόλβης, γεγονός που μου ενισχύει 
την πεποίθηση ότι από δω και πέρα μπο-
ρούμε να χτίσουμε και στο πεδίο της Α’ 
Θεσσαλονίκης.

Ως βουλευτής, ποιο θα είναι  το 
πρώτο θέμα που θα επιλέξετε να ανα-
δείξετε σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη;

Πρέπει να δούμε τη Θεσσαλονίκη όχι 
μόνο στο στενό πλαίσιο του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος αλλά ως πυρήνα, 
«ατμομηχανή» μιας πολύ μεγαλύτερης 
περιοχής, που με κέντρο τη Θεσσαλονίκη 
θα περάσει στην πορεία της ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο του ρόλου της αυτού, η Θεσ-

σαλονίκη πρέπει να αποκτήσει ένα σχέ-
διο εύρυθμης λειτουργίας ώστε να μη 
νεκρώνει την περίοδο της ΔΕΘ, αλλά και 
σε άλλες, ανάλογες περιστάσεις όπως 
για παράδειγμα σε μία απλή πορεία,  συ-
ναντήσεις ηγετών ξένων χωρών, εθνικές 
εορτές και  κάθε μαζική εκδήλωση. Να 
πάψουμε να βλέπουμε την κόκκινη κορ-
δέλα απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο 
Σιντριβάνι, στο Βαρδάρι και σε άλλα δι-
άσπαρτα σημεία της πόλης. Το πρόβλη-
μα δεν λύνεται με «μεγάλες ιδέες» ούτε 
αντιμετωπίζεται με κονδύλια και νομο-
θετικές ρυθμίσεις. Απαιτεί μικρές πρά-
ξεις στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου που θα γίνει σε συνεργασία με-
ταξύ  τοπικής αυτοδιοίκησης, αστυνομί-
ας, πανεπιστημίων, κοινωνικών φορέων 
και επαγγελματιών. Είναι πρόκληση για 
όλους να εκπονηθεί και να ξεκινήσει να 
εφαρμόζεται ένα σχέδιο λειτουργίας της 
πόλης σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλονί-
κη, ποιές είναι οι προτεραιότητες που 
θα θέσετε;

Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να 
αποκτήσει αναπτυξιακή προοπτική. Υπό 
αυτήν την προοπτική, θεωρώ μείζον 
θέμα την ολοκλήρωση της διάνοιξης του 
άξονα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, της 
οδού Λαγκαδά, στο κομμάτι από τα νε-
κροταφεία, μέχρι το Βαρδάρι. Στο πλαί-
σιο του μεγάλου αυτού εγχειρήματος, η 
Πολιτεία οφείλει να συντονίσει τους δή-
μους ώστε να επιλύσουν τις εκκρεμότη-
τες που υπάρχουν και να διασφαλίσει τη 
χρηματοδότησή του. Άλλα ζητήματα που 
θέτω ως προτεραιότητες είναι ο καθαρι-
σμός της δυτικής περιοχής από τη χρόνια 
ρύπανση και η αντιμετώπιση περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων στην παράκτια 
ζώνη, όπως η καθίζηση, καθώς και η 
αξιοποίηση του δομημένου αποθέματος 
στη δυτική είσοδο, περιοχής που μπορεί 
να υποδεχτεί και κατοικία και επενδύσεις 
κι επιπλέον να αποσυμφορήσει το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης με την εγκατάσταση 
εκεί υπηρεσιών. 

Είστε διδάκτορας της Κτηνιατρι-
κής Σχολής του ΑΠΘ κι επιπλέον έχε-
τε διατελέσει μέλος των ΕΦΕΕ και 
ΦΕΑΠΘ, του Πρυτανικού Συμβουλίου 
και της Συγκλήτου του ΑΠΘ.  Ποιές 
είναι οι βασικές γραμμές του οράμα-
τός σας στον τομέα της Παιδείας;

Το πρόγραμμα της ΝΔ, σύμφωνα με 
τους βασικούς του άξονες όπως τους 
εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει 
έμφαση σε μια σύγχρονη, αναβαθμισμέ-
νη παιδεία. Μείζονα ρόλο θα διαδραμα-
τίζουν: η απελευθέρωση των σχολείων 
από τον εναγκαλισμό του υπουργείου 
και η μεγαλύτερη ελευθερία των εκπαι-
δευτικών, ένα σύγχρονο πλαίσιο λει-
τουργίας για τα ΑΕΙ  με νέα προγράμματα 
σπουδών, αποτελεσματικούς θεσμούς 
διοίκησης και προσέλκυση νέων πόρων. 
Δεσμευόμαστε ακόμα, για τη δημιουργία 
πρότυπων δημόσιων σχολείων σε κάθε 
περιφερειακή ενότητα, την ένταξη του 
σχολικού προσανατολισμού από το Γυ-
μνάσιο και την αναβάθμιση των Κέντρων 
Διά Βίου Μάθησης.

Η Θεσσαλονίκη να γίνει  
«ατμομηχανή» ανάπτυξης
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Σήμερα εν έτη 2019 αντί να απολαμβά-
νουμε τα οφέλη αυτά, η δυτική Θεσσαλονίκη 
αντιμετωπίζει υγειονομικά προβλήματα κάτι 
το οποίο είναι απαράδεκτο. Δεν είναι ευθύνη 
ούτε κάποιου Δήμου, ούτε της Περιφέρειας. 
Για να μπορέσουμε να έχουμε λύσεις ουσι-
αστικές, πρέπει να υπάρξει συνεργασία των 
φορέων με το κράτος και εγώ διατίθεμαι να 
συνεργαστώ με όλους ασχέτως κομμάτων 
και χρωμάτων για τον κοινό σκοπό. Από 
έρευνες που έκανε το ΑΠΘ στην δυτική Θεσ-
σαλονίκη υπάρχουν 6 χημικές ενώσεις, οι 
οποίες προκαλούν έντονη δυσοσμία με απο-

τέλεσμα οι πολίτες να μην μπορούν  
να έχουν καλή ποιότητα ζωής παρόλο 
που ο καθένας ξεχωριστά υπερφορο-
λογείται από το κράτος.

Η Δυτική Θεσσαλονίκη θα μπορού-
σε με την αξιοποίηση του στρατοπέδου 
του Παύλου Μελά  να μετατραπεί στο 
μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο, 
χώρο πρασίνου, ψυχαγωγίας και πολι-
τισμού στη Βόρεια Ελλάδα. 

Το στρατόπεδο Γκόνου έκτασης 
62 στρεμμάτων θα μπορούσε να γίνει 
ένας χώρος πρασίνου αλλά και κέ-
ντρων logistics, ώστε σε συνδυασμό 
με το λιμάνι να δοθεί ώθηση για την 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, 
αλλά και την ανάπτυξη της γεωστρα-
τιγικης υπεροχής της πόλης μας στα 
Βαλκάνια. Ως ΜέΡΑ25 στηρίζουμε την 
επιχειρηματικότητα και ζητούμε άμεση 
μείωση των φόρων και ενίσχυση στις 
start up με αφορολόγητο για τα πρώτα 
5 χρόνια και μηδενικές ασφαλιστικές 
εισφορές. Το κράτος σήμερα σκοτώνει 
την επιχειρηματικότητα και αυτό συ-
ντελεί να έχουν κλείσει και να έχουν 
φύγει πάνω από 200.000 επιχειρήσεις 
οι οποίες είχαν εργαζόμενους και τρο-
φοδοτούσαν το κράτος μας με έσοδα. 

Η ΔΕΘ ακόμα και σήμερα έπειτα 
από ατέρμονες συζητήσεις μεταξύ των 
Δήμων και της περιφέρειας διαχρονι-
κά βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 
αποτέλεσμα κάθε φορά που έχουμε 

έκθεση να μπλοκάρει κυριολεκτικά η πόλη 
από την κίνηση θα μπορούσε με χρηματο-
δότηση του ΕΣΠΑ να μεταφερθεί και με νέες 
υποδομές να γίνει μοχλός εμπορικής ανά-
πτυξης στηρίζοντας τις τοπικές βιοτεχνίες 
προς την εξωστρέφεια. Η σημερινή τοποθε-
σία της ΔΕΘ θα μπορούσε να γίνει ένα απέ-
ραντο πάρκο κάτι το οποίο χρειάζεται, κα-
θώς η πόλη μας ΔΕΝ αναπνέει. Το ΜέΡΑ25 
είναι ένα κόμμα που στηρίζει την Οικολογία 
και την Πράσινη Ανάπτυξη. 

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να μετα-
τρέψουμε την πόλη μας σε κέντρο ανάπτυ-
ξης και εξωστρέφειας. 

Στην πολιτική έχουμε συνηθίσει να βλέ-
πουμε ανθρώπους να μιλάνε, αλλά όχι αν-
θρώπους να ακούνε. Αν δεν ακούσεις τα 
προβλήματα  των ανθρώπων που τα ζούνε 
πώς μπορείς να έχεις άποψη? Μέσα από μια 
γυάλα ούτε ανάπτυξη μπορεί να φέρει ένας 
πολιτικός, ούτε να αφουγκραστεί την καθη-
μερινότητα του μέσου πολίτη. Για να γράψω 
αυτό το άρθρο έχω περάσει ατελείωτες ώρες 
συζητήσεων με ανθρώπους από κάθε περι-
οχή, ηλικία, επαγγελματική δραστηριότητα, 
ώστε να δώσω συλλογικές λύσεις, γιατί η 
πολιτική δεν είναι ατομική, είναι συλλογική 

προσπάθεια για το κοινό καλό. Έχω καλέ-
σει στην σελίδα μου στο Facebook όλους 
τους πολίτες να γράψουν σε μορφή σχολίου 
τις δικές τους προτάσεις για να αλλάξουμε 
αυτήν την πόλη και αυτήν την χώρα. Μπείτε 
και εσείς στην σελίδα μου  και εκφράστε την 
δική σας ιδέα. Είμαι εδώ πρώτα για να ακού-
σω και μετά για να μιλήσω. Στις 7 Ιουλίου 
δώστε μου την δύναμη να αντιπροσωπεύσω 
όλους εμάς στο κοινοβούλιο ασχέτως χρω-
μάτων και κομμάτων για την κοινή προκοπή. 

*Ο Βασίλης Ρόκος είναι υποψήφιος 
βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με το 
ΜέΡΑ25. Θα τον βρείτε στο ψηφοδέλτιο 
με το Χελιδόνι. 

Η Θεσσαλονίκη μας θα μπορούσε να είναι το διαμάντι των Βαλκανίων Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Η 
Ρ Ο Κ Ο Υ * 

Γεωστρατηγικά 
είμαστε σε μια 
από τις πλέον 

ευνοημένες πε-
ριοχές, καθώς 
έχουμε το πιο 

κοντινό μεγάλο 
λιμάνι στα Βαλ-
κάνια, το οποίο 

θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί 
ως το εμπορικό 

σταυροδρόμι 
μεταξύ Ευρώπης 

και Ανατολής. 

opinion
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Η Θεσσαλονίκη μας θα μπορούσε να είναι το διαμάντι των Βαλκανίων 
Αναστασίας Τζαμπαζλή:

Υποψήφια με την ΝΔ στην Α΄ Θεσσα-
λονίκης, η Αναστασία Τζαμπαζλή είναι 
η μόνη υποψήφια από τη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη και η μόνη που ως ελεύθερη 
επαγγελματίας είναι εκλεγμένη στο διοι-
κητικό συμβούλιο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ). 
Γνωρίζει τα προβλήματα της οικονομίας 
και πως θα έρθει η ανάπτυξη αλλά και 
ποιες είναι οι λύσεις στα χρόνια ζητήματα 
της Θεσσαλονίκης.

Γιατί με τη ΝΔ και τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη;

Είμαι μέλος του μητρώου της ΝΔ και 
φυσικά αποδέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη την τιμητική πρόταση του προέδρου, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, να είμαι υποψήφια 
στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ακρά-
δαντα ότι η ΝΔ με τον κ. Μητσοτάκη έχει 
δομήσει ένα απόλυτα εφικτό πρόγραμ-
μα πραγματικής ανάπτυξης κι εξόδου 
της χώρας από την κρίση. Ξέρετε, είμαι 
ελεύθερη επαγγελματίας και γνωρίζω 
πολύ καλά τα προβλήματα της αγοράς, 
της πραγματικής οικονομίας. Και το πρό-
γραμμα της ΝΔ αναφέρεται εκτενώς στο 
πως θα λύσει και αυτά τα προβλήματα, 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί και πάλι η με-
σαία τάξη, που είναι η ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας.

Πώς θα καταφέρει η ΝΔ εάν είναι 
κυβέρνηση να δημιουργήσει τις συν-
θήκες εκκίνησης της οικονομίας;

Θα το καταφέρουμε με μια σειρά 
μέτρων. Για παράδειγμα, άμεσα θα μει-
ώσουμε τον συντελεστή φορολόγησης 
των επιχειρήσεων από το 28% στο 20%, 
ενώ θα μειώσουμε τον φόρο μερισμάτων 
από το 10% στο 5%. Θα προχωρήσουμε 
άμεσα, επίσης, στην αναστολή του ΦΠΑ 
στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία 
χρόνια, για να στηριχθεί η αγορά ακινή-
των, ενώ παράλληλα θα δοθεί έκπτωση 
40-50% για όλες τις εργασίες που αφο-
ρούν ενεργειακή, λειτουργική και αισθη-
τική αναβάθμιση, συντήρηση και αξιο-
ποίηση των υφιστάμενων ακινήτων. Σας 
διαβεβαιώ ότι με τέτοια μέτρα θα πάρει 
μπρος η οικονομία.

Ζείτε στη Δυτική Θεσσαλονίκη η 
οποία πνίγεται εδώ και χρόνια από τη 
δυσοσμία. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να 

γίνει και τι θα κάνετε εσείς;
Πιστεύω ότι θα πρέπει να έρθουν 

ειδικοί με κατάλληλο εξοπλισμό για να 
συνδράμουν στις έρευνες που διενερ-
γούν επιστήμονες του ΑΠΘ. Όλη αυτή η 
έρευνα θα πρέπει να γίνει υπό την επο-
πτεία του αρμόδιου υπουργείου, ώστε να 

βρεθεί η πηγή εκπομπής των χημικών 
ενώσεων που προκαλούν τη δυσοσμία 
και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προ-
στασίας ή και να επιβληθούν πρόστιμα 
όπου χρειαστεί. Εδώ μιλάμε για ανυπό-
φορη κατάσταση. Πραγματικά, δεν μπο-
ρούμε να αναπνεύσουμε. Θα πρέπει να 

μας πουν με στοιχεία εάν κινδυνεύει η 
υγεία μας. Προσωπικά, εάν εκλεγώ, θα 
δώσω καθημερινή μάχη μέχρι να λυθεί 
οριστικά το θέμα.

Η επέκταση του μετρό στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη φαντάζει κάτι μακρι-
νό αν αναλογιστούμε ότι δεν έχουν 
ολοκληρωθεί τα έργα στη βασική 
γραμμή. Πώς θα αποκτήσει τελικά η 
Δυτική Θεσσαλονίκη μετρό;

Έπειτα από τόσα χρόνια με τα λόγια 
και τα σχέδια επί χάρτου δεν πείθεται 
ουδείς πλέον. Ούτε εγώ. Για να γίνει η 
επέκταση του μετρό δυτικά, καταρχάς θα 
πρέπει να είναι οριστικό ότι θα πάει μέ-
χρι το αμαξοστάσιο στην Σταυρούπολη. 
Επίσης θα πρέπει να δούμε τα λεφτά του 
έργου «κλειδωμένα» στον κωδικό του 
έργου. Και για αυτό θα παλέψω με όλες 
μου τις δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, θα 
πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αστικές 
συγκοινωνίες και τη Δυτική Θεσσαλονίκη 
και κυρίως πώς θα υπάρξουν συγκοινω-
νίες μεταξύ των όμορων δήμων και, γιατί 
όχι, να πάμε και σε ένα μοντέλο διαδημο-
τικής συγκοινωνίας.

Για τα πρώην στρατόπεδα, «Παύ-
λου Μελά» και «Καρατάσιου» τι πι-
στεύετε ότι πρέπει να γίνει; Πώς πρέ-
πει να αξιοποιηθούν;

Μιλάμε για 750 στρέμματα που 
πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος 
των πολιτών της Δυτικής Θεσσαλονί-
κης. Πρέπει να γίνουν χώροι πρασίνου, 
αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού και 
εμπορίου. Και για να γίνουν αυτά και να 
συντηρούνται, θεωρώ ότι μόνο μέσω 
ΣΔΙΤ μπορούν να υλοποιηθούν. Επιπλέ-
ον, συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα του 
σεβασμιότατου μητροπολίτη μας, Βαρ-
νάβα, να γίνουν στο πρώην στρατόπε-
δο «Παύλου Μελά» δύο μουσεία, ένα 
προσφυγικού ελληνισμού κι ένα που θα 
φιλοξενεί τα αρχαιολογικά ευρήματα του 
μετρό. Έτσι, πέρα από την ανάδειξη της 
ιστορίας και της κληρονομιάς μας, θα κα-
ταφέρουμε να έχουμε και τουρισμό στην 
περιοχή μας. Εάν με τιμήσουν οι συμπο-
λίτες μου και εκλεγώ, θα εργαστώ άοκνα 
προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης 
των πρώην στρατοπέδων που παραμέ-
νουν άδεια κι έρημα εδώ και χρόνια.

Με τη ΝΔ θα δημιουργηθεί  
και πάλι η μεσαία τάξη
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Γροθιά στο στομάχι αποτέλεσε ο θάνατος της 
39χρονης στη Χαλκιδική την περασμένη Κυριακή 
από πνιγμό μέσα στη θάλασσα του Αγίου Μάμα. 
Το τραγικό περιστατικό έφερε για ακόμη μια φορά 
στο φως το θέμα της έλλειψης διασωστών στη 
Χαλκιδική, που έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουρ-
γία μικρού αριθμού ασθενοφόρων, τα οποία είναι 
αδύνατον να εξυπηρετήσουν τα περιστατικά που 
προκύπτουν τους καλοκαιρινούς μήνες στην πε-
ριοχή.

Κατά μέσο όρο στη Χαλκιδική υπάρχουν πλη-
ρώματα για να καλύψουν 5 ασθενοφόρα ανά 
βάρδια, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ στην περιο-
χή έχουν ήδη ζητήσει επανειλημμένα την αύξηση 
του αριθμού των συναδέρφων τους ώστε να μπο-
ρέσουν να επανδρώσουν 10 ασθενοφόρα σε κάθε 
βάρδια, για να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες 
της καλοκαιρινής περιόδου.

Το Σαββατοκύριακο συνήθως υπάρχουν βάρ-
διες μέχρι τις 15.00 σε Πολύγυρο, Νέα Μουδανιά, 
Άγιο Νικόλαο, Νέα Καλλικράτεια και Κασσάνδρα, 
ενώ το απόγευμα τα ασθενοφόρα βρίσκονται 
σταθμευμένα και κλειδωμένα….

Ο θάνατος της λουόμενης   
Η άτυχη γυναίκα που κολυμπούσε στην πα-

ραλία ανάμεσα στον Άγιο Μάμα και την Ποτίδαια 
λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι έχασε τις αισθή-
σεις της. Οι λουόμενοι όταν αντιλήφθηκαν τι είχε 
συμβεί, έσπευσαν να τη βοηθήσουν και την έβγα-
λαν στην ακτή λιπόθυμη. Αμέσως ειδοποιήθηκε 
το ΕΚΑΒ, ενώ ένας γιατρός που βρισκόταν στην 
ίδια παραλία της έκανε καρδιοαναπνευστική ανα-
ζωογόνηση, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Στη συγκεκριμένη παραλία δεν υπήρχε ναυα-
γοσώστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενο-
φόρο από τα Μουδανιά κλήθηκε στις 12.20, όμως 
βρίσκονταν σε άλλο περιστατικό στην Ποτίδαια 
στο σημείο που λίγο νωρίτερα είχε τραυματιστεί 
σοβαρά ένας Ρώσος τουρίστας από διερχόμενο 
μισθωμένο σκάφος. Ο 48χρονος τουρίστας δια-
κομίσθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη 
συνέχεια στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσ-
σαλονίκης με σοβαρά τραύματα στο ισχίο και στα 
γεννητικά του όργανα, όπου νοσηλεύεται ακόμη 
και σήμερα σε καταστολή, ύστερα από σειρά πο-
λύωρων χειρουργικών επεμβάσεων.

Την ίδια ώρα το ασθενοφόρο του Αγίου Νικο-
λάου βρισκόταν ήδη στη διαδρομή προς Πολύγυ-
ρο, εξυπηρετώντας άλλο περιστατικό. 

Το ασθενοφόρο που κλήθηκε για την 39χρονη 
έφτασε στην παραλία του Αγίου Μάμα αφού άφη-
σε τον ασθενή από τον Άγιο Νικόλαο στο Νοσοκο-
μείο Πολυγύρου με αποτέλεσμα να φτάσει στην 

περιοχή 22 λεπτά αφότου ειδοποιήθηκε. 
Όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο, ήταν 

αργά για την άτυχη μητέρα δύο παιδιών. Όπως κα-
ταγγέλλουν λουόμενοι, στην αχανή παραλία της 
Νέας Ποτίδαιας, σε μήκος ενός χιλιομέτρου, είναι 
τεράστια η έλλειψη ναυαγοσωστών.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ
Τα δυο περιστατικά που συνέβησαν ταυτό-

χρονα σε απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων, δεν 
μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν λόγω της έλλειψης 
ασθενοφόρων. Σε πρόσφατη ανακοίνωση του το 
Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης 
εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατηγορώντας την 
4η ΥΠΕ που, όπως αναφέρουν, «δεν φρόντισε 
έγκαιρα και μεθοδικά να στελεχώσουν τα Κ.Υ ευ-
θύνης τους με διασώστες». «Για μια ακόμη χρονιά 
την  αδράνεια που έδειξαν οι υπεύθυνοι για αυτήν 
την κατάσταση την πληρώνει το ΕΚΑΒ και οι εργα-
ζόμενοι σ΄ αυτό» αναφέρουν οι εργαζόμενοι και 
καταγγέλλουν «την ολιγωρία και την αδράνεια 
των υπευθύνων της 4ης ΥΠΕ για την υποστελέχω-
ση των Κέντρων Υγείας της Χαλκιδικής, μια αδρά-
νεια που δυστυχώς για μια ακόμη φορά θα την 

πληρώσουν οι συνάδελφοί μας «ΕΚΑΒΙΤΕΣ» που 
καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομέ-
νων «η 4η ΥΠΕ όπου ανήκουν τα Κέντρα Υγείας 
της περιοχής, όφειλε από τον Μάρτιο να είχε κάνει 
τον προγραμματισμό, έτσι ώστε σήμερα να είχε 
ήδη προσληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός επικου-
ρικών διασωστών για να στελεχώσουν τα ασθε-
νοφόρα του νομού Χαλκιδικής, αντί αυτού όμως 
καλούμαστε ως εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Θεσσα-
λονίκης να αντιμετωπίσουμε την ανυπαρξία προ-
γραμματισμού και οργάνωσης».

Οι συνδικαλιστές του ΕΚΑΒ ξεκαθαρίζουν ότι 
καλούνται οι εργαζόμενοι από το ΕΚΑΒ Θεσσα-
λονίκης να στελεχώσουν τα κενά με συνέπεια να 
δημιουργούνται νέα κενά στο πολεοδομικό συ-
γκρότημα της πόλης. 

«Σας ενημερώνουμε  ότι καμία ευθύνη δεν 
φέρουν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ για τις τυχόν κα-
θυστερήσεις που θα υπάρξουν στην αντιμετώπιση 
των επειγόντων περιστατικών του νομού Χαλκιδι-
κής  και πιθανών της Θεσσαλονίκης», ξεκαθαρί-
ζουν οι συνδικαλιστές.

Τραγικές οι ελλείψεις  
διασωστών στη Χαλκιδική

Το προσωπικό δεν επαρκεί για τη στελέχωση  
ικανοποιητικού αριθμού ασθενοφόρων
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Γεμάτα είναι τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά 
καταλύματα  της Θάσου για το φετινό καλοκαίρι 
ενώ οι κρατήσεις συνεχίζονται με αμείωτη έντα-
ση χωρίς να επηρεάζονται από τις εκλογές της 
7ης Ιουλίου.

 Οι Έλληνες ταξιδιώτες που έχουν προγραμ-
ματίσει τις διακοπές τους για το πρώτο δεκαή-
μερο του Ιουλίου ήταν περιορισμένοι σε αριθμό, 
ωστόσο δεν προέβησαν σε κάποια ακύρωση. 
«Οι εκλογές δεν έχουν επηρεάσει τον τουρισμό 
της Θάσου, καθώς οι Έλληνες τουρίστες έχουν 
κλείσει για μετά τις 7 Ιουλίου για πολυήμερες δι-
ακοπές και όσοι είχαν συμπεριλάβει την 7η Ιου-
λίου στις κρατήσεις τους δεν έχουν ακυρώσει», 
τονίζει στην Karfitsa o πρόεδρος των ενοικιαζό-
μενων δωματίων Θάσου, Γιάννης Μαρκιανός . Οι 
Έλληνες έχουν τη συνήθεια να κλείνουν τις δι-
ακοπές τους την τελευταία στιγμή και συνήθως 
αυτό συμβαίνει μετά τις 10 Ιουλίου και αφορά 
στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και σε 
όλον τον Αύγουστο. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ενοικιαζόμε-
νων δωματίων του νησιού,  το πρόβλημα εντοπί-
ζεται στο γεγονός ότι αν και υπάρχουν δείγματα 
μεγάλου κύματος τουριστών από τα Βαλκάνια, 
τόσο για τον Ιούλιο όσο και για τον Αύγουστο, 
αυτό δε φαίνεται στις οριστικές κρατήσεις μέχρι 
στιγμής αλλά μόνο στις προκρατήσεις. «Το γεγο-
νός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και οι 
γείτονές μας απέκτησαν τις συνήθειες των Ελλή-
νων και κλείνουν και εκείνοι  τις διακοπές τους 
την τελευταία στιγμή», εξηγεί ο κ. Μαρκιανός.

Τουρισμός πολλών αστέρων
Ο τουρισμός της Θάσου τα τελευταία δέκα 

χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη, τόσο από 
την προσέλευση ποιοτικών τουριστών όσο και 
από την κατασκευή σύγχρονων μονάδων φιλο-
ξενίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επαγγελ-
ματιών, έχουν γίνει επενδύσεις περισσότερων 
από 150 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση 
πολυτελών ξενοδοχείων, με αποτέλεσμα σήμε-
ρα το νησί να διαθέτει 15 πολυτελή συγκροτή-
ματα –δέκα των 4 και πέντε των 5 αστέρων–, 
όλα  σύγχρονα ξενοδοχεία που απευθύνονται 
στους πιο απαιτητικούς τουρίστες.

Η Θάσος έχει γίνει πλέον ένας διεθνής προ-
ορισμός, που προσελκύει πάρα πολλούς Βαλκά-
νιους τουρίστες αλλά επίσης Πολωνούς, Ούγ-
γρους, Άγγλους, Γερμανούς, Ρώσους αλλά και 
Σκανδιναβούς, καθώς το αεροδρόμιο «Μέγας 
Αλέξανδρος» της Καβάλας συνδέεται με απευ-
θείας πτήσεις με πάρα πολλές ευρωπαϊκές πό-

λεις εκτός από αυτές της  Ιταλίας, της Γαλλίας 
και της Ισπανίας.

Την ίδια ώρα και ο low budget  τουρισμός 
βασίζεται κυρίως σε ξένους τουρίστες από Σερ-
βία, Ρουμανία, Ρωσία και από  άλλες χώρες της 
Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η 
Γερμανία, η Μ. Βρετανία και η Γαλλία. Αυτοί οι 
τουρίστες επιλέγουν τη Θάσο τον Ιούνιο τον Ιού-
λιο και τον Αύγουστο και κλείνουν τις διακοπές 
τους από τον Μάρτιο, όπως μας εξηγούν επαγ-
γελματίες ξενοδόχοι στα παραλιακά θέρετρα του 
νησιού. Η Θάσος έχει πολλές μικρής δυναμικό-
τητας ξενοδοχειακές μονάδες, με τις ξενοδοχει-
ακές κλίνες να ανέρχονται σε περίπου 10.500, 
ενώ οι κλίνες στα ενοικιαζόμενα καταλύματα 
ξεπερνούν τις 15.000.

Η βουλγαρική αγορά ρίχνει πολύ μεγάλο 
βάρος στη Θάσο όπου υπάρχουν πολλοί τουρι-
στικοί πράκτορες που «φέρνουν» κόσμο από τη 
γειτονική χώρα από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώ-
βριο. Οι Σέρβοι επίσης προτιμούν παραδοσιακά 
το νησί της Θάσου, ενώ τα τελευταία χρόνια κά-

νουν την εμφάνιση του και Τούρκοι τουρίστες.
Οι Βέλγοι γνωρίζουν τη Θάσο 
Τον χειμώνα επιχειρηματίες από το «σμαρα-

γδένιο νησί» του Βορείου Αιγαίου επιχείρησαν 
να γνωρίσουν τη Θάσο στους Βέλγους τουρίστες 
στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης, 
όπου το νησί ήταν και τιμώμενος προορισμός. 
Σε  συνεργασία με τον ΕΟΤ πραγματοποιήθηκε 
μια μεγάλη εκδήλωση, παρουσία 45 δημοσι-
ογράφων και μεγάλων τουριστικών γραφείων 
του Βελγίου για την γνωριμία του νησιού στους 
Βέλγους προκειμένου να γίνει ένα άνοιγμα στη 
νέα αγορά. 

Την ίδια ώρα, το άνοιγμα της αεροπορικής 
γραμμής του αεροδρομίου της Καβάλας με τις 
Βρυξέλλες έφερε αποτελέσματα, αφού περισσό-
τεροι από 3.500 Βέλγοι τουρίστες επισκέφτηκαν 
το νησί το περασμένο καλοκαίρι. Από τις προ 
κρατήσεις μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι Βέλγοι 
έχουν αμείωτο ενδιαφέρον για το νησί της Θάσου 
που αναμένεται να το επισκεφτούν και φέτος.

Οι επικείμενες εκλογές δεν επηρεάζουν την κίνηση στο νησί,  
που έχει εξελιχτεί σε διεθνή προορισμό

Η Θάσος γεμίζει από τουρίστες 
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«Εγώ είμαι ένας απλός βιοτέχνης, μπουφάν 
ράβω». Ο 56χρονος Ιταλός Π.Ν. προσάγεται 
ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονί-
κης για να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής του 
στη χώρα του. Κατηγορείται ότι είναι μέλος της 
ναπολιτάνικης μαφίας, της γνωστής Καμόρα. 
Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά  οποιαδήποτε 
σχέση του.

Ο 56χρονος, τα στοιχεία του οποίου δημοσι-
οποιήθηκαν από τις ιταλικές αρχές, συνελήφθη 
έξω από το σπίτι του στα Πεύκα, μπροστά στη 
σύζυγο και στα παιδιά του, στο πλαίσιο κοινής 
αστυνομικής επιχείρησης που έγινε σε Ιταλία, 
Ελλάδα και Γερμανία, με συνολικά 15 συλλή-
ψεις. Είχε εντοπιστεί εδώ και καιρό από τους 
αστυνομικούς του τμήματος αναζητήσεων της 
ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όμως οι αστυνομι-
κοί περίμεναν από τους Ιταλούς συναδέλφους 
τους να τους δώσουν το «πράσινο φως» για να 
ξεκινήσουν τη διαδικασία. Έτσι έγινε και με τη 
γερμανική αστυνομία. Συνολικά συνελήφθησαν 
13 άτομα στην περιοχή της Καμπανίας, ένας στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας και ο 56χρονος στη 
Θεσσαλονίκη.

Η κατηγορία που τον βαρύνει είναι συμμετο-
χή σε εγκληματική οργάνωση και ο ρόλος που 
αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα της Εισαγγε-
λίας της Νάπολι, είναι ότι ξέπλενε χρήματα με 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. 
Τα χρήματα προέρχονταν από τη δράση της μα-
φίας σε εκβιάσεις, εμπόριο ναρκωτικών, απο-
μιμητικά προϊόντα και λαθρεμπόριο τσιγάρων. 
«Είμαι αθώος, απλώς η οικογένειά μου ζει 100 
χρόνια σε εκείνη τη γειτονιά και γι’ αυτό με κατη-
γορούν», ισχυρίστηκε ο 56χρονος ενώπιον του 
εισαγγελέα Εφετών.

Η κοινή αστυνομική επιχείρηση που πραγμα-
τοποιήθηκε από τους Καραμπινιέρι στην Ιταλία, 
άρχισε να οργανώνεται από τις αρχές Μαρτίου, 
όταν συνελήφθη ο εξαφανισμένος επί χρόνια 
Μάρκο Ντι Λάουρο. Η οικογένεια Ντι Λάουρο 
θεωρείται βασικό σκέλος της ναπολιτάνικης Κα-
μόρα, μία από τις μεγάλες φατρίες, και τα μέλη 
της κατοικούν σε συγκεκριμένη συνοικία της Νά-
πολι, όπου και το σπίτι του 56χρονου.

Από τη Σάκρα Κορόνα στους Ντι Λάουρο
Ο Ιταλός, ο οποίος έλεγε πως δεν καταλα-

βαίνει καλά τα ελληνικά, παρ’ ότι ζει στην Ελ-
λάδα περισσότερα από 20 χρόνια, τουλάχιστον 
από το 1997, παντρεύτηκε το 2000 και απέκτησε 
με την Ελληνίδα σύζυγό του τρία παιδιά. Έκανε 
συνεχείς επισκέψεις στη χώρα του, όπως ο ίδιος 

είπε, καθώς στη Νάπολι ζουν οι γονείς του. Η 
τελευταία επίσκεψή του καταγράφηκε το Πά-
σχα. «Μπήκα κανονικά στην Ιταλία, βγήκα από 
το Μπάρι με έλεγξαν αλλά δεν υπήρχε κανένα 
πρόβλημα», ανέφερε, θεωρώντας ανεξήγητη τη 
σύλληψή του.

Στη Θεσσαλονίκη ζούσε, μόνον όμως για 
έξι μήνες, ένας ακόμη κατηγορούμενος για 
εμπλοκή του στην ιταλική μαφία. Παραμονές 
Χριστουγέννων του 2000, στις 22 Δεκεμβρί-
ου, γίνεται έφοδος σε διαμέρισμα της Τούμπας 
όπου συλλαμβάνεται ο 52χρονος Φραντζέσκο 
Προυτεντίνο. «Είμαι ένας απλός ψαράς», είχε 
δηλώσει ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών, στον 
οποίο προσήχθη για να εκδοθεί στην Ιταλία. Είχε 
κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο τσιγάρων μεταξύ 
Μαυροβουνίου και Ιταλίας, ως αρχηγικό μέλος 
της μαφιόζικης οργάνωσης Σάκρα Κορόνα Ουνί-
τα, ένα σκέλος που αποσχίστηκε από την Καμό-
ρα τη δεκαετία του ’70 και έκανε άντρο της την 
Απουλία. Ο Προυτεντίνο ζούσε στο Μαυροβούνιο 
απ’ όπου εκδιώχθηκε για να μην συλληφθεί και 

διέφυγε στη Θεσσαλονίκη για να κρυφτεί.
Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσε με πλα-

στό διαβατήριο και όταν συνελήφθη αρνήθηκε 
να εκδοθεί στην Ιταλία. Λίγες ημέρες αργότερα 
και ενώ είχε καταδικαστεί και κρατούταν για το 
πλαστό διαβατήριο, η επίσκεψη δύο Ιταλών ει-
σαγγελέων της αντιμάφια του άλλαξε άποψη. 
Εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών 
και ζήτησε να εκδοθεί. Οι διαδικασίες κινήθηκαν 
γρήγορα και έτσι επέστρεψε, κρατούμενος, στη 
χώρα του.

Είναι όμως παρόμοια η περίπτωση του 
56χρονου από τα Πεύκα; Ο Ιταλός που ζει στην 
Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, για τις ελληνικές 
αρχές είναι καθαρός. Απομένει μόνο να διευκρι-
νιστούν οι λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου 
που τον βαρύνει από την επιπρόσθετη αποστολή 
των ιταλικών εγγράφων. Και παράλληλα, εάν 
απαιτηθεί, να ξεκινήσει έρευνα για ενδεχόμενες 
δραστηριότητες εντός της ελληνικής επικράτει-
ας.

Από τον ψαρά της Σάκρα Κορόνα στον βιοτέχνη των Πεύκων

Τι θέλει ένας μαφιόζος 
στη Θεσσαλονίκη;
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Στο Σέιχ Σου με την Φώφη Γεννήματα  
ο Κυριάκος Κυριάκος

Στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου βρέθηκε σήμερα μαζί με την πρόεδρο του Κινή-
ματος Αλλαγής ο υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Κυριάκος. 

Η κ. Γεννηματά πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή η οποία καταστρέφεται εξαι-
τίας του φλοιοφάγου εντόμου που μέχρι στιγμής έχει «φάει» δεκάδες χιλιάδες δέντρα.

 «Σύμφωνα με τους αρμόδιους έχουν καταστραφεί 3.500 στρέμματα του δάσους 
(εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα) και αλλά τόσα έχουν μολυνθεί από το έντομο. Ενώ το 
πρόβλημα υπάρχει εδώ και τρία χρόνια η κυβέρνηση αδιαφορεί στις εκκλήσεις των 
ειδικών και του δήμου Νεάπολης Συκεών. Οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ και η απουσία πραγ-
ματικής οικολογικής συνείδησης είναι καταστροφικές για το περιβάλλον μας. Τώρα και 
όχι αύριο, είναι απαραίτητο να δοθούν πόροι, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και 
να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη και η αναζωογόνηση του δάσους του Σέιχ Σου» σχολίασε 
ο Κυριάκος Κυριάκος.

Το γεγονός ότι πιστώ-
θηκε την αντιπολιτευτική 
στάση που κράτησε επί μια 
τετραετία έναντι της κυβέρ-
νησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
(και εν συνεχεία του ΣΥΡΙΖΑ 
μόνο), αποδέχεται πλήρως 
ο δημοσιογράφος Δημήρης 
Βενιέρης που βρίσκεται 
πλέον στα ψηφοδέλτια της 
ΝΔ στην Α΄ Θεσσαλονίκης. 
Σε έναν ρόλο διαφορετικό 
από αυτόν που είχε συ-
νηθίσει εδώ και πολλά χρόνια, ο κ. Βενιέρης αναγκάστηκε να αλλάξει συνήθειες για 
τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου και του αγώνα που δίνει για να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη και την ψήφο των Θεσσαλονικέων. «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε 
σύγκληση απόψεων για πολλά μεγάλα θέματα», δηλώνει, εξηγώντας έτσι τον λόγο για 
τον οποίο δέχτηκε την πρόταση για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης.

Τα παιδιά από το «Φάρο του Κόσμου», στο Δενδροπόταμο δεν ήταν η πρώτη φορά 
που συνομίλησαν με τη Σύνθια Σάπικα αφού η υποψήφια βουλευτής έχει μακρόχρονη 
σχέση μαζί τους, όπως και με τον πατέρα Αθηναγόρα καθώς συμμετέχει εθελοντικά στις 
δράσεις τους.

Οι μαθητές μίλησαν για τις επικείμενες καλοκαιρινές τους διακοπές αλλά και για 
τις σχολικές τους επιδόσεις. Οι μεγαλύτεροι συζήτησαν μαζί της την προοπτική του 
πανεπιστημίου. Η Σύνθια Σάπικα τους προέτρεψε να πιστέψουν στις δυνατότητές τους 
καθώς όπως είπε, διαθέτουν όλα τα εφόδια. 

Ο Ίνος, ένα από τα παιδιά του πατέρα Αθηναγόρα που προετοιμάζεται για την Σχολή 
Καλών Τεχνών της χάρισε ένα καταπληκτικό του σκίτσο. Ένα άλλο παιδί από το «Φάρο 
του Κόσμου» της διηγήθηκε τη συγκινητική του ιστορία καταλήγοντας ότι «στην Αλβα-
νία μου λένε ότι είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ότι είμαι Αλβανός. Νιώθω σαν σπόρος 
που δεν φύτρωσε πουθενά».

«Ο Φάρος του Κόσμου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Μη-
τρόπολης Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως. Η αγκαλιά του πατέρα Αθηναγόρα, ο οποίος 
είναι γεμάτος αγάπη, χωράει όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Εδώ, στο Δενδροπόταμο 
συντελείται ένα πολύ σημαντικό έργο. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα δίπλα τους κα θα 
αγωνίζομαι από όποια θέση και αν βρίσκομαι για το καλό αυτών των παιδιών», τόνισε 
η κ. Σύνθια Σάπικα.

Στηρίζει… κριτικά τον 
νέο δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, η 
μέχρι πρότινος υποψήφια 
δήμαρχος και εκλεγμένη 
πλέον επικεφαλής δημοτι-
κής παράταξης στο δημο-
τικό συμβούλιο, αλλά και 
υποψήφια βουλευτής με 
τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσ-
σαλονίκης, Κατερίνα Νοτο-
πούλου. Η κ. Νοτοπούλου 
έχει τη διάθεση να σταθεί 
κριτικά απέναντι στη νέα 
διοίκηση του δήμου και τον 
νέο δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης. Σε συνάντηση της με 
τον κ. Ζέρβα, του ξεκαθάρισε πως δεν θα μπει στον ρόλο μιας στείρας αντιπολίτευσης. Όπως 
μαθαίνουμε, η Κατερίνα Νοτοπούλου στον προγραμματισμό της έχει ως σκέψη να προσφέρει 
όπου μπορεί η ίδια και τα μέλη της δημοτικής της παράταξης μέσα από προτάσεις για το καλό 
της πόλης, αδιαφορώντας αν αυτές τις προτάσεις τις «καρπωθεί» ο νέος δήμαρχος. Ωστόσο 
δηλώνει πως πρόκειται να ανοίξουν μεγάλα ζητήματα από τον Σεπτέμβρη και ξεκαθαρίζει 
«στα ζητήματα που η πόλη θεωρούμε ότι κινδυνεύει, θα είμαστε απέναντι».

Δ. Βενιέρης: Στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ  
λόγω σύγκλησης απόψεων

Στον «Φάρο του Κόσμου» η Σ. Σάπικα

Στηρίζει με κριτική διάθεση τον Ζέρβα η Νοτοπούλου
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Για πρώτη φορά έργα ενεργειακής παρέμβασης 3,5 εκ. ευρώ σε Ποσειδώνιο και Νεάπολη 

Μετά από δύο χρόνια προσπάθειας, οργάνωσης, διεκ-
δίκησης, χωρίς τεχνική επάρκεια και με πολλά προβλή-
ματα που έπρεπε να ξεπεραστούν, η διοίκηση των Εθνι-
κών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης κάνει ένα όνειρο 
πραγματικότητα.

Στην πρώτη φάση (πιλοτικά έργα) του προγράμμα-
τος «ΗΛΕΚΤΡΑ», εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση 
του Ποσειδωνίου κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης και του 
Εθνικού κολυμβητηρίου Νεάπολης, συνολικού προϋ-
πολογισμού 3.500.000 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που 
διοίκηση των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης εκπονεί ολοκληρω-
μένο σχέδιο ενεργειακών παρεμβάσεων, διασφαλίζει τη 
χρηματοδότησή του και καλείται πλέον να το υλοποιήσει. 
Το σχέδιο αυτό έχει ως άξονα τα δύο κολυμβητήρια και 
περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των αθλητικών εγκατα-
στάσεων.

Τι περιλαμβάνει ο ενεργειακός σχεδιασμός
-Την εγκατάσταση μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-

σμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στα δύο 
κολυμβητήρια. Η παραγόμενη θερμική ενέργεια θα κα-
λύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των εν λόγω 
κολυμβητηρίων (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%) σε 
θέρμανση και ψύξη.Ταυτόχρονα  θα παράγει  ηλεκτρική 
ενέργεια από τις μονάδες, που θα καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια όχι μόνο του Ποσειδώ-
νιου αθλητικού κέντρου και του ΕΑΚ Νεάπολης αλλά 
και τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια του Αλεξάνδρειου 
Αθλητικού Μελάθρου, του ΕΑΚ Σταυρούπολης, του Εθνι-
κού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης και των αθλητικών 
εγκαταστάσεων στο Βότση και τους Αμπελόκηπους, αξι-
οποιώντας τη δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμ-
ψηφισμού (virtual net-metering) η οποία θεσμοθετή-
θηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 (ΦΕΚ 
759/5-3-2019). 

-Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες 
περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των φωτιστικών και 
λαμπτήρων με αντίστοιχα τεχνολογίας LED.

-Εγκατάσταση ισοθερμικών καλυμμάτων σε όλες τις 
πισίνες εσωτερικές και εξωτερικές.

-Ενεργειακή διαχείριση των δύο αθλητικών εγκατα-
στάσεων μέσω Building Energy Management System.

Τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης.
H υλοποίηση των παρεμβάσεων θα επιφέρει ετήσια 

εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 4.500 MWh 
πρωτογενούς ενέργειας, ισοδύναμη με την μέση ετήσια 
κατανάλωση 100 περίπου κατοικιών. Η συνολική μείω-
ση του λειτουργικού κόστους για τα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης 
θα ανέλθει σε 285.000 €.

Εξίσου σημαντικό είναι το περιβαλλοντικό όφελος 
από τη μείωση των εκπομπών των αέριων ρύπων τόσο 
από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης όσο και 

από την ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής/ψυκτικής και 
ηλεκτρικής ενέργειας.    

Σειρά παίρνει το ΕΑΚ Μίκρας
Στον ενεργειακό σχεδιασμό των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης 

περιλαμβάνονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις της 
Μίκρας, οι μελέτες των οποίων βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ η υλοποίηση τους αναμένεται 
να ενταχθεί στη δεύτερη φάση του προγράμματος «ΗΛΕ-

ΚΤΡΑ». Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων θα ξεπε-
ράσει τα 2.500.000 ευρώ με αντίστοιχο μεγάλο όφελος 
για τα ΕΑΚ.

Η διοίκηση των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης για να φθάσει σε 
αυτό το αποτέλεσμα, λειτούργησε συντονισμένα αξιοποι-
ώντας τις ικανότητες των εργαζομένων στα ΕΑΚ, συνερ-
γάστηκε με εξωτερικούς εξειδικευμένους μηχανικούς και 
αξιοποίησε όλα τα δυνατά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε 
να ξεπεράσει τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει 
σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία .

Το αποτέλεσμα δικαιώνει τη διοίκηση των ΕΑΚ Θεσ-
σαλονίκης, καθώς εξαρχής είχε τεθεί ο στόχος της επί-
τευξης καλύτερων συνθηκών άθλησης σε όλους τους 
κατοίκους της πόλης μας, με χρηστή διοίκηση, ενεργο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την εξοικονόμη-
ση ενεργειακών και οικονομικών πόρων με αποτέλεσμα 
τη μείωση κατά 285.000 ευρώ του ετήσιου κόστους λει-
τουργίας.

Εξωτερικεύοντας τα συναισθήματα της διοίκησης και 
των εργαζομένων στα Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης, δηλώνουμε 
τη μεγάλη μας χαρά που θα παραδώσουμε στην κολυμ-
βητική οικογένεια της Θεσσαλονίκης  ποιοτικά αναβαθμι-
σμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Αναβαθμίζονται τα κολυμβητήρια 



2927.06.2019

Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από 2-22 Ιουλίου 

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο Επταπύργιο το οποίο στις 2 
Ιουλίου θα υποδεχθεί το Φεστιβάλ Επταπυργίου, ένα νέο φεστιβάλ, διοργάνωση και πα-
ραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO. 

Η εσωτερική αυλή του σημαντικού μνημείου της πόλης μεταμορφώνεται σε μια σύγ-
χρονη θεατρική σκηνή, με κερκίδες, καμαρίνια, ηχητικές και φωτιστικές εγκαταστάσεις. 

Έχουν τοποθετηθεί ήδη οι κερκίδες με 750 αριθμημένες θέσεις ώστε οι θεατές να 
μην ταλαιπωρούνται. Τα καθίσματα είναι αμφιθεατρικά τοποθετημένα προκειμένου η 
θέαση στην σκηνή να είναι απόλυτα ικανοποιητική από κάθε σημείο. 

Η σήμανση του χώρου έχει ήδη ενισχυθεί με 10 πινακίδες που γράφουν «Επταπύρ-
γιο» και το πάρκινγκ έχει ολοκληρωθεί ενώ τις επόμενες μέρες θα ενισχυθεί και το σήμα 
της COSMOTE με υποσταθμό για την περίοδο του Φεστιβάλ. 

Παράλληλα, με τις εργασίες, το φρούριο του Επταπυργίου, πλημμυρίζει καθημερινά 
από υπέροχες μελωδίες καθώς έχουν αρχίσει οι πρόβες της Cavalleria Rusticana που 
αποτελεί την κεντρική παραγωγή του Φεστιβάλ.

Προπώληση εισιτηρίων: https://cutt.ly/BirV3p και στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέ-
ξανδρος» (Εθν. Αμύνης 1), Δευτέρα και Πέμπτη 10.00- 15.00, Τρίτη και Τετάρτη 17.00- 
21.00

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται  το «Φεστιβάλ Επταπυργίου»
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ημιυπογείου, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
ανοιχτωσιά, είναι διαμπερές, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Ιδανικό για 
επένδυση. Τιμή: 15.000€ Kωδ.1033-
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ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται 
γκαρσονιέρα 45τμ, 2ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, πρώτο στη θάλασσα, 
μπροστά στον πεζόδρομο, με θέα 
θάλασσα, σε καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000€ 
Κωδ.1009-388

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


