
Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Γ. ΜΑΓΚΡΙΏΤΗΣ:  

ΙΓ. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ: 

Σελ. 12

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 40-41

Σελ. 14

Απαιτείται σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης  
για να σωθεί  
ο ΟΑΣΘ

Μετά τις εκλογές, τί; 

Το ΚΙΝΑΛ να δράσει 
καταλυτικά για 
τη συγκρότηση 
κυβέρνησης

Παρακαταθήκες 
τετραετίας τα έργα 
στο δήμο Πυλαίας- 
Χορτιάτη

Να κάνουμε τη 
Θεσσαλονίκη 
πρότυπο της μπλε 
ανάπτυξης

Εξι βασικοί άξονες που θα καθορίσουν  
την τελική έκβαση για τη «γαλάζια» επικράτηση
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Η Γλυκερία µιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για τη συνεργασία της µε την Μελίνα Ασλανίδου και 

τη συναυλια τους την Τετάρτη 3 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών για 
µια ανεπανάληπτη βραδιά µοναδικών ερµηνειών.

Όπου µε πας σε πάω...

CI
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s INTERVIEW

ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗΗ σταρ ΤΩΝ 90s Σοφία Αρβανίτη εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά και 
σήµερα

Σάββατο και συνεχίζεται για δεύτερη µέρα το Urban Festival στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 

Η Υρώ Μανέ µιλά στη Φιλίππα Βλαστού για τη «Ρένα» του Αύγουστου Κορτώ που ανεβαίνει επί σκηνής.

Την Πέµπτη 4 Ιουλίου οι το Alfredo’s Garden Summer Festival υποδέχεται τους 
STAVENTO

Σάκης Ρουβάς και Στέλιος Ρόκκος ενώνουν τις φωνές τους την Τετάρτη 3 Ιουλίου στο Λιµάνι
Σελ. 52

Σελ. 54

Σελ. 56

Σελ. 52Σελ. 52Σελ. 52

Σελ. 7-9

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 51-57,60

Hot spot  
ο σιδηροδρομικός 
σταθμός

Εκατοντάδες μετανάστες ζουν σε εγκαταλελειμμένα τρένα

Ο δρόμος της Ν.Δ. 
για αυτοδυναμία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ:

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,  
Σ. ΣΑΠΙΚΑ, ΑΠ. ΠΑΝΑΣ

Δ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ, Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ,  
Ν. ΞΥΛΟΥΡΗΣ, Γ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ
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Του Νίκου Καραμανλή

Η επόμενη 
κυβέρνηση –όπως 

τουλάχιστον 
διαφαίνεται– και 
η ατζέντα της θα 

κριθούν αυστηρά από 
τους πολίτες 
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Τα κυβερνητικά στοιχήματα 
και ο χρόνος που πιέζει

Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου, αν μη τι άλλο, έχουν γεννήσει υψηλές προσδοκίες στους 
πολίτες. Όχι μόνο στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε 
αυτούς του κεντρώου χώρου, που ψάχνουν εναγωνίως οικονομική «ανάσα». Ο λόγος για το 
κομμάτι αυτό της κοινωνίας που δεν θέλει μία πολιτική επιδομάτων αναδιανομής της φτώ-
χειας –όπως πολύ συχνά ο πρόεδρος της κεντροδεξιάς παράταξης– επισημαίνει, αλλά που 
αναζητά μία πιο ορθολογική αναπτυξιακή πολιτική. Μείωση φόρων, νέες θέσεις εργασίας, 
προώθηση επενδύσεων κ.ά. Είναι αυτοί οι πολίτες στους οποίους ο κ. Μητσοτάκης... κλείνει 
το μάτι και δείχνουν να εμπιστεύονται το πρόγραμμα που τους παρουσιάζει.

Κάπου εκεί όμως ξεκινάνε τα πραγματικά δύσκολα, καθώς στα χρόνια του μνημονίου 
είδαμε πολιτικούς να υπόσχονται πολλά και να κάνουν ελάχιστα. Κάπως έτσι έχασε μεγάλο 
κομμάτι της κοινωνίας ο ΣΥΡΙΖΑ, και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας, που, από το «πρόγραμμα 
της Θεσσαλονίκης» και το «παράλληλο πρόγραμμα»-αντιμνημόνιο, έφτασαν να βαφτίζουν 
«13η σύνταξη» ένα προεκλογικό επίδομα στους απόμαχους της ζωής. Η επόμενη κυβέρ-
νηση, που όλα δείχνουν ότι θα έχει κορμό τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα έχει πίστωση χρόνου. 
Καθόλου. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο, χρειάζονται εδώ και τώρα λύσεις, απαιτούν εδώ 
και τώρα οι δεσμεύσεις για καλύτερες ημέρες μέσω αύξησης του ΑΕΠ να γίνουν πράξη. 

Η επένδυση στο Ελληνικό, για παράδειγμα. Το μεγαλύτερο project των τελευταίων ετών 
–που η έναρξή του και μόνο θα ρίξει κάρβουνο στην ατμομηχανή της ανάπτυξης, θα επιφέ-
ρει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα κινηθεί το χρήμα κ.ά.– δεν μπορεί να καθυστε-
ρήσει. Η δέσμευση του κ. Μητσοτάκης είναι σαφής: άμεση επανεκκίνηση του project. Οι πο-
λίτες το άκουσαν, τον πίστεψαν, περιμένουν να το υλοποιήσει και θα τον κρίνουν. Το ίδιο και 
για τη φορολογία. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά ασφυκτιούν. Δεν γίνεται όταν όλες οι χώρες 
γύρω μας έχουν χαμηλότατους φορολογικούς συντελεστές, εμείς να συναγωνιζόμαστε την 
Ελβετία, ένα κράτος με τελείως διαφορετική οικονομία και επίπεδο ζωής από ό,τι η Ελλάδα.

Τέλος, η επόμενη κυβέρνηση θα κριθεί και για όλα όσα ακόμη βρίσκονται ψηλά στην 
ατζέντα της. Η ασφάλεια είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται τα Πανεπιστήμια να 
είναι χώροι ανομίας, να είναι ορμητήρια επιθέσεων εναντίον αστυνομικών. Το πάλαι ποτέ 
καμάρι της ΕΛ.ΑΣ., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., έχει αποδεκατιστεί από ελλείψεις προσωπικού και μέσων. 
Η μόνη αστυνομική μονάδα που αγαπήθηκε από τους πολίτες –επειδή βρίσκονταν εκεί για 
να συλλάβει τον τσαντάκια, να κυνηγήσει τον κλέφτη, να «τρομάξει» τον διαρρήκτη– χρειά-
ζεται να ενισχυθεί και να ανακτήσει την αίγλη της. Αυτά κι άλλα πολλά είναι τα κυβερνητικά 
στοιχήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ, με τον χρόνο πολύ απλά να είναι είδος 
πολυτελείας.
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Προορισμοί, Ευκαιρίες 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ ΚΆΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 40 ΧΡΟΝΩΝ 

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΚΩΤΙΑ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ
7ΗΜΕΡΕΣ

ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ – HIGHLANDS – ΓΛΑΣΚΟΒΗ – 
ΜΠΕΛΦΑΣΤ – ΔΟΎΒΛΙΝΟ

Αναχωρήσεις: 8/8

από 1019€

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

Αναχωρήσεις: 27/6, 25/7,

ΕΞΩΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΜΑΡΟΚΟΥ 
7ΗΜΕΡΕΣ

από 620€

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΎΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 
– ΑΟΎΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ –

ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

6ΗΜΕΡΕΣ

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

από 569€

ΓΟΎΙΝΔΣΟΡ -ΟΞΦΟΡΔΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ
«Η παγκόσμια μητρόπολη» 

5,6ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 26/7, 21/8

από 625€

ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ – 
ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ

ΒΕΝΕΤΙΑ – ΛΙΜΝΕΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

6ΗΜΕΡΕΣ

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

από 565€

Αναχωρήσεις: 31/7, 7,14,21/8

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ

από 545€

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ

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

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

από 545€

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

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

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

7ΗΜΕΡΕΣ

από 595€

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

Αναχώρηση: 14/8

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 7ΗΜΕΡΕΣ

από 999€

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

ΚΑΟΎΝΑΣ – ΡΙΓΑ - ΓΙΟΎΡΜΠΑΛΑ

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

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 
7ΗΜΕΡΕΣ

από 655€

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

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΣΚΩΤΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ  
8ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 18/7

από 1095€

Αναχωρήσεις: 13/8 

ΠΟΝΤΟΣ
“ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ” 

6ΗΜΕΡΕΣ

από 519€

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

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

από 695€

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ- ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

6ΗΜΕΡΕΣ

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

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
«HOLA ESPANA»  

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

από 819€

ΠΙΖΑ-ΛΟΎΚΑ-ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ-ΣΙΕΝΑ-
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

Αναχωρήσεις: 14, 28/7 & 18/08

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 
EMILIA ROMAGNA

 6ΗΜΕΡΕΣ

από 555€

ΕΛΣΙΝΚΙ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΟΣΛΟ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Αναχώρησεις: 7,14,21/8

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

7ΗΜΕΡΕΣ

από 1.145€

ΔΟΎΒΛΙΝΟ – ΜΠΕΛΦΑΣΤ – ΓΛΑΣΚΟΒΗ – HIGH-
LANDS – ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ 
  7ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 12/7

από 1159€

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

Αναχωρήσεις: 8,10,17,22,29/8,17/10

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ 
ΜΑΡΟΚΟ 9ΗΜΕΡΕΣ

από 730€

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ 
& ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

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

ΕΒΟΡΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ

Αναχωρήσεις: 20/7, 3, 11/08

από 775€

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

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

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΙΤΑΛΙΑΣ  

8ΗΜΕΡΕΣ

από 629€

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

Αναχώρησεις: 9/8

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ & 

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ 
10ΗΜΕΡΕΣ

από 1.495€

ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ- ΦΡΑΪΜΠΟΎΡΓΚ - 
ΔΡΟΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΎ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ

ΑΛΣΑΤΙΑ –  ΜΕΛΑΝΑΣ 
ΔΡΥΜΟΣ- EUROPA PARK

 6ΗΜΕΡΕΣ

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

από 635€

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

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΑΓΓΛΙΑ  - ΣΚΩΤΙΑ  
8ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 1/8

από 1179€

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

ΕΛ ΚΕΛΑΑ - ΟΎΑΡΖΑΖΑΤ-  ΜΑΡΑΚΕΣ

Αναχωρήσεις: 8,22,29/8,17/10

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ
 ΜΑΡΟΚΟ 9ΗΜΕΡΕΣ

από 790€

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

4,5,6,8ΗΜΕΡΕΣ

5ΗΜΕΡΕΣ

ΡΟΔΟΣ
5,6,8ΗΜΕΡΕΣ

από 259€

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

Βουδαπέστη Βιέννη 
Παραδουνάβια Χωριά 
5,6 ημέρες ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

Πανόραμα Κροατίας - Σλοβενίας 
Λίμνες Πλίτβιτσε 7 ημέρες ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

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

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

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

10.08, 17.08, 24.08, 01.09 

Βελιγράδι “Η Λευκή Πόλη” 
4 ημέρες
 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Αυτοκρατορικές Πρωτεύουσες 
Κεντρικής Ευρώπης 7 ημέρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

Πανόραμα Πολωνίας 
9 ημέρες
 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

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

Βουκουρέστι 
4,5 ημέρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

Κωνσταντινούπολη 
4,5 ημέρες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΚΎΡΙΑΚΗ

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

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

Κλασική Τουρκία 
6 ημέρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΎΡΙΑΚΗ

από 299€

από 385€ από 499€ από 245€ από 205€

από 389€από 499€από 275€από 245€

από 529€ από 335€ από 369€ από 179€

από 225€

από 419€
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Αστέρια του ένδοξου ποδοσφαιρικού 
παρελθόντος ξεδίπλωσαν το απόγευμα 
της Τετάρτης 26.06.2019 για άλλη μια 
φορά το πλούσιο ταλέντο τους ξυπνώ-
ντας μνήμες από το παρελθόν στο γήπε-
δο του Αθλητικού Κέντρου Πανοράματος 
Θεσσαλονίκης, όπου διεξήχθη το 2ο 
Τουρνουά Παλαιμάχων που διοργάνω-
σε η ΕΔΑΘΕΣΣ σε συνεργασία με το Δήμο 
Πυλαίας – Χορτιάτη.

Η πρωτοβουλία της ΕΔΑΘΕΣΣ – που 
τείνει να γίνει ετήσιος θεσμός – είχε φι-
λανθρωπικό χαρακτήρα και έγινε στα 
πλαίσια των ενεργειών Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης της Εταιρίας, όπως 
σημείωσε στην σύντομη ομιλία της η 
Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της 
ΕΔΑΘΕΣΣ κ. Αικατερίνη Στάχταρη. «Το 
παιδικό χωριό στο Φίλυρο» ενισχύθηκε 
με ένα σημαντικό ποσό που προέκυψε 
από τα έσοδα του αγώνα.

Οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης 
ΠΑΟΚ, ΑΡΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ και η ΑΕ Λάρισας 
συμμετείχαν στο τουρνουά και το γήπεδο 
γέμισε αστέρια μιας άλλης, αλησμόνητης 

ποδοσφαιρικής εποχής: Κούης, Βένος, 
Ζελελίδης, Τουρσουνίδης, Αλεξανδρί-
δης, Γεωργιάδης, Καραγεωργίου, Σελι-
ώνης, Παραφέστας, Γκόλαντας, Ράμμος 
και πολλοί ακόμη ξαναφόρεσαν τα πο-
δοσφαιρικά παπούτσια και υπό τις παρο-
τρύνσεις ξακουστών βετεράνων όπως ο 
Κώστας Αϊδινίου, ο Κώστας Ιωσιφίδης, ο 

Χρήστος Τερζανίδης, ο Νίκος Αργυρού-
λης, o Θωμάς Δράμαλης και άλλοι, έδει-
ξαν την κλάση τους στο χορτάρι. Για την 
ιστορία, στα δύο ματς που διεξήχθησαν 
ο ΑΡΗΣ κέρδισε την ΑΕ Λάρισας με σκορ 
3 – 0 και ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή με σκορ 
5 – 1.

«Αισθάνομαι υπέροχα ανάμεσά σας» 
τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ-
ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας απο-
νέμοντας αναμνηστική πλακέτα στους 
αρχηγούς των 4 ομάδων. «Είναι μια 
πρωτοβουλία της Εταιρίας μας που θέ-
λουμε να συνεχιστεί γιατί φέρνει τους αν-
θρώπους κοντά» τόνισε χαρακτηριστικά 
και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πυλαίας – 
Χορτιάτη κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, στον οποίο 
επίσης επέδωσε αναμνηστική πλακέτα 
για την φιλοξενία της διοργάνωσης.

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για το 
γεγονός ότι ο δήμος του φιλοξενεί μια 
τόσο ωραία διοργάνωση διατύπωσε ο 
κ. Καϊτεζίδης, απονέμοντας και ο ίδιος 
λεύκωμα του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 
στους αρχηγούς των ομάδων που συμ-
μετείχαν και αναμνηστική πλακέτα στον 

Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑΘΕΣΣ, κ. Λεωνί-

δα Μπακούρα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεί-

πνο που παρέθεσε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στους πα-

λαίμαχους των τεσσάρων ομάδων. 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συγκέντρωσε τους βετεράνους αθλητές της 
ΑΕΛ, του ΑΡΗ, ΠΑΟΚ και ΗΡΑΚΛΗ για φιλανθρωπικό σκοπό





6 29.06.2019

ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΟΙ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ

ΟΧΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΓΥΡΟΛΟΓΟΥΣ
ΟΧΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΙΣΤΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Παραμένει στη βουλή η ένωση κεντρώων

Πληροφορίες:   6944-394437

Τηλ:   210-5220357 ,  2310-553182
E-mail:   info@antidiaploki.gr

Μπορεί την τελευταία διετία οι βασικοί δείκτες της ελληνικής οι-
κονομίας να παρουσιάζουν σχετική βελτίωση, σε σχέση με το πρό-
σφατο παρελθόν, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας 
εξακολουθεί να βιώνει μια δύσκολη πραγματικότητα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 31,8% του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή 
3.348.000 άτομα, βρίσκονταν το 2017 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινω-
νικού αποκλεισμού. 

Το ποσοστό των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 
δηλαδή με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 4.178 ευρώ ανά άτομο και 
9.808 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικους και δύο παιδιά κάτω 
των 14 ετών, ήταν 23,2% το 2017, ενώ φαίνεται να έχει περιοριστεί 
σε 18,5% μετά από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, όπως το κοινωνικό 
μέρισμα κ.ά. Πάνω από το 10% των πολιτών στερούνται στη διατροφή 
τους, το 30% σχεδόν δεν είναι σε θέση να απολαμβάνουν ικανοποιητι-
κή θέρμανση, ενώ πάνω από το 50% δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια 
έκτακτη δαπάνη.

Αν και τα ποσοστά αυτά εμφανίζονται μειωμένα, σε σύγκριση με 
τα προηγούμενα χρόνια, η εικόνα παραμένει απογοητευτική για μια 
ευρωπαϊκή χώρα. Για να μπορέσει να αναστραφεί, θα πρέπει να δια-

μορφωθούν προϋποθέσεις για ταχύτερη και συνεκτική ανάπτυξη, με 
μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, στα εισοδήματα και 
στην κοινωνία. 

Ένα από τα μέτρα που υποστηρίζει η αγορά, με σκοπό την αύξηση 
της καταγεγραμμένης απασχόλησης και τη βελτίωση των αποδοχών, 
είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, κυρίως 
μέσα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές συνεχιζόμενης 
κατάρτισης, επαγγελματικού αναπροσανατολισμού και ενθάρρυνσης 
της κινητικότητας των εργαζομένων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων 
πρακτικής άσκησης νέων πτυχιούχων, η αξιοποίηση πόρων σε προ-
γράμματα τεχνικής επανεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες αναδυ-
όμενων κλάδων και δραστηριοτήτων, αλλά και η περαιτέρω βελτίωση 
του περιβάλλοντος ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, είναι βασικές 
κατευθύνσεις στις οποίες η Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει δράση, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της αγοράς.

Η δημιουργία μιας σταθερά και δυναμικά αναπτυσσόμενης οικονο-
μίας, η οποία θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και καλύτε-
ρα εισοδήματα, αλλά και πόρους για τη χρηματοδότηση του κοινωνι-
κού κράτους, είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπος για να αποκατασταθεί το 
επίπεδο ζωής των πολιτών μετά την κρίση και να στηριχθούν οι πολί-
τες που έχουν πραγματικά ανάγκη. 

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

Ανάπτυξη με αντίκρισμα στην κοινωνία

opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Είναι απαραίτητο 
να δοθεί μεγα-
λύτερη έμφα-
ση σε πολιτικές 
συνεχιζόμενης 
κατάρτισης και 
ενθάρρυνσης της 
κινητικότητας 
των εργαζομέ-
νων
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Προ ημερών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «σή-
κωσε» θόρυβο με την προειδοποίησή του ότι, 
άμα δεν προκύψει κυβέρνηση με ισχυρή εντολή 
από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, η χώρα θα οδη-
γηθεί σε εκλογές εκ νέου πέριξ του Δεκαπενταύ-
γουστου. 

Ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να μιλήσει για 
εκβιασμό, αλλά δεν επρόκειτο περί τούτου. Άλ-
λωστε, είναι κατανοητό: Αν η ΝΔ είναι πρώτο 
κόμμα στις εκλογές χωρίς αυτοδυναμία και η 
Φώφη Γεννηματά δεν δεχθεί να μπει το ΚΙΝΑΛ 
σε κυβερνητικό σχεδιασμό, τότε δεν θα υπάρχει 
περιθώριο για αλλαγή του εκλογικού νόμου και 
η χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές άμεσα και 
με απλή αναλογική.  

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν 
περισσότερο μια προειδοποίηση για την ανάγκη, 
από την κάλπη της επόμενης Κυριακής, να προ-
κύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ισχυρή 
εντολή να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και να 
μην μπει στη λογική του «παζαρέματος», όπως 
έχει διδάξει η πρόσφατη εμπειρία των εν Ελλάδι 
κυβερνήσεων συνεργασίας. Όπως το είπε, άλ-
λωστε, και στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 
ο πρόεδρος της ΝΔ, το ζήτημα δεν είναι απλώς 
να αναδειχθεί μια κυβέρνηση από τις κάλπες, 
αλλά τι κυβέρνηση θα είναι αυτή. Γι’ αυτό και 
επιμένει στη χρεία ισχυρής εντολής, ενώ ταυτί-
ζει και την ψήφο στη ΝΔ με ψήφο εμπιστοσύνης 
προσωπικά σε αυτόν. Και αυτό γίνεται συνειδητά: 
Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι πολλοί ψηφοφό-
ροι, προερχόμενοι κυρίως από το Κέντρο και την 
Κεντροαριστερά, που δεν στήριζαν τη ΝΔ, ψηφί-
ζουν κυρίως «Κυριάκο» και όχι τόσο ΝΔ. 

 
Τα «κλειδιά» της αυτοδυναμίας 
Με αυτό το δεδομένο, στη ΝΔ αναλύουν τα 

δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και τις παραμέ-
τρους της κάλπης και καταλήγουν ότι υπάρχουν 
6 «κλειδιά» που θα… ξεκλειδώσουν τη «γαλά-
ζια» αυτοδυναμία. 

 
Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν: 
1. Το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν 

εκτός Βουλής
Είναι γνωστό ότι ο πήχης της αυτοδυναμίας 

είναι στο 40,4%. Για κάθε 1% κομμάτων που 
μένουν εκτός Βουλής, ο πήχης κατεβαίνει κατά 
0,4%. Στις πρόσφατες ευρωεκλογές, τα κόμματα 
κάτω από το 3% άθροισαν πάνω από 20%. Αυτό 
δεν θα επαναληφθεί τώρα, με δεδομένο ότι το 
κόμμα Βαρουφάκη έχει τάση εισόδου στη Βου-
λή, Ποτάμι, ΛΑΟΣ και ΑΝΕΛ δεν κατεβαίνουν, ενώ 
και ψηφοφόροι μικρότερων κομμάτων μετακι-

νούνται προς τα μεγαλύτερα. Το ποσοστό των 
εκτός Βουλής κομμάτων, πάντως, συνδυαστικά 
με τον απόλυτο αριθμό του πρώτου κόμματος, 
είναι αποφασιστικής σημασίας, καθώς, για κάθε 
κόμμα που μένει εκτός Βουλής, η δυνητική αυ-
τοδυναμία ενισχύεται ποσοτικά. Άρα, αν η ΝΔ 
είναι πρώτη, με αυτοδυναμία, σε εξακομματική 
Βουλή, θα πάρει 4 έδρες παραπάνω σε σχέση με 
όσες θα έπαιρνε αν ήταν πρώτο κόμμα, ακόμα 
και αυτοδύναμο, σε επτακομματική Βουλή. 

 
2. Οι εισροές στη ΝΔ
Η ΝΔ δίνει μια μάχη για να κερδίσει «σκε-

πτικούς» ψηφοφόρους. Με άλλα λόγια, για 
ψηφοφόρους που δεν την ψήφισαν ήδη από τις 
ευρωεκλογές, όταν κατέγραψε το ικανοποιητικό, 
αλλά ανεπαρκές για την αυτοδυναμία, 33,1%. Εν 
προκειμένω, η ΝΔ φαίνεται πως έχει εισροές ψη-
φοφόρων τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από το 
ΚΙΝΑΛ, αλλά και από κόμματα της Δεξιάς. Εκτι-
μάται, δε, ότι θα εισπράξει και έναν μεγάλο όγκο 
ψηφοφόρων του Ποταμιού, των ΑΝΕΛ και του 
ΛΑΟΣ. 

 
3. Η επίδοση των δεξιότερων κομμάτων
Κρίσιμη θα είναι και η επίδοση της Χρυ-

σής Αυγής, η οποία δείχνει τάσεις σμίκρυνσης, 
αλλά και της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου 
Βελόπουλου, που πασχίζει να μπει στη Βουλή. 
Ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων μπορούν να 
κατευθυνθούν προς τη ΝΔ. Ειδικά η Μακεδο-
νία είναι πεδίο ενδιαφέροντος, και σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί και η επανεμφάνιση 
του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είναι ένας άν-
θρωπος που απευθύνεται στη βάση της ΝΔ, που 
υπήρχε επί εποχής του και κατακερματίστηκε εν 
συνεχεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δε, για τους 
λόγους ενίσχυσης της αυτοδυναμίας που περι-
γράψαμε και ανωτέρω, έχει αναδείξει σε στρατη-
γικής σημασίας στόχο το να μείνει είτε η Χρυσή 
Αυγή είτε η Ελληνική Λύση, είτε και τα δύο κόμ-
ματα, εκτός του νέου Κοινοβουλίου. 

 
4. Η συμπεριφορά των αναποφάσιστων
Το τι θα κάνουν οι αναποφάσιστοι είναι και 

αυτό μια κρίσιμη παράμετρος. Ήδη, στις ευρω-
εκλογές διαψεύστηκε η ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι 
θα πάρει την πλειονότητα αυτής της μερίδας 
του εκλογικού σώματος που, κατά πλειοψηφία, 
τον είχε ψηφίσει το 2015. Πλέον, οι δημοσκόποι 
εντοπίζουν σε αυτήν τη μερίδα των ερωτώμενων 
στις έρευνές τους κυρίως ψηφοφόρους μικρότε-
ρων κομμάτων που έμειναν εκτός Ευρωβουλής, 
κατά κύριο λόγο, δε, γυναικείου φύλου. Εκτιμά-

ται, με βάση τις αναλύσεις, ότι η ΝΔ έχει λαμβά-
νειν και από εκεί, με τον αέρα του κόμματος. 

 
5. Η αποχή
Θεωρητικά, η αποχή ως απόλυτο μέγεθος 

λίγο επηρεάζει. Η πιο ενδιαφέρουσα επίδρασή 
της έχει να κάνει με τα κοινά που απέχουν. Εν 
προκειμένω, δε, έχουμε και τη συνθήκη ότι οι 
εκλογές γίνονται μέσα στο καταλακόκαιρο, με 
αρκετούς ψηφοφόρους να έχουν προγραμμα-
τισμένες άδειες και να φεύγουν εκείνο το Σαβ-
βατοκύριακο, ενώ αρκετοί ίσως προτιμήσουν τις 
παραλίες. Οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι, αν υπάρ-
χει ενίσχυση της αποχής, αυτή θα προέρχεται 
από νεαρότερους ψηφοφόρους. Άρα, κόμματα, 
όπως η ΝΔ, με μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, 
μπορεί να βγουν ωφελημένα εν σχέσει με κόμ-
ματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ 25, που έχουν 
χαμηλότερο μέσο όρο. 

 
6. Τριεδρικές, τετραεδρικές, πενταεδρικές
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει κατά τόπους τι θα 

γίνει σε αρκετές τριεδρικές, τετραεδρικές και 
πενταεδρικές περιφέρειες. Οι τριεδρικές είθισται 
να «σπάνε» σε 1-1-1 ή 2-1 έδρες, με τη ΝΔ να 
ελπίζει ότι θα παίρνει από 2 βουλευτές στις πε-
ρισσότερες. Ενδιαφέρουσες και οι τετραεδρικές 
που συνήθως «σπάνε» 3-1 έδρες, αλλά αν το 
δεύτερο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, τότε γυρί-
ζουν συνήθως 4-0 υπέρ του πρώτου κόμματος. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κατανομή των 
εδρών στα Χανιά σήμερα. Τέλος, και στις πεντα-
εδρικές η ΝΔ έχει ελπίδα, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
πάει καλά, να βγάλει 4 και όχι 3 βουλευτές. Φυ-
σικά και οι μονοεδρικές έχουν τη σημασία τους 
και φαίνεται ότι η ΝΔ μπορεί να κερδίσει και τις 
7, από τις 2 που ελέγχει σήμερα (Λευκάδα και 
Ευρυτανία). 

 
 
Οι τάσεις 
Όπως προαναφέρθηκε, σε όλες τις έρευνες 

που έχουν στη διάθεσή τους τα πολιτικά επιτε-
λεία, καταγράφονται ορισμένες θεμελιώδεις 
τάσεις που θεωρούνται, αυτήν τη στιγμή, χωρίς 
επιστροφή. Το προβάδισμα της ΝΔ είναι πολύ 
μεγάλο και «δεν γυρίζει», ενώ, με τα σημερινά 
δεδομένα η ΝΔ τείνει προς την περιοχή του 40%, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει μεν, αλλά απέχει ακόμα 
από το 30%. Άρα, η διαφορά στο τέλος μπορεί να 
«γράψει» ακόμα και διψήφιο ποσοστό. Ακόμα, η 
ΝΔ φαίνεται ότι είναι αυτοδύναμη, περισσότερο ή 
λιγότερο, σε όλα τα σενάρια, από πεντακομματι-
κή ως επτακομματική Βουλή, με το ΜέΡΑ25 και 

Ψήφο στη ΝΔ και ψήφο εμπιστοσύνης στον στον Κυριάκο

6 «κλειδιά» για την αυτοδυναμία της ΝΔ
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την Ελληνική Λύση εντός Βουλής δηλαδή. Βεβαίως, είναι 
συζητήσιμο κατά πόσο είναι ευκταία μια μικρή αυτοδυνα-
μία, όπως π.χ. αυτή που είχε πετύχει ο Κώστας Καραμαν-
λής το 2007, αλλά και πάλι, θα πρόκειται για την πρώτη 
φορά μετά το 2009 που μια κυβέρνηση προκύπτει από τις 
εκλογές με τόσο σαφή εντολή, καθώς ακόμα και το 2015 
ο Αλέξης Τσίπρας, παρά το λαϊκό ρεύμα, δεν κατάφερε να 
επιτύχει νούμερο αυτοδυναμίας. 

 Η προοπτική της «γαλάζιας» αυτοδυναμίας υποστη-
ρίζεται από όλες τις τελευταίες έρευνες που έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας τΙς τελευταίες μέρες, όπως της 
Marc για τον ΑΝΤ1, της PULSE για τον ΣΚΑΪ, της Metron 
Analysis για το «Βήμα της Κυριακής» και της Interview 
για τη Βεργίνα TV και, κατά πάσα πιθανότητα, σε όλα τα 

σενάρια για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής. Ως προς 
αυτό, με βάση τα σημερινά δεδομένα η επτακομματική 
Βουλή θεωρείται άκρως πιθανή, αλλά κανείς δεν μπορεί 
να προδιαγράψει πού θα σταματήσει η πτώση της Χρυσής 
Αυγής ή αν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης του κ. Βε-
λόπουλου θα κάνουν μια πιο «κυβερνητική επιλογή» και 
μέσα στο παραβάν θα στηρίξουν τη ΝΔ, προκειμένου να 
πάρει καθαρή εντολή. 

 
 Όχι εφησυχασμός
 Παρά την προοπτική της αυτοδυναμίας, πάντως, ο κ. 

Μητσοτάκης δεν κατεβάζει ταχύτητα, ενώ την ίδια ώρα 
δεν ανεβάζει τους τόνους, παρά την επιχείρηση πόλωσης 
από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζει, δε, με το «σα-

φάρι» ανά την Ελλάδα: Την Πέμπτη βρέθηκε σε γειτο-
νιές της Ανατολικής Αττικής, ενώ από χθες, Παρασκευή, 
ξεκίνησε ένα νέο «πέρασμα» σε Θράκη και Μακεδονία. 
Βρέθηκε σε Έβρο, Κομοτηνή και Καβάλα, ενώ σήμερα 
επισκέπτεται τις Σέρρες, το Κιλκίς και θα καταλήξει στη 
Θεσσαλονίκη. Αύριο, Κυριακή, θα είναι στη Χαλκιδική, 
ενώ τη Δευτέρα προγραμματίζεται επίσκεψη στη Σάμο και 
τέλος στη Μαγνησία την Τρίτη. Την Τρίτη, ο κ. Μητσοτά-
κης θα επιστρέψει στη βάση του και θα ξεκινήσει να προ-
ετοιμάζεται για την κεντρική προεκλογική εκδήλωση της 
ΝΔ, την Πέμπτη, στο Θησείο, ενδεχομένως και με φόντο 
την Ακρόπολη. 
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Κάποτε, αργά ή γρήγορα, έρχεται το τέλος 
των ψευδαισθήσεων. Ήρθε και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι 
επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου προσγειώνονται 
στην πολιτική πραγματικότητα που δημιούργη-
σαν οι ευρωεκλογές και επιβεβαίωσαν οι αυτο-
διοικητικές στον δεύτερό τους γύρο.

Πέραν των όποιων αισιόδοξων μηνυμάτων 
περί «ανοικτού παιγνιδιού» και «ανοικτής μά-
χης», που έντεχνα και θεμιτά εκπέμπονται από 
τους επιτελείς της κυβερνητικής επικοινωνιακής 
πολιτικής, όντως θα αποτελούσε σισύφειο άθλο 
η ανατροπή της διαφοράς των 9,7 μονάδων, με 
την οποία προηγείται η Νέα Δημοκρατία, έναντι 
της κυβερνώσας παράταξης.

Έμπειρα στελέχη της Κουμουνδούρου και 
κορυφαίοι υπουργοί, μηδέ του ιδίου του πρω-
θυπουργού εξαιρουμένου, εμφανίζονται ολό-
τελα απολογητικοί για τα αίτια της ήττας και 
προσπαθούν εναγωνίως και σε κάθε ευκαιρία 
να διαψεύσουν την όποια πολιτική πρόταση της 
σαφώς προπορευόμενης Νέας Δημοκρατίας ή να 
την συγκρίνουν με την ανάλογη δική τους, ανα-
δεικνύοντας πανηγυρικά την πλήρη αδυναμία 
άρθρωσης νέου πολιτικού λόγου και πρόταξης 
λύσεων στα σύνθετα και ποικίλα προβλήματα 
της ελληνικής κοινωνίας. Με απλά λόγια, όπως 
ειλικρινά εκμυστηρεύονται στελέχη της κυβερ-
νώσας παράταξης, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει την πολι-
τική του αυτοπεποίθηση.

Η εσωκομματική «μουρμούρα»
Όσες προσπάθειες κι αν καταβάλλονται για 

να αποφευχθεί, λίγες ημέρες πριν από τις κάλ-
πες της 7ης Ιουλίου, η δημοσιοποίηση της εσω-
κομματικής μουρμούρας, που προέκυψε εξαιτί-
ας των κακών αποτελεσμάτων των πρόσφατων 
εκλογικών αναμετρήσεων, είναι σαφές πως και 
στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ισχύει η παροιμία, η 
«φτώχια φέρνει γκρίνια».

Ο πρώτος «αποδιοπομπαίος τράγος» κρίνε-
ται από όλους, ο υπουργός επικρατείας Χριστό-
φορος Βερναρδάκης. Θεωρείται υπεύθυνος για 
τη «λανθασμένη» ανάγνωση των μετρήσεων 
της κοινής γνώμης και για την υπεραισιοδοξία 
με την οποία συμβούλευε τον πρωθυπουργό, 
ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου και της 
2ας Ιουνίου, με αποτέλεσμα να βρεθούν όλοι 
μπροστά στην «πολιτικά θανατηφόρα έκπληξη» 
το βράδυ των ευρωεκλογών. «Τους κρέμασε», 
όπως χαρακτηριστικά λένε κορυφαίοι υπουργοί.

Ο Πάνος Σκουρλέτης έχει αρχίσει να αμφι-
σβητείται σαφώς κι ευρέως, καθώς πολλοί τον 
θεωρούν υπεύθυνο για το κακό αποτέλεσμα των 
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Από 

τη θέση του, επί μεγάλο διάστημα, υπουργού 
Εσωτερικών και εκείνην επίσης του γραμματέα 
του κόμματος, θα όφειλε να γνωρίζει καλύτε-
ρα τον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και να 
είχε εντοπίσει προσωπικότητες ευρύτερου κοι-
νωνικού κύρους, που θα έφερναν και καλύτερα 
αποτελέσματα, υποστηρίζουν κορυφαίοι κομμα-
τικοί. Στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, θα ήταν πο-
λιτικά πιο έξυπνο να υπάρξουν συνεργασίες και 
χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις με 
κεντροαριστερούς αυτοδιοικητικούς και πρόσω-
πα όπως ο Γιάννης Σγουρός και ο Παύλος Γερου-
λάνος που θα σάρωναν και θα δημιουργούσαν 
διαφορετική πολιτική ψυχολογία και για την ευ-
ρύτατη Κεντροαριστερά, περί της οποίας πολύς 
λόγος γίνεται εσχάτως.

Για όλα τα προαναφερθέντα, δεν έλειψαν και 
οι φωνές που ήθελαν να παραιτηθεί από γραμ-
ματέας του κόμματος ο Πάνος Σκουρλέτης. Το 
θέμα αποσοβήθηκε για να μην πάρει πολιτική 
έκταση, μπροστά στην κάλπη της 7ης Ιουλίου. 
Ωστόσο, είναι γνωστή η δυσαρέσκεια του αντι-
προέδρου της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, ο 
οποίος πολιτεύεται στη Δυτική Αθήνα, και ο υπό 

πολιτική αμφισβήτηση, Πάνος Σκουρλέτης, χαί-
ρεται τη σιγουριά της τρίτης κι εκλόγιμης θέσης 
του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Η πολιτική δυσα-
ρέσκεια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κα-
τέστη εμφανέστατη κι από την απουσία του από 
το Μέγαρο Μουσικής, που σε ειδική εκδήλωση 
παρουσιάστηκε το οικονομικό πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Τον έσχατο πολιτικό αιφνιδιασμό ένιωσαν 
πολλά κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και 
του κόμματος, με την τοποθέτηση στη θέση του 
επικεφαλής, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, του 
καθ’ όλα κι από όλους αξιοσέβαστου Βασίλη Βα-
σιλικού. Πολλοί, δε, υποστηρίζουν πως, σε λίγο 
διάστημα μετά τις εκλογές, ο 85άρης επικεφα-
λής θα παραιτηθεί. 

Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη. Πολ-
λοί, στην Κουμουνδούρου και στην κυβέρνηση, 
τον κρίνουν «κοινωνικά ανάγωγο» και πολιτικά 
«απροσάρμοστο», καθώς, παρά τα αρνητικά 
σχόλια που δέχεται, συνεχίζει να είναι σχολια-
στής στο ίντερνετ, με στιλ που εν πολλοίς θυμί-
ζει «μαγκίτες του Ψυρρή»! 

Νέος ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές
Τούτων όλων των ανωτέρω δοθέντων, όλες 

οι πληροφορίες συγκλίνουν στην άποψη πως, 
αμέσως μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ο 
Αλέξης Τσίπρας θα πράξει ό,τι έπραξαν ο Ανδρέ-
ας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 
το 1974. Όπως, ο μεν πρώτος ίδρυσε τη Νέα 
Δημοκρατία αγνοώντας την ΕΡΕ και ο Ανδρέας 
Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και αρνήθηκε 
την προδικτατορική Ένωση Κέντρου, του πατέρα 
του, έτσι και ο Αλέξης Τσίπρας θα απαγκιστρωθεί 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα δημιουργήσει νέο κόμμα, 
παραμερίζοντας τις όποιες αντιδράσεις του δη-
μιουργήσει η Πλατεία Κουμουνδούρου. Προς 
τούτο, δε, έχουν ενημερωθεί και οι Ευρωπαίοι 
σοσιαλιστές οι οποίοι προ πολλών ετών συνηγο-
ρούσαν υπέρ της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ. 

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο 
Αλέξης Τσίπρας, μετά τις εκλογές της μεθεπό-
μενης Κυριακής, θα καλέσει την πρόεδρο του 
ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, τον πρόεδρο του Πο-
ταμιού Σταύρο Θεοδωράκη, τον πρόεδρο της 
Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, όπως και 
ανένταχτες προσωπικότητες, να συνεργαστούν 
για τη δημιουργία ενός ισχυρού εναλλακτικού 
προοδευτικού πόλου εξουσίας που θα αντιπα-
ραταχθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Οι αυταπάτες τελειώνουν για την κυβέρνηση, αφού,  
παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις, η διαφορά παραμένει τεράστια

Η «μαύρη» εβδομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
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Μία «τρύπα στο νερό» που χειροτέρευ-
σε την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών 
της Θεσσαλονίκης έφερε τελικά η πολιτική 
της κυβέρνησης για τον ΟΑΣΘ.

Προχώρησαν σε κρατικοποίηση και όχι 
σε άνοιγμα στον ανταγωνισμό σύμφωνα με 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και από ένα 
κρατικοδίαιτο ιδιωτικό μονοπώλιο έγινε με-
τάβαση σε «hardcore» δημόσιο με όλες τις 
αδυναμίες που συνεπάγονται.

Ο κρατικός και ο κομματικός έλεγχος 
των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης ήταν 
ο μόνος στόχος τους, ενώ αδιαφορούν για 

την ποιότητα υπηρεσιών  και για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τα τελευταία δείγματα των «επιδό-
σεων» της διοίκησης του ΟΑΣΘ τα βι-
ώνουν οι Θεσσαλονικείς τις τελευταίες 
ημέρες. Με λιγότερα από 250 λεωφο-
ρεία στους δρόμους, «κόντρα» μεταξύ 
διοίκησης και εργαζόμενων, έλλειψη 
ανταλλακτικών και έμπειρου τεχνικού 
προσωπικού κα.

Αντί να παραιτηθεί ο κ. Παππάς 
υπό το βάρος της αποτυχίας του, κά-
θεται και παρακολουθεί ατάραχος την 
κατάσταση και εξακολουθεί ακόμη να 
ασχολείται με την προηγούμενη μετο-
χική σύνθεση του ΟΑΣΘ, σαν ο ίδιος να 
μην έχει ευθύνη για τίποτε.

Η μοναδική μακροπρόθεσμα βιώσιμη 
λύση για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσ-
σαλονίκης είναι το άνοιγμα στον ανταγωνι-
σμό. Δεν χρειαζόμαστε κρατικά μονοπώλια, 
όπως δεν χρειαζόμαστε και ιδιωτικά.

Ένας ιδιωτικός ΟΑΣΘ, χωρίς κομματικές 
παρεμβάσεις, με σύγχρονο management, 
με εξορθολογισμένο το κόστος λειτουργίας 
του, χάριν των υποδομών και της τεχνογνω-
σίας που διαθέτει, δεν πρέπει να φοβάται τον 
ανταγωνισμό.

Την ίδια στιγμή, η τυχόν συμμετοχή των 
δήμων στο έργο της αστικής συγκοινωνίας 
είναι στον «αέρα», διότι δεν βασίζεται σε 
πραγματικά επιχειρησιακά σχέδια, αλλά σε 
ευχές.

Ούτε η χρηματοδότηση των δήμων από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπο-
ρεί να αποτελεί λύση, καθώς η συγκεκριμέ-
νη τράπεζα δανείζει με εγγυήσεις και απαιτεί 
πάντα την αποπληρωμή.

Τι εγγυήσεις μπορούν να δώσουν οι δή-
μοι και πώς θα διασφαλίσουν την ύπαρξη 
κερδών, μέσω των οποίων θα αποπληρώ-
νουν τα δάνεια; Η εποχή του «αέρα πατέρα»  
που έδινε εγγυήσεις το Δημόσιο, πέρασε 
ανεπιστρεπτί.

Πάντως, συνεχώς, αποδεικνύεται ο ανύ-

παρκτος συνολικός κυβερνητικός σχεδια-
σμός για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονί-
κης.

Δεν ανανέωσαν το στόλο των λεωφορεί-
ων για να μην υποστούν τις σχετικές δαπάνες 
και για αυτό αύξησαν με νόμο την επιτρεπό-
μενη ηλικία κυκλοφορίας λεωφορείων από 
20 σε 23 έτη.

Ταυτόχρονα προκήρυξαν έναν διαγω-
νισμό για την προμήθεια 750 καινούργιων 
λεωφορείων, εκ των οποίων 350 υποτίθεται 
πως προορίζονται για τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, αρχικά όρισαν ημέρα απο-
σφράγισης των προσφορών την 5η Ιουλίου, 
δηλαδή δύο ημέρες πριν από τις εκλογές. 
Τελικά μετέθεσαν αυτή την ημερομηνία για 
τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ δεν έχει διευκρινι-
στεί εάν υπάρχουν χρήματα για την αγορά 
αυτών των λεωφορείων (χρειάζονται περί-
που 460 εκατ. ευρώ).

Μάλιστα, ακόμη και αν άμεσα προέκυπτε 
ανάδοχος, η Θεσσαλονίκη δεν θα έβλεπε 
καινούργια λεωφορεία πριν περάσει σχεδόν 

μία διετία.
Αλλά οι κ.κ. Σπίρτζης και Παππάς δεν θα 

είναι στην κυβέρνηση και στην διοίκηση του 
ΟΑΣΘ για να λογοδοτήσουν…

Όπως τα έκαναν «μούσκεμα» με την 
ΔΕΗ, την ΕΥΑΘ και την Εγνατία Οδό, έτσι 
και με την περίπτωση του ΟΑΣΘ, πετάνε την 
«καυτή πατάτα» στους επόμενους.

Μόνο που οι Θεσσαλονικείς έχουν μνήμη 
και ενθυμούμενοι την καθημερινή ταλαι-
πωρία τους με τις αστικές συγκοινωνίες  θα 
δώσουν ένα «γερό μάθημα» στις 7 Ιουλίου 
σε όσους υποτιμούν την νοημοσύνη τους και 
«ετοιμάζονται» να αντικαταστήσουν τα λεω-
φορεία με άμαξες.

*Ο 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.

Σημείο μηδέν για τον κρατικοδίαιτο ΟΑΣΘΤ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ  
Γ .  Σ Ι Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * 

Απαιτείται σχέδιο 
έκτακτης ανά-

γκης για να σω-
θούν οι αστικές 

συγκοινωνίες της 
Θεσσαλονίκης

opinion



Σημείο μηδέν για τον κρατικοδίαιτο ΟΑΣΘ
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Το ΚΙΝΑΛ θέτει ως στόχο τη διασφάλιση δι-
ψήφιου ποσοστού στις εκλογές και την τρίτη δι-
ερευνητική εντολή, προκειμένου να εφαρμόσει 
το σχέδιο του για τη μεσαία τάξη και την ελλη-
νική οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του στην 
Karfista ο υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ στην 
Α’ Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Κυριάκος, ο οποίος 
φέρνει αέρα ανανέωσης στο ψηφοδέλτιο της πα-
ράταξης του.

Ποιό είναι το διακύβευμα των εκλογών; 
Το αν θα συνεχίσουμε να στρώνουμε κόκκινο 
χαλί στην νεοφιλελευθεροποίηση της χώρας, 
όπως εκφράζεται από τη ΝΔ, με διαβατήριο την 
απαξίωση της πολιτικής και τη διάβρωση της 
δημόσιας διοίκησης, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δίνουμε 
σκληρή μάχη. Μια μάχη ανανέωσης, διεύρυνσης 
και αναγέννησης του γνήσιου κεντροαριστερού 
πόλου, που εκφράζεται αυθεντικά μέσα από το 
ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ. Μια μάχη δημιουργίας και 
επανένωσης με την κοινωνία, με καθαρή ματιά 
και ακόμη πιο καθαρό λόγο. Με έμπνευση και 
τεχνογνωσία. Δίνουμε μάχη πόρτα πόρτα για να 
πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πως η 
μόνη υπεύθυνη πολιτική δύναμη που ανέδειξε η 
Μεταπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, με κυβερνητική 
τεχνογνωσία και πραγματικά μεταρρυθμιστικό 
ρόλο. Η πιο χρήσιμη ψήφος σε αυτές τις εκλο-
γές είναι η ψήφος στο ΚΙΝΑΛ, που είναι η δύναμη 
σταθερότητας και ομαλότητας στη χώρα. Ψήφος 
στο ΚΙΝΑΛ, είναι ψήφος στη χώρα, στην προοπτι-
κή και στο μέλλον!

Ποιά χαρακτηριστικά έχει η δική σας υπο-
ψηφιότητα; Της διεύρυνσης, της σύνθεσης και 
της ανανέωσης. Πήρα την απόφαση να αφήσω 
τη δουλειά μου στον ΠΑΟΚ –μια πολύ καλή 
δουλειά στον ιδιωτικό τομέα– και να θέσω την 
εμπειρία μου και τα ένσημά μου στη διάθεση της 
κοινωνίας με σκοπό να συμβάλλω με τις προτά-
σεις μου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, αποφάσισα 
να αποδεχτώ την τιμητική πρόταση της Φώφης 
Γεννηματά και να είμαι υποψήφιος επιχειρώντας 
να επανενώσω, όσο μπορώ, τα κομμάτια του 
ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που υποστηρίζω από 18 
ετών και να συμβάλλω με όλες μου τις προσπά-
θειες στην αναγέννηση της μεγάλης προοδευτι-
κής, πραγματικά πατριωτικής, Κεντροαριστερής 
παράταξης. Χαίρομαι και συγκινούμαι που φίλοι, 
υποστηρικτές και ψηφοφόροι του χώρου μας 
που στο παρελθόν για διάφορους λόγους βρέ-
θηκαν «απέναντι», άφησαν στην άκρη όλα όσα 

τους χώριζαν και ήρθαν κοντά χάρη στη δική 
μου υποψηφιότητα.

Ποιοι είναι οι στόχοι του κόμματός σας και 
πώς εκτιμάτε ότι θα διαμορφωθεί το εκλογι-
κό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη; Στόχος του 
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είναι να αποκτήσει 
την ισχυρή βάση, πάνω στην οποία -σε βάθος 
τετραετίας- θα δημιουργήσει μια πραγματικά 
προοδευτική κυβερνητική πρόταση. Κυνηγάμε 
το διψήφιο ποσοστό και την τρίτη διερευνητική 
εντολή, προκειμένου να εφαρμόσουμε το μονα-
δικό πραγματικό σχέδιο ενίσχυσης της μεσαίας 
τάξης και της ελληνικής οικονομίας, δημοκρα-
τικής σταθερότητας και σεβασμού των θεσμών 
που έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό στην ελλη-
νική κοινωνία.

Οι νέοι απαιτούν άλλο ύφος και ήθος στην 
πολιτική. Μπορεί το κόμμα σας να τους κερδί-
σει; Είναι γεγονός πως οι νέοι, δυστυχώς, γυρ-
νούν την πλάτη στους πολιτικούς και την πο-
λιτική. Είναι γεγονός, επίσης, ότι τα υψηλότερα 

ποσοστά του το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, 
όπως φάνηκε και από το αποτέλεσμα των ευρω-
εκλογών τα έλαβε από τους ψηφοφόρους ηλικί-
ας 17-21 ετών. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι το πρώτο 
κόμμα που έστρεψε την προσοχή του στους νέ-
ους. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά στις πολιτικές του για 
τη νεολαία, αλλά και σε επίπεδο δομής κι οργά-
νωσης. Στα ανώτερα κομματικά αξιώματα, όπως 
είναι η θέση του γραμματέα αλλά και του εκπρο-
σώπου Τύπου, βρίσκονται άτομα που εκπροσω-
πούν τη γενιά των τριαντάρηδων. Νέοι άνθρωποι 
που σε πείσμα των καιρών και του brain drain 
έμειναν στη χώρα. Το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσα-
λονίκης, έκτος από εμένα περιλαμβάνει αξιόλο-
γους ανθρώπους, εκπροσώπους της νέας γενιάς. 
Το ΚΙΝΑΛ άλλαξε, επενδύει στους νέους και το 
στοίχημα, πιστεύω, πως θα το κερδίσει.

Ποιά θέματα θεωρείτε «πληγές» για τη 
Θεσσαλονίκη και τι λύσεις προτείνετε; Δυστυ-
χώς δεν είναι ένα και δυο. Η πόλη μας έχει πολ-
λά προβλήματα. Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη που 
«σφύζει» από νεολαία λόγω των Πανεπιστημί-
ων της δεν προσφέρει ευκαιρίες για δουλειά. Τα 
ποσοστά ανεργίας είναι από τα υψηλότερα στη 
χώρα, οι θέσεις εργασίας κλείνουν η μια μετά 
την άλλη, οι συγκοινωνίες είναι ανύπαρκτες. Οι 
περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις έβαλαν λου-
κέτο και οι μικρές φυτοζωούν. Τα έργα υποδο-
μής απουσιάζουν. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη 
έχει προοπτική και μέσα από συγκεκριμένο πρό-
γραμμα μπορεί να βρει τον δρόμο και το σωστό 
βηματισμό. Όραμά μου είναι να κάνουμε τη Θεσ-
σαλονίκη πρότυπο της μπλε ανάπτυξης.

Τα εθνικά θέματα και η Συμφωνία των 
Πρεσπών είναι ζητήματα της προεκλογικής 
ατζέντας; Φυσικά! Το είδαμε πριν από λίγες 
εβδομάδες την περίοδο των ευρωεκλογών, το 
βλέπουμε και τώρα. Από την μια έχουμε τη γει-
τονική Τουρκία του Ερντογάν που κλιμακώνει 
τις προκλήσεις της κατά της Ευρώπης, της Ελ-
λάδας, της Κύπρου και από την άλλη έχουμε τη 
Συμφωνία των Πρεσπών που ειδικά εμάς τους 
Βορειοελλαδίτες θα μας απασχολεί για πολλά 
χρόνια. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, με τον πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο θα πρέπει ως χώρα να 
καταδικάζουμε τις προκλήσεις αυτές. Από την 
άλλη, η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια δι-
πλωματική ήττα και μια πολιτική αυτοκτονία για 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραχωρήσαμε γλώσσα και εθνό-
τητα σε μια συγκυρία που θα μπορούσαμε να τα 
είχαμε κερδίσει όλα.

Κυριάκος Κυριάκος:

Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη  
πρότυπο της μπλε ανάπτυξης
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Οι εκλογές στις 7/7, από όποια πλευρά 
και αν ιδωθούν, συνιστούν ένα σημαντικό 
στοίχημα για όλους που θα συμμετάσχουν - 
και ως ψηφοφόροι και ως υποψήφιοι και ως 
κόμματα-σχηματισμοί, αλλά και για την ίδια 
την χώρα και πατρίδα μας.

Η χώρα, καταρχάς, χρειάζεται να επανα-
προσδιορισθεί στα νέα δεδομένα , κυρίως 
οικονομικά, που πάνε να δημιουργηθούν 
στην Ευρώπη μετά τις πρόσφατες ευρωε-
κλογές. Αυτό δεν το αμφισβητούν ούτε και 
οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, που το τελευ-
ταίο 15νθήμερο έχουν προβεί σε κρεσέντο 

φιλολαϊκών, υποτίθεται, μέτρων. Από 
την άλλη πλευρά η ΝΔ δείχνει να επα-
νακάμπτει σε επίπεδα αυτοδυναμίας 
μετά από πολλά χρόνια, υποσχόμενη 
οικονομική ανάκαμψη και επανεκκί-
νηση, αλλά στην ουσία εκμεταλλευό-
μενη τις καταστροφικές επιλογές των 
κυβερνώντων. Παρατάξεις που την 
τελευταία 4ετία διαδραμάτισαν ρόλο 
στο κοινοβούλιο, φυλλορροούν και 
εξαφανίζονται. Νέοι σχηματισμοί εμ-
φανίζονται, που παρουσιάζουν όμως 
ανησυχητικά κενά ιδεών, δημιουργούν 
εύλογες ανησυχίες στον κόσμο και κυ-
ρίως έχουν αρχηγοκεντρική δομή. Η 
παραδοσιακή αριστερά εδώ και πολ-
λά χρόνια είναι περιχαρακωμένη στις 
αντιλήψεις της. Σημαντικά παρήγορο 
ότι συρρικνούνται τα ποσοστά της ΧΑ.

Η παράταξη που διαχρονικά εκ-
φράζει τον χώρο του σοσιαλισμού, της 
προοδευτικότητας, της γνήσιας έκ-
φρασης των λαϊκών στρωμάτων, βρί-
σκεται, για μία ακόμη φορά, σε μεγά-
λη πρόσκληση: Να διαδραματίσει τον 
σταθεροποιητικό ρόλο για την χώρα, 

να βάλει τέλος στον επικίνδυνο διχασμό 
και λαϊκισμό που έχει διαχυθεί στον λαό, να 
μεριμνήσει για ισορροπημένη ανάπτυξη και 
αναδημιουργία της παραγωγικότητας, να 
αποτελέσει ουσιαστικό ανάχωμα σε όποιον 
επιχειρήσει άκρατες νεοφιλελεύθερες πο-
λιτικές, να ενσκήψει στα τρομακτικά προ-
βλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι 
λαϊκές μάζες, να φέρει την οικονομική επα-
νάκαμψη της μεσαίας τάξης. Η ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ 
ΚΙΝ.ΑΛ. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

-Στο πλαίσιο του «Σχεδίου Ελλάδα» που 
ήδη έχει καταθέσει το ΚΙΝ.ΑΛ., η γυναίκα κα-
τέχει πρωτεύοντα ρόλο. Διαχρονικά οι γυναί-
κες ήσαν και είναι ο στυλοβάτης της Ελληνι-
κής κοινωνίας. Με τις ιδιότητες της συζύγου, 
της μητέρας, της αδελφής, της εργαζόμενης, 

της εθελόντριας, της επιστήμονος καθώς και 
άλλες τόσες, σηματοδοτεί την εθνική μας 
πορεία. Στην επερχόμενη εκλογική διαδικα-
σία η συμμετοχικότητα, αλλά και οι εκλογι-
κές επιλογές των γυναικών πρέπει να απο-
τελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο μιας νέας 
και σύγχρονης εποχής. Καμία και ιδιαίτερα 
οι νέες να μην απουσιάσουν από τις κάλπες 
και να στηριχθούν οι γυναικείες υποψηφιό-
τητες από όλες τις παρατάξεις. Η γυναίκα, 
από την φύση της, πλεονεκτεί σε θέματα 
διαλόγου, σύνθεσης, συναίνεσης, ηρεμίας, 
αποφασιστικότητας, λήψης και υλοποίησης 

αποφάσεων. Μεγαλύτερη, αλλά και ποιοτι-
κότερη εκπροσώπησή τους στο κοινοβούλιο 
ενισχύουν την ελπίδα για καλύτερη πορεία 
της χώρας. Με βάσει τα παραπάνω ζητώ 
την υποστήριξή σας. Με γνώση, εμπειρία 
και αποφασιστικότητα πρέπει να χτίσουμε 
την Ελλάδα της παραγωγής, των ίσων ευ-
καιριών, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της 
επιστήμης, της ισονομίας. Είμαι παρούσα σε 
όλους τους κοινωνικούς αγώνες. ΕΝΤΙΜΑ - 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ 
ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΙ-
ΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ.

Η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και ο ρόλος των γυναικών στη δεδομένη συγκυρία Τ Η Σ  Κ Ο Υ Λ Α Σ 
Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ι Δ Ο Υ 

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Α Σ 
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ο Υ 

Σ Τ Η Ν  Α ’ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
Μ Ε  Τ Ο  Κ Ι Ν Η Μ Α 

Α Λ Λ Α Γ Η Σ

Η γυναίκα, από 
την φύση της, 
πλεονεκτεί σε 
θέματα διαλό-
γου, σύνθεσης, 

συναίνεσης, 
ηρεμίας, απο-

φασιστικότητας, 
λήψης και υλο-
ποίησης αποφά-

σεων

opinion



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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Σύνθια Σάπικα:

Τη βεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ξεχάσει τους πολί-
τες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περί-
πτωση που εκλεγεί στη Βουλή, δίνει η δημοσιογράφος 
Σύνθια Σάπικα, υποψήφια βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
με τη Νέα Δημοκρατία. Σε συνέντευξή της στην Κarfitsa 
αναλύει τους λόγους για τους οποίους επικεντρώνεται 
στην προεκλογική της εκστρατεία στην «ξεχασμένη» από 
πολλούς δυτική Θεσσαλονίκη, μιλάει για τις μεταρρυθ-
μίσεις που σχεδιάζει η ΝΔ και έχουν ως στόχο τη στήριξη 
των γυναικών και εξηγεί γιατί η ίδια θεωρεί τον εαυτό της 
αντισυστημικό.

Γιατί επιλέξατε να περάσετε τον περισσότερο χρόνο 
της προεκλογικής σας εκστρατείας στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη; Ως δημοσιογράφος γνωρίζω ότι οι κάτοικοι 
στις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν 
πολλά προβλήματα. Για αυτό, λοιπόν, αποφάσισα να 
αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής μου 
εκστρατείας εκεί. Οι άνθρωποι που συναντάω μου λένε 
συνεχώς «μην μας ξεχάσετε όταν εκλεγείτε». Τους απα-
ντώ ότι έχω πολύ καλή μνήμη. Επίσης, μετά τις εκλογές 
θα συναντήσω και πάλι, τους ίδιους ανθρώπους ώστε να 
δρομολογήσουμε μαζί την επίλυση των σοβαρών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν. Όπως σας είπα, γνώριζα 
την κατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής αλλά τελικά 
διαπίστωσα ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.

Ποιά είναι τα πιο σοβαρά θέματα που έχετε εντοπίσει 
εκεί; Πρώτα από όλα, η ασφάλεια. Οι άνθρωποι, ειδικά 
όταν σουρουπώνει, φοβούνται να κυκλοφορήσουν έξω 
από το σπίτι τους. Βέβαια το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπί-
ζουν και άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως και το 
κέντρο. Προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι να αι-
σθανθούν και πάλι ασφαλείς οι πολίτες σε όποια περιοχή 
της Ελλάδας και αν κατοικούν. Επίσης, η ανεργία μαστίζει 
τις δυτικές μας συνοικίες. Και δεν είναι μόνο οι νέοι που 
ψάχνουν απεγνωσμένα μια δουλειά. Άνθρωποι στα 40, τα 
50 και τα 60 τους έχουν μείνει άνεργοι και είναι σχεδόν 
αδύνατο, με τις συνθήκες εργασίας που έχει επιβάλει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, να βρουν απασχόληση. Η ανέχεια έχει χτυπήσει 
την πόρτα από πολλά νοικοκυριά και η Εκκλησία έρχεται 
να καλύψει τα τεράστια κενά της κοινωνικής πολιτικής 
του κράτους μας. Χιλιάδες συνάνθρωποί μας σιτίζονται 
από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως- Σταυρουπόλεως. 
Επίσης, θεωρώ επιτακτική την προέκταση του μετρό, 
πρώτα, προς τις δυτικές συνοικίες, καθώς θα τις συνδέσει 
με το κέντρο και θα τις «ανακουφίσει».

Ώς γυναίκα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει πρώτα 
από όλα για τις γυναίκες η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρ-
νηση; Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβά-
νει σειρά μέτρων που θα διευκολύνουν την εργαζόμενη 
μητέρα. Η στήριξη της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία 
δεν εξαρτάται μόνο από τους νόμους και τα διατάγματα. 
Επιβάλλεται αλλαγή νοοτροπίας. Ωστόσο, οι μεταρρυθ-
μίσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι αναγκαίες καθώς θα 
διευκολύνουν τη γυναικεία απασχόληση, θα ενισχύσουν 

τη μητρότητα και θα δώσουν βάση στο δημογραφικό μας 
πρόβλημα. Για παράδειγμα, με την κυβέρνηση της ΝΔ, 
κανένα παιδί δεν θα μένει εκτός από τους βρεφονηπια-
κούς σταθμούς.

Σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι είστε αντισυστημι-
κή. Τι εννοείτε; Εννοώ ότι δεν έχω κομματικό μηχανισμό 
να με υποστηρίζει. Εννοώ ότι δεν έχω κομματικό –και 
πολιτικό γενικότερα– παρελθόν. Εννοώ ότι η δύναμή μου 
είναι οι ιδέες μου, το βιογραφικό μου, η δημοσιογραφική 
μου σταδιοδρομία και οι κοντινοί μου άνθρωποι σε αυ-
τούς τους παράγοντες βασίζομαι αποκλειστικά και αισθά-
νομαι πραγματικά υπερήφανη γι’ αυτό.

Ποιά ήταν η πιο συγκινητική στιγμή έως τώρα στον 
προεκλογικό σας αγώνα;  Είναι τόσες οι στιγμές που με 
έχουν συγκινήσει και δε θα ήθελα να αδικήσω όλες τις 

υπόλοιπες αναδεικνύοντας μόνο μια. Στην ανακοίνωση 
της υποψηφιότητάς μου, τα παιδιά μου με κοιτούσαν γε-
μάτα υπερηφάνεια και μου έστελναν τα πιο όμορφα μη-
νύματα. Άνθρωποι που δε γνώριζα, μου είπαν πόσο πολύ 
θέλουν να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή. Άνθρωποι 
που γνωρίζω χρόνια μου προσέφεραν βοήθεια την οποία 
δε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Παρόλα αυτά, θα 
τολμήσω να ξεχωρίσω μια που μου έρχεται αυτόματα στο 
μυαλό μου. Μια στιγμή που υπερβαίνει εμένα προσωπικά 
και νομίζω είναι συγκλονιστική. Πριν από λίγες ημέρες, 
μια γυναίκα την οποία γνώριζα μόλις μερικά δευτερόλε-
πτα ξέσπασε μπροστά μου σε κλάματα και μου μίλησε 
για το πώς έχασε το σπίτι της. Μου κόπηκαν τα πόδια. Τι 
μπορεί να πει κανείς σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει το 
σπίτι του;

Δύναμή μου είναι οι ιδέες μου
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Καπελίνο

Η ιστορία μας...
Το «Καπελίνο» λειτουργεί από το 1992 σε ιδιόκτητο 

χώρο (μονοκατοικία με κήπο) στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. 
Κρατώντας σταθερά τις αξίες του – ποιότητα, μεράκι, ευ-
αισθησία, αγάπη και εμπειρία – συμβάλλει στην καλύτε-
ρη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο κάναμε πρά-
ξη τα όνειρα και τις ιδέες μας που βασίζονται πάνω στην 
αρμονία μεταξύ παιδιού, Παιδαγωγού και χώρου. Δημι-
ουργήσαμε σ ’ένα χώρο 12 στρεμμάτων ένα σύγχρονο 
σχολείο απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον, που 
σέβεται τον άνθρωπο και τη φύση και αξίζει πράγματι στα 
παιδιά γιατί οι αναμνήσεις σ’ αυτήν την ηλικία είναι οι πιο 
ακριβείς, οι πιο διαρκείς, είναι αυτές που έχουν μυρωδιά 
και χρώμα και που καθορίζουν τον άνθρωπο και του δί-
νουν δύναμη σε δύσκολες στιγμές και τον κάνουν να γί-
νει πιο ανθρώπινος, πιο καλός και πιο υπομονετικός.

Το κτίριο είναι ειδικά μελετημένο και σχεδιασμένο 
από παιδαγωγούς ψυχολόγους και μηχανικούς. Είναι ένα 
κτίριο βιοκλιματικό, ενεργειακό και αποτελεί πρότυπο 
βρεφονηπιακού σταθμού –Νηπιαγωγείου στην πόλη μας.

Σε χώρους σύγχρονους, φωτεινούς και άνετους με 
ασφαλή και άμεση πρόσβαση στις αυλές γίνεται μια κυ-
ψέλη δημιουργίας και δραστηριοτήτων, όπου το παιδί θα 
καλλιεργήσει όλους τους τομείς της προσωπικότητας 
του.

Η Φιλοσοφία μας…
Για εμάς τα παιδιά είναι οι ενεργοί πολίτες του σήμερα.
Στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Τέχνης και Πολιτισμού –  Κα-

πελίνο κυρίαρχη ιδέα είναι η ενεργή συμμετοχή του παι-
διού στην οικοδόμηση της γνώσης, η οποία επιτυγχάνε-
ται μέσα από τη σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με το 
περιβάλλον. Μέσα στη φύση γεννιέται η πιο καθαρή και 
ζωντανή σκέψη, μέσα σ’ αυτή το παιδί σκέφτεται παρα-
στατικά, βιώνει τη χαρά και την απόλαυση που προσφέρει 
η κατάκτηση της γνώσης.

Εμείς εδώ στο Σχολείο Τέχνης και Πολιτισμού – Καπε-
λίνο φροντίζουμε ώστε αυτή η παιδική ηλικία να περιέχει 
μνήμες με εικόνες, μυρωδιές, παιχνίδια, δράση και χαρά. 
Στόχος μας είναι η συναισθηματική, κοινωνική, ηθική και 
βιοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, ανάπτυξη της κρι-
τικής σκέψης και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, 
μέσα από ένα συνεργατικό μοντέλο οργάνωσης και ένα 
φιλικό ευέλικτο και πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό 
περιβάλλον.

Έμπνευσή μας η ανεξάρτητη σκέψη. Η συναισθηματι-
κή νοημοσύνη είναι η στρατηγική της αγάπης και η παι-
δαγωγική της ελπίδας στο αειφόρο Σχολείο Τέχνης και 
Πολιτισμού  – Καπελίνο. Παιδιά και περιβάλλον είναι το 
μέλλον μας. Ας τα προστατεύσουμε.

Ο σκοπός μας…
Στην προσχολική ηλικία περισσότερο απ’ ότι σε κάθε 

άλλη ηλικία η ανάπτυξη του παιδιού τόσο η σωματική 
όσο και η πνευματική είναι ταχεία και επηρεάζει σε σημα-

ντικό βαθμό την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.
Με βάση την αρχή ότι «τίποτα δεν μπορεί να μάθει ο 

άνθρωπος αν δεν το διδαχθεί βιωματικά» έχουμε την ικα-
νότητα, την διάθεση και το μεράκι να δώσουμε στο κάθε 
παιδί της προσχολικής ηλικίας τις απαραίτητες βάσεις για 
να ανακαλύψει τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει μέσα 
από το περιβάλλον που του προσφέρουμε τις δυνατότη-
τές του, να εξερευνήσει τον κόσμο και να γνωρίσει τις αν-
θρώπινες αξίες μέσα από τη φύση, δημιουργικά.

Στο σχολείο μας συγκεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας 
στην διαδικασία της μάθησης που είναι και η ουσία της 
δουλειάς του παιδαγωγού.

Είναι χαρά μας να σας μεταφέρουμε από κοντά στην 
φιλοσοφία μας!

Το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα…
Τα προγράμματα στηρίζονται στις σύγχρονες αντιλή-

ψεις για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, στο Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα του Υπ. Παιδείας, σε προγράμματα 
πανεπιστημιακών και στο σχεδιασμό τους λαμβάνεται υπ’ 
όψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, οι προηγούμενες μα-
θησιακές και κοινωνικές εμπειρίες, η προσωπικότητα και 
η πολιτισμική ταυτότητα του κάθε παιδιού.

Στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Τέχνης και Πολιτισμού – 
Καπελίνο   το οργανωμένο παιχνίδι,  η εξερεύνηση,   η 
μουσικοκινητική, η ρομποτική,η κολύμβηση,   το θεα-
τρικό παιχνίδι, η yoga junior, τα εικαστικά, η χρήση των 
τεχνολογιών, η ενασχόληση με τα φυτά και τα ζώα, το 
θέατρο σκιών, το παραμύθι, το κολλάζ, η ζωγραφική, το 
κουκλοθέατρο, τα αγγλικά, η νοηματική, η μουσική προ-

παιδεία, η επαφή με τη λαϊκή παράδοση, το εργαστήριο 
κατασκευής κούκλας,   η κηπουρική, η μαγειρική, οι προ-
μαθηματικές έννοιες, η προγραφή και   τα λεκτικά παι-
χνίδια είναι τεχνικές και τα μέσα που εξασφαλίζουν την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία 
του ως μαθητή και ως ολοκληρωμένου ατόμου στον κοι-
νωνικό του περίγυρο.

Λειτουργούν πρωινά τμήματα από 2 μηνών έως 5 
ετών. Και απογευματινά  δημιουργικά εργαστήρια από 
5-12 ετών 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός –Κ.Δ.Α.Π « Καπελίνο» 
συμμετέχει και στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ .Ελάτε να μας 
γνωρίσετε!

Eύοσμος  2310652220
Ωραιόκαστρο 2317-704114
 www.kapelino.gr
fb: Καπελίνο-Ευρωπαϊκό Σχολείο Τέχνης & Πολιτι-

σμού

Ευρωπαϊκό Σχολείο Τέχνης και Πολιτισμού 
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Πάντα οι πολιτικές συνεργασίες είναι 
χρήσιμες, αρκεί να υπάρχει κοινός τόπος 
και μια υποτυπώδης αρχική συμφωνία. Μια 
συμφωνία, η οποία να έχει κοινό σκοπό και 
να συνοδεύεται από «εργαλεία» ανάλυσης 
των δεδομένων που να επιτρέπουν οιεσδή-
ποτε  συνέργειες.  Η Αριστερά θέτει επιτα-
κτικά την ανάγκη θέσπισης της απλής ανα-
λογικής, άλλωστε φρόντισε ώστε με αυτή 
να γίνουν οι μεθεπόμενες εκλογές. Χωρίς 
φυσικά να την απασχολήσει το ενδεχόμενο 
ακυβερνησίας και εμπλοκής σε πολιτικές 
περιπέτειες της χώρας μας.

Για τη ΝΔ είναι επιτακτική η ανάγκη 
κατάκτησης της αυτοδυναμίας, καθώς 
υπάρχουν σειρά εκκρεμών ζητημάτων 
και απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, οι 
οποίες πρέπει να υλοποιηθούν ώστε 
να βγει η χώρα από το «τέλμα» και τις 
κοινωνικές επιπτώσεις από τα μνημό-
νια.  Το «κρυφτούλι» με τους θεσμούς 
κράτησε πολύ καιρό και κόστισε πολ-
λά δισ. στη χώρα μας. Τα ήξεις αφήξεις 
της κυβέρνησης, για λόγους επικοι-
νωνιακούς και εσωτερικής κατανά-
λωσης, πλήγωσαν βαθιά το σώμα της 
ελληνικής οικονομίας, η οποία αντί να 
περάσει σε εντυπωσιακούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, παραμένει ασθενική.

Η χώρα χρειάζεται άμεσες ξένες 
επενδύσεις και ταυτόχρονα ένα γεν-
ναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσε-
ων. Η κυβέρνηση επαίρεται για επεν-
δύσεις πολλών δισεκατομμυρίων  στη 
διάρκεια της θητείας της, αλλά κρύβει 
το πραγματικό γεγονός, ότι στην πλει-
ονότητά των πρόκειται για επενδύσεις 
προηγούμενων κυβερνήσεων τις οποί-
ες λυσσαλέα πολέμησε (αγωγοί, λιμά-
νι, αεροδρόμια, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κλπ.)

Για να συντελεστεί ένα τέτοιο 
«θαύμα», θα πρέπει να ξεπεραστούν οι 
ιδεοληψίες και οι αγκυλώσεις μικρών 

ενεργών ομάδων, οι οποίες απεδείχθη ότι 
παρόλη την «κολοτούμπα» του ΣΥΡΙΖΑ συ-
νεχίζουν να βάζουν την ατζέντα σε σημαντι-
κά θέματα.

Αν κανείς ανατρέξει για παράδειγμα 
στους λόγους που ο κ. Σκουρλέτης επέβαλε 
το πλέον πολιτικά άθλιο εκλογικό σύστημα 
στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα 
συμφωνήσει ότι έγινε για να μην υπάρχει 
δυνατότητα λήψης αποφάσεων από όργανα, 
στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεγάλη απήχη-
ση. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα και στην πε-
ρίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις 
7 Ιουλίου. Θα μπούμε σε στενωπούς που δε 
θα επιτρέψουν να γίνουν όλα  όσα απαιτεί η 

χρονική συγκυρία και τα προβλήματα που 
«φόρτωσε» ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κυβέρ-
νηση.

Αν η Αριστερά ήθελε και θέλει να μας 
πείσει για την αναγκαιότητα θέσπισης της 
απλής αναλογικής ως ενός πάγιου και δημο-
κρατικού εκλογικού συστήματος, αλλά ταυ-
τόχρονα και αποτελεσματικού, θα μπορούσε 
να το αποδείξει στην πράξη. Μέχρι σήμερα 
όμως ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ και άλλες Αριστερές δυ-
νάμεις απέδειξαν ότι δε μπορούν να συνερ-
γαστούν και η απλή αναλογική είναι ένα ερ-
γαλείο, το οποίο θέλουν να αξιοποιούν όπου 
δεν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
του κόσμου.  

Η χώρα χρειάζεται αυτοδυναμία και όχι 
η ΝΔ. Άλλωστε με απόλυτη σαφήνεια η ΝΔ 
έχει εκπονήσει το πρόγραμμά της, για το 
οποίο είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με άλ-
λες πολιτικές δυνάμεις σε κάθε περίπτωση. 
Η ΝΔ έχει αποδείξει ήδη ότι είναι το κόμμα 
που –όταν το χρειαστεί η χώρα–  στηρίζει τις 
πρωτοβουλίες που δίνουν διέξοδο και προ-
οπτική. Το απέδειξε όταν κλήθηκε να πάρει 
το βάρος της  παραμονής της χώρας στην ΕΕ, 
το καλοκαίρι του 2015, ακόμη κι αυτό της 
κόστισε πολιτικά.

* Ο Δημήτρης Βενιέρης είναι υποψήφι-
ος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα 
Δημοκρατία

Σε μεγάλη περιπέτεια η χώρα χωρίς αυτοδύναμη ΝΔΤ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Β Ε Ν Ι Ε Ρ Η *
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Μετά τις εκλογές υπάρχει ο κίνδυ-
νος να βρεθεί η δημόσια ζωή στην πε-
ριδίνηση μιας επικίνδυνης πόλωσης, 
εξαιτίας της σύγκρουσης που ετοιμά-

ζουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για δι-
καστικά θέματα.

Είναι, επίσης, φανερό ότι η χώρα μας θα 
αντιμετωπίσει, σε βάθος χρόνου, προκλή-
σεις σε βάρος των εθνικών της συμφερό-
ντων, εξαιτίας σοβαρών γεωπολιτικών εξε-
λίξεων στην περιοχή.

Το εθνικά χρήσιμο και απολύτως ωφέ-
λιμο για την Ελλάδα, είναι η αποκατάσταση 
συνθηκών ομαλότητας και επικοινωνίας με-
ταξύ των πολιτικών κομμάτων, προκειμένου 
να επιτευχθεί η εθνική συνεννόηση. Η εθνι-
κή συνεννόηση απαιτείται, ώστε να υπάρξει 
αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους 

δανειστές για την αλλαγή επαχθών όρων 
των μεταμνημονιακών συμφωνιών, όπως 
η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων 
και η κατάργηση του υπερταμείου αποκρα-
τικοποιήσεων. 

Η εθνική συνεννόηση, ακόμη, είναι ανα-
γκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες 
μεταρρυθμιστικές τομές στην παραγωγική 
υποδομή της χώρας, στο κράτος, στη Δι-
καιοσύνη και το πολιτικό σύστημα. Χωρίς 
τη στήριξη από ευρεία κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων αυτών, 
θα συνεχίσουμε να καρκινοβατούμε μεταξύ 
φθοράς και απραξίας.

Χρειάζεται να κάνουμε ένα αποφασιστικό 
βήμα προς το μέλλον, ξεπερνώντας δυσκαμ-
ψίες και μειονεκτήματα του παρελθόντος. 
Είναι ώρα ευθύνης. Το Κίνημα Αλλαγής εί-

ναι ο μόνος πολιτικός φορέας που προτείνει 
ως βασική προγραμματική αρχή την εθνική 
συνεννόηση. Ας στηρίξουμε δυνατά τον ρυθ-
μιστικό του ρόλο μετά τις εκλογές. Ας απο-
τρέψουμε την κυριαρχία της Δεξιάς, δηλαδή 
της πολιτικής παράταξης που χρεοκόπησε 
τη χώρα. Ας αποτρέψουμε την ενισχυμένη 
πολιτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του 
κόμματος, που με τις αχαρακτήριστες πολιτι-
κές του, φόρτωσε τους πολίτες με τρίτο μνη-
μόνιο και πριμοδότησε  τις δεξιές πολιτικές. 

Οι πολίτες, αντί θυμού, ας ξαναπιάσουν 
το νήμα του ορθολογισμού και να θυμούνται 
ποιος τηρεί στάση εθνικής ευθύνης. 

* Ο Χάρης Καστανίδης είναι υποψήφιος 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΚΙΝΑΛ

Μετά τις εκλογές, τι;Τ Ο Υ  Χ Α Ρ Η 
Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Δ Η *
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Το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών είναι 
ποια πολιτική θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνη-
ση, τονίζει το έμπειρο στέλεχος του ΚΙΝΑΛ και 
υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μαγκριώτης. Σε συνέντευξή του στην Karfitsa, 
περιγράφει την καταλυτική δράση που πρέπει 
να έχει το ΚΙΝΑΛ όσον αφορά στη συγκρότηση 
κυβέρνησης με ξεκάθαρους μεταρρυθμιστικούς 
στόχους, αναφέρεται στα προβλήματα της Θεσ-
σαλονίκης που χρήζουν επίλυσης, και εξηγεί 
γιατί οι ψηφοφόροι μπορούν να εμπιστευτούν το 
ΚΙΝΑΛ.

Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και 
ποιος ο ρόλος που επιθυμείτε να παίξει το ΚΙ-
ΝΑΛ; Το μεγάλο διακύβευμα είναι ποια πολιτική 
θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση. Δυστυχώς, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ έχουν αντικαταστήσει το κρίσιμο 
αυτό ερώτημα που αφορά τη χώρα, την οικονο-
μία και την κοινωνία με το διχαστικό δίλημμα «ή 
αυτοί ή εμείς», επιδιώκοντας να παγιδέψουν και 
πάλι τους πολίτες στο κομματικό παιχνίδι τους. 
Το ΚΙΝΑΛ έχει μόνο μία επιλογή: να δράσει κα-
ταλυτικά για να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση με 
καθαρούς μεταρρυθμιστικούς στόχους, που θα:

• Απελευθερώσει την οικονομία και θα προ-
σφέρει μακρά πολιτική σταθερότητα, για να γίνει 
η χώρα ελκυστική σε ξένους και Έλληνες επεν-
δυτές.

• Μειώσει τη φορολογία στις επιχειρήσεις, 
στους επαγγελματίες και στα νοικοκυριά, για να 
αφήσει πόρους το κράτος για την επανεπένδυση 
κεφαλαίων και την ενίσχυση της ζήτησης, τους 
δύο μας βασικούς μοχλούς της οικονομικής 
ανάπτυξης.

• Αξιοποιεί τους δημόσιους και ευρωπαϊκούς 
πόρους για την ανάπτυξη και απασχόληση. 

• Απελευθερώσει το εκπαιδευτικό σύστημα 
από ιδεοληψίες, θα επενδύσει στην παιδεία, την 
έρευνα και την καινοτομία. 

• Έχει ως πρώτη επιλογή την κοινωνική συ-
νοχή, την απασχόληση και το κοινωνικό κράτος, 
με έμφαση στο νέο ΕΣΥ και τη νέα σχέση δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα που υπηρετούν τον πο-
λίτη.

•  Υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώμα-
τα, τα δικαιώματα της Κύπρου, του Ελληνισμού, 
την ειρήνη στον κόσμο και την ασφάλεια της 
πατρίδας μας, απαντώντας στην αναθεωρητική 
επιθετική πολιτική της Άγκυρας.

Εάν δεν το πετύχει, θα ασκεί δημιουργική 
κριτική στη νέα κυβέρνηση, πάντα με θετικές 
προτάσεις.

Πώς μπορείτε να πείσετε τον ψηφοφόρο 

του ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει;
Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και κάθε αντιμνημονιακό 

προσωρινό κόμμα θέλουν να χρεώνουν στο 
ΠΑΣΟΚ τα δεινά της κρίσης και ταυτόχρονα να 
απαξιώνουν τη Μεταπολίτευση –μακράν την κα-
λύτερη περίοδο της χώρας από ιδρύσεως ελλη-
νικού κράτους– επειδή πολλές από τις μεγάλες 
επιτυχίες της είναι συνδεδεμένες με το ΠΑΣΟΚ. 
Τώρα όλοι γνωρίζουν την αλήθεια για το ποιος 
και πότε προκάλεσε την κρίση, πώς οι αντιμνη-
μονιακές δυνάμεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ 
και το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυ-
γής εκμεταλλεύτηκαν την απογοήτευση και τον 
θυμό των πολιτών, κέρδισαν την εξουσία βαθαί-
νοντας την οικονομική και κοινωνική κρίση και 
πρόσθεσαν μνημόνια. Τώρα και εμείς μπορούμε 
να κατανοήσουμε τα μικρά και μεγάλα συλλο-
γικά και ατομικά λάθη μας και να κοιτάξουμε 
μπροστά. Τώρα μπορούν να αξιολογηθούν οι 
πολιτικοί και τα κόμματα που έδειξαν υπευθυνό-
τητα, ήταν χρήσιμοι, με όραμα και συγκεκριμένο 
έργο.

Σε μια περίοδο που, όπως έχει ειπωθεί, κα-

νείς δεν περισσεύει, η μη συμμετοχή του κ. Βε-
νιζέλου στα ψηφοδέλτια τι εξυπηρετεί;

Με στεναχώρησε η εξέλιξη αυτή, όμως ο 
Βαγγέλης Βενιζέλος δεν έφυγε από το ΚΙΝΑΛ. Η 
ακαδημαϊκή και η πολιτική του πορεία, του δί-
νουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει σημαντικούς 
ρόλους στο πολιτικό μας χώρο και στην χώρα.

Υπάρχει δρόμος άμεσης ελάφρυνσης των 
οικονομικών και φορολογικών βαρών με ταυ-
τόχρονη εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών 
στόχων;

Άμεσα όχι, όμως αν υπάρξει κυβέρνηση που 
θα  αντιμετωπίσει γρήγορα το πρόβλημα των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων που θα αφήσει 
η απερχόμενη, θα επαναδιαπραγματευτεί τον 
δυσβάσταχτο δημοσιονομικό «κορσέ» και θα 
προωθήσει ένα μεταρρυθμιστικό πακέτο, τότε 
μπορεί μεσοπρόθεσμα να επιτευχθούν πολλά.

Ως υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ποιά 
είναι τα θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης;

Χρειάζεται ένα σχέδιο που θα υποστηρίξει 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ρεαλισμό, συνεργασία 
των αρμοδίων και με εξασφάλιση των αναγκαί-
ων πόρων, δημόσιων και ιδιωτικών. Αυτό περι-
λαμβάνει τη γρήγορη ολοκλήρωση του μετρό 
και άλλων συγκοινωνιακών έργων, την επίλυση 
του προβλήματος του ΟΑΣΘ, με βάση τον κανο-
νισμό 1370 του 2007 της ΕΕ, την υποστήριξη της 
συνεργασίας των εκπαιδευτικών και ερευνητι-
κών ιδρυμάτων με τις παραγωγικές μονάδες. 
Γρήγορη ολοκλήρωση του δεύτερου κλάδου 
του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, που δη-
μοπρατήσαμε το 2011 και έπρεπε να τελειώσει 
το 2014, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των 
υπερχειλίσεων στην πρώτη έντονη βροχόπτωση. 
Όπως να δημοπρατηθεί επιτέλους ο εκσυγχρο-
νισμός και η επέκταση του διυλιστηρίου νερού 
στην Σίνδο, που είχε επίσης δημοπρατηθεί το 
2011 και ακυρώθηκε από τις επόμενες κυβερ-
νήσεις, με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να έχει 
συχνές μικρές και μεγάλες διακοπές στην υδρο-
δότηση με αποκορύφωμα την περσινή τραγω-
δία. Χρειάζεται η στοιχειώδης αναβάθμιση των 
νοσοκομείων και των προνιακών φορέων και 
φυσικά, η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Πιστεύετε πως το ΚΙΝΑΛ την επομένη των 
εκλογών, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, πρέ-
πει να μπει σε συζήτηση για συμμετοχή σε μια 
συγκυβέρνηση;

Εάν υπάρξει συμφωνία γραπτή στο προγραμ-
ματικό πλαίσιο που διατύπωσα προηγουμένως, 
ναι, διαφορετικά δεν θα είναι χρήσιμο για την 
χώρα πρωτίστως.

Γιάννης Μαγκριώτης:

Το ΚΙΝΑΛ να δράσει καταλυτικά  
για τη συγκρότηση κυβέρνησης
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Τους δρόμους εκείνους που θα το ωθήσουν, 
8 μέρες πριν από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, να 
στέκεται με ίσες αποστάσεις ανάμεσα στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, αναζητά το Κίνημα 
Αλλαγής.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι έφτασε 
η ώρα για έναν ιδιότυπο έστω, διμέτωπο αγώνα 
απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των εκλο-
γικών απωλειών και προς τα δεξιά και προς τα 
αριστερά.

Μέχρι στιγμής πάντως, η πλάστιγγα στον πο-
λιτικό λόγο του ΚΙΝΑΛ γέρνει καθαρά κατά του 
ΣΥΡΙΖΑ, αφού και η Φώφη Γεννηματά έχει ανα-
κοινώσει ότι ο πολιτικός της φορέας θα συνηγο-
ρήσει σε πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 
κατάργηση της απλής αναλογικής, ενώ και άλλα 
στελέχη έχουν μιλήσει ακόμα και για «ψήφο 
ανοχής» σε μια αυριανή κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας. 

Όμως, το ενδεχόμενο όχι μόνο νίκης αλλά 
και αυτοδυναμίας της ΝΔ, τουλάχιστον όπως 
αυτό παρουσιάζεται στις περισσότερες από τις 
δημοσκοπήσεις, έχει ταράξει τη Χαρ. Τρικούπη. 
Κι αυτό διότι, στο χρονικό διάστημα προ των ευ-
ρωεκλογών, το ΚΙΝΑΛ ήταν προετοιμασμένο για 
να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ και δεν ήταν λίγα 
εκείνα τα στελέχη του που πρόβαραν ενδύματα 
υπουργού ή επικεφαλής δημοσίων οργανισμών 
και επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως διαμορφώνεται από 
την ανάγκη «διμέτωπου αγώνα», κρίνεται από-
λυτα επιτυχημένη η καμπάνια του ΚΙΝΑΛ με κε-
ντρικό σύνθημα «7 Ιουλίου, η λογική επιστρέ-
φει». Στέλεχος της επικοινωνιακής ομάδας του 
φορέα, υποστήριξε ότι «ξεκινήσαμε με το σύν-
θημα αυτό να εκφράσουμε την ανάγκη για ηγε-
μονία του ΚΙΝΑΛ στον προοδευτικό χώρο, αλλά 
πλέον, με το ίδιο σύνθημα, εκφράζουμε την ανά-
γκη επικράτησης της λογικής σε όλο το φάσμα 
της πολιτικής».

Προσπάθεια «αφαίμαξης» από τη ΝΔ
Σε ό,τι αφορά τη ΝΔ, στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ 

πιστεύουν ότι, από την περίοδο προ των ευρωε-
κλογών, η Πειραιώς είχε ξεκινήσει μια προσπά-
θεια «αφαίμαξης» του λεγόμενου ενδιάμεσου 
χώρου, κάτι που, όπως λένε, αποτυπώθηκε 
τόσο στην κάλπη της 26ης Μαΐου, όσο και με 
τη συμμετοχή, ελάχιστων έστω, ΠΑΣΟΚογενών 
στα ψηφοδέλτια του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Όμως, εκεί που «ξεχείλισε το 
ποτήρι» για τη Χαρ. Τρικούπη ήταν η προαγγελία 
του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι 
«έχουμε νέες εκλογές τον Δεκαπενταύγουστο», 
αν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει περισσότερους από 

150 βουλευτές στις κάλπες της 7ης Ιουλίου. Γι’ 
αυτό από τότε είναι έντονη η αντίδραση τόσο της 
Φώφης Γεννηματά όσο και του συνόλου των 
στελεχών του ΚΙΝΑΛ, που εκφράζεται στην εξής 
κομματική γραμμή: «Εντυπωσιάζομαι από τη 
στάση του κ. Μητσοτάκη, που λέει ότι αν δεν εί-
ναι αυτοδύναμος θα πρέπει να πάμε σε εκλογές 
στις 15 Αυγούστου. Αυτή δεν είναι εθνικά υπεύ-
θυνη στάση. Είμαι ωμός εκβιασμός. Είναι δυνα-
τόν να θέτει στον ελληνικό λαό έναν τέτοιο ωμό 
εκβιασμό, όταν εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που 
θα φέρει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα; 
Δεν το κάνει για πρώτη φορά η ΝΔ. Το 2012 έριξε 
την κυβέρνηση Παπαδήμου, την οποία στήριξαν 
200 βουλευτές. Όχι μόνο έριξε την κυβέρνηση 
Παπαδήμου, αλλά πήγε και τη χώρα δύο φορές 
σε εκλογές η ΝΔ. Όλοι αυτοί που κατηγορούν 
εμάς, όλοι αυτοί τα έχουν κάνει στην πράξη. ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΝΔ οδήγησαν τη χώρα σε εκλογές ενώ 
οι κυβερνήσεις είχαν μεγάλη στήριξη και δεν νο-
μιμοποιούνται να μας κουνάνε το δάχτυλο».

Η ψήφος στο ΚΙΝΑΛ
Στο ΚΙΝΑΛ δεν κουράζονται να επαναλαμβά-

νουν ότι «η ψήφος στο Κίνημα Αλλαγής είναι η 
χρήσιμη και κρίσιμη ψήφος». Υποστηρίζουν ότι 
«έχουμε δώσει το στίγμα μας. Έχουμε ξεκαθα-
ρίσει ότι είμαστε δύναμη σταθερότητας και ομα-
λότητας. Δεν θέλουμε να μπούμε σε μία περίοδο 
αστάθειας». Υπενθυμίζουν, δε, ότι «το καλοκαίρι 
του 2015, όταν κινδυνέψαμε να βρεθούμε εκτός 
Ευρωζώνης από τον τυχοδιωκτισμό των κ.κ. Τσί-
πρα και Βαρουφάκη, εμείς στηρίξαμε την κυβέρ-
νηση». Όπως λένε, ήταν η κα Γεννηματά εκείνη 
που είχε προτείνει στον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα «να αξιοποιήσουμε αυτήν τη στήριξη, 
να μην πάει σε εκλογές». Αλλά, όπως επισημαί-
νουν, εκείνος «επέλεξε να πάει σε εκλογές για να 
κυβερνήσει με τον ακροδεξιό Καμμένο. Έχουμε 
αποδείξει στην πράξη ότι την εθνική συνεννόηση 
την εννοούμε. Όμως, θα πρέπει να περιμένουμε 
την ετυμηγορία του ελληνικού λαού και πού θα 
μας κατατάξει».

Πως ο μονομέτωπος αγώνας γίνεται διμέτωπος και… τριμέτωπος

Τρέχουν να περισώσουν ό,τι μπορούν
Reportage
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Κραυγή αγωνίας βγάζουν οι κάτοικοι σε 
Ξηροκρήνη και Αμπελόκηπους. Ο κεντρικός σι-
δηροδρομικός σταθμός της Μοναστηρίου, από 
το ύψος του αμαξοστασίου και δυτικότερα έχει 
μετατραπεί σε ένα απέραντο άτυπο hot spot με 
κατοικίες τα εγκαταλελειμμένα βαγόνια και φι-
λοξενούμενους εκατοντάδες μετανάστες κατά 
κύριο λόγο από την Αλγερία και το Μαρόκο, 
ενώ μένουν και αρκετοί από το Πακιστάν, όλοι 
τους μόνοι, χωρίς οικογένειες. Η περιοχή έχει 
μετατραπεί σε εστία μόλυνσης από τους τόνους 
σκουπιδιών που αφήνουν έξω από τα τρένα, ενώ 
οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η ήδη αυξημένη 
εγκληματικότητα έχει χτυπήσει «κόκκινο».

«Κάθε πρωί που ερχόμαστε στις δουλειές 
μας, ακούμε και μία γιαγιά να φωνάζει για την 
τσάντα της και έναν κάτοικο να λέει ότι του έσπα-
σαν το αυτοκίνητο. Κι εμένα μου έσπασαν το 
δικό μου για να πάρουν ένα μαγνητόφωνο αξίας 
10 ευρώ», είπε στην Karfitsa καταστηματάρχης 
της περιοχής. Εκτιμάται πως στα εγκαταλειμμέ-
να βαγόνια που είναι σταθμευμένα, στην πλειο-

ψηφία τους κλινάμαξες, στον κεντρικό σιδηρο-
δρομικό σταθμό, σχεδόν ένα χιλιόμετρο από το 
σημείο αναχώρησης όλων των αμαξοστοιχιών, 
μένουν σε καθημερινή βάση περισσότεροι από 
500 μετανάστες.

«Βλέπετε εδώ ο κόσμος έβαλε σιδεριές στα 
παράθυρα, κάναμε παραστάσεις διαμαρτυρίας 
στον δήμο, στον περιφερειάρχη, στην αστυνομία, 
στον ΟΣΕ, κανείς δεν κάνει τίποτε, τους βολεύει 
να είναι εδώ, ρωτήστε όμως και αυτόν τον κό-
σμο». Ο 60χρονος συνταξιούχος ανεβαίνει την 
πεζογέφυρα που συνδέει την οδό Γ. Γεννηματά 
και Βιτσίου και μας δείχνει το σημείο του τοίχου 
απ’ όπου σε καθημερινή βάση οι νεαροί μετα-
νάστες βγαίνουν στη γειτονιά της Ξηροκρήνης. 
«Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά κλοπών, έχει 
αγανακτήσει η γειτονιά, αφήστε που αυτή η κα-
τάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία», λέει.

Οι μετανάστες, στην πλειοψηφία τους νεα-
ροί κάτω των 30 χρόνων, είναι οι ίδιοι που πριν 
ένα χρόνο έμεναν στα βαγόνια της Διαλογής, απ’ 

όπου τους απομάκρυναν οι αρχές, φοβούμενες 
ακόμη και δυστυχήματα με διερχόμενα τρένα. 
Είναι οι ίδιοι που είχαν βρει καταφύγιο στο για-
πί που βρίσκεται στην περιοχή Γιαννιτσών, αλλά 
και από εκεί τους απομάκρυναν.

«Πού να πάμε;»
Ο Γουάλιντ είναι από την Αλγερία και, όπως 

λέει, στην Karfitsa ζει στην Ελλάδα τον τελευ-
ταίο χρόνο. Μπήκε στη χώρα μας από τα ποτά-
μια ελληνοτουρκικά σύνορα, αφού πέρασε τον 
Έβρο με βάρκα. Στον σταθμό μένει εδώ και δύο 
μήνες. «Δεν έχω σπίτι, δεν έχω φαγητό, δεν έχω 
χρήματα. Θέλω κάπου να μείνω μέχρι να βρω 
τα χρήματα και να συνεχίσω το ταξίδι μου στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, 
δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε, έχετε ήδη εσείς 
προβλήματα», τόνισε. Μαζί του είναι και άλλοι 
ομοεθνείς του, όμως ο ένας, όταν τον ρωτάμε, 
λέει πως είναι από τη Συρία και οι άλλοι δεν απα-
ντούν. Οι περισσότεροι σε κοιτούν καχύποπτα.

«Το θέμα είναι του ΟΣΕ, όταν αποφασίσει να 
μετακινήσει αυτά τα βαγόνια από εδώ και να τα 

Εκατοντάδες μετανάστες ζουν εδώ και μήνες σε εγκαταλελειμμένα τρένα

Hot spot  
ο σιδηροδρομικός σταθμός
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μεταφέρει στη Διαλογή το πρόβλημα θα λυθεί και κανείς 
δεν θα μείνει εδώ», είπε στην Karfitsa υπάλληλος του 
Οργανισμού, που καθημερινά βιώνει αυτή την κατάστα-
ση. «Δεν έχω τίποτε με τους ανθρώπους, όμως αυτό δεν 
είναι συνθήκες ζωής, ούτε γι’ αυτούς ούτε και για μας 
που εργαζόμαστε εδώ», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως 
εκτός της εγκληματικότητας της γειτονιάς πρόσφατα έγι-
νε κλοπή και στην αποθήκη του ΟΣΕ απ’ όπου κλάπηκαν 
καλώδια και εκτιμάται ότι η κλοπή πραγματοποιήθηκε 
από μετανάστες, οι οποίοι αναζητούν χρήματα για να ζή-
σουν. Η αστυνομία γνωρίζει το πρόβλημα και στους γύρω 
δρόμους βρίσκονται διαρκώς αστυνομικοί προκειμένου 
να περιοριστεί η εγκληματικότητα. Αξιωματικοί όμως 
έλεγαν πως πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν τα βαγό-
νια από εκείνο το σημείο, καθώς έχουν συγκεντρωθεί 
πολλοί μετανάστες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν 
έχουν χαρτιά σε ισχύ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
προβλήματα, καθώς οι άνθρωποι είναι εγκαταλειμμένοι 
στη μοίρα τους. «Είναι αλήθεια πως η χαμηλή εγκλημα-
τικότητα έχει αυξηθεί στην περιοχή, και αυτό είναι λογικό 
αφού οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Πρέπει να δοθεί 
άμεσα λύση», τόνιζαν.

Η σημερινή πραγματικότητα του προσφυγικού δείχνει 
πως η μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων ζουν είτε σε ορ-
γανωμένες δομές που λειτουργούν σε ξενοδοχεία ή μαζικές 
κατοικίες, είτε σε διαμερίσματα στο πλαίσιο προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα. Από ανακοινώσεις οργα-
νώσεων την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, προκύπτει πως 
περίπου 77.000 πρόσφυγες ζουν και έχουν καταγραφεί αυτή 
τη στιγμή σε ενταξιακά προγράμματα της Ελλάδας. Θεωρείται 
πως η κατάσταση με τους πρόσφυγες έχει εξομαλυνθεί και 
η ένταξή τους στις κοινωνικές δομές γίνεται μεν δύσκολα, 
όμως προχωρά κανονικά. Είναι γεγονός ότι οργανώσεις έλε-
γαν την περασμένη εβδομάδα πως έχουν γίνει και οι πρώτες 
καταγραφές προσφύγων οι οποίοι απασχολούνται σε διάφο-
ρες εργασίες.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι συμβαίνει με τους μετανά-
στες. Πρόκειται για Αλγερινούς, Μαροκινούς και Πακιστανούς 
οι οποίοι εξακολουθούν να έρχονται στην Ελλάδα μέσω του 
Έβρου και των νησιών του Αιγαίου. Και ειδικά όσοι φτάνουν 
από τον Έβρο καταλήγουν και «εγκαθίστανται» αμέσως στη 
Θεσσαλονίκη. Συνήθως μετά την πρώτη τους σύλληψη, την 
οποία και οι ίδιοι επιδιώκουν, υποβάλουν αίτημα ασύλου, γνω-
ρίζοντας πως οι διαδικασίες καθυστερούν. Με την υποβολή 
του αιτήματος παίρνουν στα χέρια τους έγγραφο που τους 

επιτρέπει για ένα μικρό διάστημα, τριών μηνών, την παραμο-
νή τους στην Ελλάδα, για να εξεταστεί το αίτημά τους. Συνή-
θως το διάστημα αυτό ανανεώνεται καθώς οι υπηρεσίες δεν 
προλαβαίνουν να το εξετάσουν. Όταν απορρίπτεται σε πρώτο 
βαθμό, ο μετανάστης λαμβάνει πάλι για ένα διάστημα νόμιμης 
παραμονής, εφόσον προσφύγει για να εξεταστεί ο δεύτερος 
βαθμός.

Όλο αυτό το διάστημα η μεγάλη πλειοψηφία των μετανα-
στών αναζητούν τρόπους για να φύγουν από την Ελλάδα. Οι 
δρόμοι των μεταναστών είναι γνωστοί, περνούν πάλι από τα 
κράτη του Βίζενγκραντ, με αφετηρία την Ειδομένη και τα ελ-
ληνοσκοπιανά σύνορα. Παρ’ ότι τα «φώτα» των μέσων ενη-
μέρωσης έχουν απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη ζώνη, 
συχνά η αστυνομία καταγράφει διακινήσεις μεταναστών, ενώ 
πολλές περισσότερες είναι οι επαναπροωθήσεις που κάνουν 
οι αρχές του γειτονικού κράτους. Μία άλλη διαδρομή παραμέ-
νει από τη θάλασσα, προς την Ιταλία. Μάλιστα το τελευταίο δι-
άστημα έχει διαδοθεί εντονότερα και διαρκώς καταγράφονται 
περιστατικά με βάρκες που επιχειρούν να διασχίσουν το Ιόνιο 
πέλαγος και να φτάσουν στις ιταλικές ακτές. Δεν είναι τυχαίο 
πως όταν οι μετανάστες ερωτώνται για τον προορισμό τους 
στην Ευρώπη, μιλούν για την Ιταλία.

Σε δομές οι πρόσφυγες, στους δρόμους οι μετανάστες
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Σαμποτάζ στο σύστημα πυρόσβεσης του 
αμαξοστασίου του ΟΑΣΘ Σταυρούπολης, που σε 
περίπτωση πυρκαγιάς θα είχε ανυπολόγιστες 
συνέπειες σε υλικά αλλά ενδεχομένως και σε 
ανθρώπους, καταγγέλλει η διοίκηση του Οργα-
νισμού, εκ μέρους της οποίας κατατέθηκε χθες 
μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Η προ-
σφυγή στη δικαιοσύνη βασίστηκε σε αναφορά 
του υπευθύνου ασφαλείας των εγκαταστάσεων, 
μετά τον τυπικό και καθιερωμένο έλεγχο που δι-
ενήργησε στην πυρασφάλεια του αμαξοστασίου 
εν όψει της θερινής περιόδου.

Η μήνυση που κατατέθηκε το μεσημέρι στο 
γραφείο μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών προκειμένου να διαβιβαστεί σε εισαγγελέα 
για να παραγγείλει τη σχετική έρευνα, σχετικά με 
το αδίκημα της άρσης ασφαλιστικών εγκαταστά-
σεων που αφορά δολιοφθορά σε εγκαταστάσεις 
που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σε άνθρωπο, 
όπως ζητείται από τους εκπροσώπους του Οργα-
νισμού. Στη μήνυση περιγράφονται με λεπτομέ-
ρειες όσα ο υπάλληλος παρατήρησε ειδικά στο 
σύστημα πυρόσβεσης του υδατόπυργου, που 
τροφοδοτεί με νερό όλες τις πυροσβεστικές φω-
λιές του αμαξοστασίου.

Συγκεκριμένα τονίζεται πως το λουκέτο ήταν 
ξεκλείδωτο, παρ’ ότι λόγω της ευαισθησίας τέ-
τοιων εγκαταστάσεων έχει δοθεί εντολή ο χώ-
ρος να είναι κλειδωμένος. Ακόμη υπογραμμίζε-
ται πως η εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία ήταν 
εκτός λειτουργίας καθώς είχε απενεργοποιηθεί 
το σύστημα φόρτισης του συσσωρευτή εκκίνη-
σης. Αυτό έχει ως συνέπεια σε περίπτωση πτώ-
σης της τάσης του ρεύματος να είναι αδύνατο να 
ενεργοποιηθεί το σύστημα εφεδρικής πυρόσβε-
σης, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο υπεύθυνος 
ασφαλείας και μεταφέρθηκαν στο κείμενο της 
μήνυσης.

Το βασικότερο όμως που βρήκε ο υπεύθυνος 
ασφαλείας εγκαταστάσεων στο σύστημα πυρό-
σβεσης του αμαξοστασίου ήταν ότι οι δύο βασι-
κοί διακόπτες στον ηλεκτρολογικό πίνακα που 
ενεργοποιούσαν τη λειτουργία του συστήματος 
ήταν κατεβασμένοι, όπως επίσης οι βάνες της 
κύριας και εφεδρικής αντλίας πυρόσβεσης ήταν 
ερμητικά κλειστές. Στελέχη του ΟΑΣΘ έλεγαν 
χθες, πως εάν συνέβαινε οποιοδήποτε περιστα-
τικό πυρκαγιάς στο αμαξοστάσιο οι επιπτώσεις 
θα ήταν τραγικές και θα έθεταν σε κίνδυνο τις 
ζωές των εργαζομένων στον χώρο.

Δεν είναι τυχαίο πως ο υπεύθυνος ασφαλεί-

ας των εγκαταστάσεων στην αναφορά του προς 
τη διοίκηση του Οργανισμού, πάνω στην οποία 
βασίζεται η μήνυση, σημειώνει ότι πρόκειται για 
«παρεμβάσεις που αποτελούν «άκρως επικίν-
δυνες και αυθαίρετες ενέργειες, οι οποίες προ-
καλούν προβληματισμό». Σημειώνει μάλιστα 
πως όλες αυτές οι ενέργειες στο σύστημα πυρό-
σβεσης που βρίσκεται εντός του υδατόπυργου 
«είναι αδύνατο να λάβουν χώρα ταυτόχρονα για 
να θεωρηθούν τυχαίο γεγονός». Σε όλους τους 
τόνους μάλιστα αναφέρει ότι «σε περίπτωση 
πυρκαγιάς η αδυναμία λειτουργίας του συστή-
ματος πυρόσβεσης θα είχε ανυπολόγιστες επι-
πτώσεις τόσο σε ανθρώπινες υποδομές, όσο και 
σε ανθρώπινο δυναμικό».

Εκτός αυτών στην αναφορά γίνεται λόγος και 
για μία ακόμη ενέργεια, που επίσης θεωρείται 
από τους υπευθύνους του ΟΑΣΘ ως ενδεικτική 
των ύποπτων παρεμβάσεων που γίνονται στις 
εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα τονίζεται πως ενώ 
σε συγκεκριμένη πυροσβεστική φωλιά επιδιορ-
θώθηκε πρόβλημα διαρροής, την επόμενη μέρα 
βρέθηκε εντελώς ανοιχτή με συνέπεια την ανε-

ξέλεγκτη ροή νερού που μπορεί να προκαλέσει 
κίνδυνο για τραυματισμό εργαζομένων λόγω 
ολισθηρότητας.

«Σε κάθε περίπτωση οι περιγραφόμενες στην 
αναφορά ενέργειες αγνώστου ή αγνώστων δρα-
στών συνιστούν εκ προθέσεως παράνομη δολι-
οφθορά του απολύτως αναγκαίου συστήματος 
για την προστασία της ζωής και της σωματικής 
ακεραιότητας των εργαζομένων στο αμαξο-
στάσιο Σταυρούπολης, αλλά και του εκεί ευρι-
σκόμενους εξοπλισμού και στόλου του ΟΑΣΘ», 
υπογραμμίζεται στη μήνυση. Οι εκπρόσωποι του 
Οργανισμού ζητούν από τις εισαγγελικές αρχές 
εκτός της δολιοφθοράς να διερευνήσουν τυχόν 
τέλεση άλλων αδικημάτων απ’ όσα διαπίστωσε 
ο υπεύθυνος ασφαλείας.

Τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος του 
ΟΑΣΘ Στέλιος Παππάς σε δηλώσεις του έκανε 
αναφορά και σε εσωτερικές, τουλάχιστον ύπο-
πτες, παραλείψεις στην αποκατάσταση βλαβών 
και γενικότερα στη λειτουργία των αστικών λε-
ωφορείων, το οποίο ενδεχομένως θα αποτελέσει 
αντικείμενο εσωτερικής έρευνας. 

Δολιοφθορά καταγγέλλει με μήνυση στην Εισαγγελία η διοίκηση του Οργανισμού

ΟΑΣΘ: Έβγαλαν εκτός λειτουργίας 
το σύστημα πυρόσβεσης
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Ακόμη και τα χέρια του φιλούσαν άνθρωποι που τον συνάντησαν στη βόλτα του στην 
δυτική Θεσσαλονίκη, σε Αμπελόκηπους, Εύοσμο και Σταυρούπολη, όπως και ανατολικά 
στην Καλαμαριά…

Ο Κώστας Καραμανλής, πρώην πρωθυπουργός της χώρας και πρώην πρόεδρος της 
ΝΔ, δέχτηκε αγκαλιές, φιλιά και προτάσεις να βγει selfies με πλήθος κόσμου. Όμως η 
εικόνα που δημιουργήθηκε δεν είναι ίδια με άλλους πολιτικούς. Είναι ανάλογη με περι-
οδείες αρχηγών κομμάτων αλλά και κάτι παραπάνω.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι, με το επίθετο που φέρει , αυτός που μπορεί να ξεση-
κώσει το συναίσθημα του Νεοδημοκράτη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εντός 
του κόμματός του, περισσότερο ακόμη και από τον νυν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκο Μητσοτάκη – ακόμα και όλοι οι «γαλάζιοι» περιμένουν πως και πώς να δουν 
τον τελευταίο να γίνεται πρωθυπουργός. 

Η περίπτωση του Κώστα Καραμανλή και ο τρόπος που τον υποδέχεται και του συ-
μπεριφέρεται ο κόσμος, αποδεικνύει περίτρανα την ανάγκη του Έλληνα να πιαστεί από 
κάπου, αποδεικνύει την ανάγκη για πολιτικούς ηγέτες συνδεδεμένους με την Ιστορία 
και πολύ περισσότερο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή, που το 
όνομά του είναι συνώνυμο με την Ιστορία της κεντροδεξιάς και της ΝΔ.

Βιογραφικό

Η κα.Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με  αντικείμενο 
«Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών». Συμμετείχε σε πολλά ανταγωνιστικά προγράμματα και επι-
στημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε δράσεις για την ισότιμη συμμε-
τοχή των γυναικών στην επιστήμη και τεχνολογία.

Υποστήριξε ενεργά θεσμικές προσπάθειες για την εξάλειψη της παραβατικότητας 
στους χώρους των ελληνικών πανεπιστημίων και για την σύνδεση των σπουδών με τις 
ανάγκες της επαγγελματικής  αγοράς. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του 
ΑΠΘ.  Είναι μέλος του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, επί κεφαλής της αυτοδιοικητικής Παράταξης «Πολίτες Μπροστά». Ήταν υποψήφια 
Βουλευτής το 2015 με «Το Ποτάμι».

Με την εμπειρία και τις επιστημονικές της γνώσεις θεωρεί ότι μπορεί να συνεισφέρει 
στην κεντρική πολιτική σκηνή στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και της αποτελεσματικής διοίκησης, ώστε να τερματίσουμε 
την μακρόχρονη αδιέξοδη οικονομική και κοινωνική κατάσταση που βιώνει η χώρα, και 
να εδραιώσουμε  μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

http://newton.ee.auth.gr/pavlidou
Facebook: https://www.facebook.com/www.niovipavlidou.gr/
Πολιτικό γραφείο: Πολυτεχνείου 37, Τηλ: 6986985232

Ο διαγκωνισμός των υποψηφίων βουλευτών Θεσσαλονίκης στο «Βελλίδειο» για την 
ομιλία του Κώστα Καραμανλή ήταν μνημειώδης αλλά αναμενόμενος. Όπως και την επο-
μένη στην περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού στις δυτικές συνοικίες της πόλης εκεί 
όπου παρεμπιπτόντως στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι 
σάρωσαν. 

Αντικείμενο… λατρείας ο Κώστας Καραμανλής Χαμός στο «Βελλίδειο»

Φωτεινή -Νιόβη Παυλίδου
Υποψήφια βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης

 Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Facebook:https://www.facebook.com/www.niovipavlidou.gr/

http://newton.ee.auth.gr/pavlidou

T. 6986985232   E. pavlifot@gmail.com

Φωτεινή -Νιόβη Παυλίδου
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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)

Ψάχνοντας το πραγματικό δίλημμα των εκλογών… 

Στα διλήμματα των εκλογών αναφέρονται με κάθε 
ευκαιρία οι πολιτικοί αρχηγοί, θέτοντας ο καθένας και 
από ένα! Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το δίλημμα είναι 
ξεκάθαρο και αφορά στην αυτοδυναμία του κόμματός 
του. Έτσι ο πρόεδρος της ΝΔ θεωρεί –και αυτό προσπα-
θεί να περάσει στον λαό– ότι αν πετύχει την αυτοδυνα-
μία θα μπορέσει να εφαρμόσει πολύ καλύτερα το πρό-
γραμμά του, άρα και να υλοποιήσει στο ακέραιο το όσα 
έχει εξαγγείλει όπως και την φιλελεύθερη πολιτική του 
κόμματός τους. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα 
με δηλώσεις του ένα είναι το δίλημμα των επερχόμενων 
εθνικών εκλογών, «αυτοδυναμία ΝΔ ή ξανά εκλογές τον 
Αύγουστο».

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά 
του με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά προσπαθεί να ανα-
δείξει πως η μοναδική δύναμη που μπορεί  να εγγυηθεί 
μια ομαλή πορεία της χώρας έξω από μνημόνια και με 
κοινωνικό πρόσημο είναι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και για 
αυτόν το λόγο ο κ. Τσίπρας έχει δηλώσει «έξοδος από τα 
μνημόνια ή πισωγύρισμα το δίλημμα των εκλογών».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, αν και άργησε λίγο σε σχέση 
με του δυο προηγούμενους πολιτικούς αρχηγούς, δεν 
παρέλειψε από τη Θεσσαλονίκη να στείλει το δικό της 
μήνυμα για ένα ισχυρό Κίνημα Αλλαγής, ως δυνατό 
αντίβαρο στις «συντηρητικές πολιτικές» και τον «ανεύ-

θυνο λαϊκισμό». Για την κ. Γεννηματά το δίλημμα είναι 
ξεκάθαρο και δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Δεν είναι 
Μητσοτάκης ή χάος. Είναι «ισχυρό ΚΙΝΑΛ ή νέες περι-
πέτειες». Φυσικά η Φώφη Γεννηματά ζητά ένα ισχυρό 
σε εκλογικά ποσοστά ΚΙΝΑΛ, καθώς όσο υψηλότερο το 
ποσοστό του, τόσο περισσότερο θα μπορεί να έχει τον 
ρόλο ρυθμιστή του πολιτικού σκηνικού, αλλά και το 
χαρτί κυβερνησιμότητας της χώρας.

Την ίδια στιγμή τα πολιτικά κόμματα, τα στελέχη τους 
και οι αρχηγοί τους διαφωνούν στα τηλεοπτικά πάνελ 
για την αρτιότητα των προγραμμάτων τους, για το ποιο 
είναι μεγαλύτερο σε σελίδες, ποιο είναι πιο κοστολογη-
μένο και ποιο έχει τις περισσότερες κοινωνικές παροχές. 
Κανείς δεν θα διαφωνήσει πως όλα τα προεκλογικά 

προγράμματα είναι ελκυστικά για τον ψηφοφόρο, γιατί 
αυτό τον σκοπό εξυπηρετούν, να δώσουν μια ελπίδα και 
μια οπτική για ένα καλύτερο αύριο, με λιγότερους φό-
ρους, υψηλότερους μισθούς, μερικές χιλιάδες προσλή-
ψεις και μείωση της ανεργίας. Επίσης κάτι κοινό σε όλα 
τα προγράμματα είναι η ανάπτυξη.

Επομένως το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών 
δεν  είναι αυτό που περιγράφουν διλημματικά οι αρχηγοί 
και τα στελέχη των κομμάτων. Το πραγματικό δίλημ-
μα είναι αν όντως μπορούν να γίνουν όλα αυτά που 
εξαγγέλλουν τα κόμματα και πιο κόμμα είναι σε θέση 
να κάνει τις προεκλογικές του υποσχέσεις μετεκλογική 
πραγματικότητα…

 Γ. Ν.
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Κάθε χρόνο εκατοντάδες νέοι μετανα-
στεύουν στο εξωτερικό λόγω σπουδών ή για 
μία καλύτερη ζωή. Με την άνοδο της οικο-
νομικής κρίσης, τα ελληνόπουλα εγκαταλεί-
πουν την Ελλάδα και προσπαθούν να βρουν 
αλλού σωτηρία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το 
εξής: Πώς μπορούμε να αυτοαποκαλούμα-
στε κράτος, ενώ δεν είμαστε ικανοί να κρα-
τήσουμε τα παιδιά μας στο σπίτι τους;

Από το 2010 έχουν φύγει στο εξωτερικό 
περίπου 400.000 Έλληνες 20 – 30 ετών. 
Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο, καθώς τα 
δύο τρίτα αυτών είναι απόφοιτοι πανεπιστη-
μίου και κάτοχοι μεταπτυχιακού, σύμφωνα 
και με τον Μανώλη Πρατσινάκη, ερευνητή 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μόνο 
στην Αυστραλία εκτιμάται ότι μετανάστευ-
σαν δεκάδες χιλιάδες νέοι, εκ των οποίων 
οι περισσότεροι είναι επιστήμονες, δηλαδή 
έχουμε συνολικά 250.000 επιστήμονες που 
εργάζονται στο εξωτερικό. Γιατί όμως να φύ-
γουν τόσα παιδιά και μάλιστα τόσοι επιστή-
μονες; Δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές 
για σπουδές, χρήματα για εξοπλισμό και φυ-
σικά ο κηδεμόνας του υποψήφιου φοιτητή, 

δεν μπορεί να διαχειριστεί τα έξοδα. 
Η Ελληνική Λύση στις βασικές αρχές 

του οικονομικού προγράμματός της, όσον 
αφορά στην ανεργία των νέων, προβλέπει 
τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασί-
ας, καθώς επίσης και την φροντίδα για τους 
Έλληνες πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας. Όλοι είμαστε μία οικογένεια, 
με ίση αντιμετώπιση. Όλοι αξίζουν καλύτερη 
ζωή και εργασία με τον ανάλογο μισθό. Το 
κόμμα μας είναι μία πατριωτική και κοινωνι-

κή συμμαχία, ώστε να φέρουμε τους Έλλη-
νες κοντά μας, στο σπίτι τους.

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε 
σε 852.000, 14,1% στους άνδρες, 23,1% σε 
γυναίκες και των νέων (κάτω των 25 ετών) 
σημείωσε μικρή αύξηση από το 39,4% το 
Νοέμβριο σε 39,5% το Δεκέμβριο. Τα υψη-
λότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καταγράφονται στην Ελλάδα (18% 
με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2018), καθώς 
τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται 
πάλι στην χώρα μας με 39,5% από τα στοι-
χεία του Δεκέμβρη.

Δυστυχώς μιλάμε για νούμερα, τα οποία 
είναι μεγάλα για μία χώρα που ανήκει στην 
ΕΕ. 

Η Ελληνική Λύση θέλει να βοηθήσει 
τους Έλληνες να επιστρέψουν στην αλησμό-
νητη πατρίδα, με καλύτερες ευκαιρίες. Οι 
Έλληνες πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. 

Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες.
* Ο Γεώργιος Κομνηνός είναι υποψή-

φιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με την 
Ελληνική Λύση

Για ποιο ελληνικό κράτος μιλάμε;Τ Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ 
Κ Ο Μ Ν Η Ν Ο Υ *

Προκάλεσε πάλι ο Ζουράρις Η Ελευθερία, η Κατερίνα και ο Χρήστος 

Συνηθίζει να προκαλεί με τις αρχαιοπρεπείς τοποθετήσεις του ο 
Κώστας Ζουράρις και το έπραξε για άλλη μια φορά. Ο πρώην υφυπουργός 
Παιδείας και νυν υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης –αλλά 
αυτή τη φορά όχι με τους ΑΝΕΛ, μα με τον ΣΥΡΙΖΑ– δε δίστασε να πει 
σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην TV 100 (δημοτική τηλεόραση) ότι 
«εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπόρεσε και μείωσε την επιρροή 
της ‘’παράγκας’’ του Μαρινάκη, ουδέποτε ο ΠΑΟΚ, με Έλληνες διαιτητές, 
θα έπαιρνε πρωτάθλημα». Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τον… «περιέλαβαν» την 
επομένη μέρα από τα social media, ενώ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξεδήλωσε από 
την πλευρά της δυσφορία για την τοποθέτησή του, με αποτέλεσμα ο ίδιος 
στη συνέχεια να ανασκευάσει τονίζοντας ότι άλλο ήταν το νόημα της 
δήλωσής του.

Ωστόσο, τα πάντα έχουν μια εξήγηση. Ο Κώστας Ζουράρις, που βλέπει 
πως η δημοτικότητά του στη Θεσσαλονίκη έχει πέσει αισθητά, ήταν από 
εκείνους οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην Συμφωνία των Πρεσπών μολονότι 
στήριξε τότε την κυβέρνηση. Προέρχεται από τις τάξεις των ΑΝΕΛ και επι-
πλέον οι εκλόγιμες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι, όπως όλα δείχνουν, περίπου 
οι μισές σε σχέση με τις εκλογές του 2015. Και οι δημοσκοπήσεις τον 
φέρνουν να βρίσκεται κάτω από την δεκάδα...

Αντιθέτως, σκληρή μάχη για την τετράδα που –με βάση τα έως τώρα δεδομένα– πιθανώς να οδηγήσει 
στα έδρανα της Βουλής, γίνεται από τους υπόλοιπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με την προσθήκη στα ψη-
φοδέλτια του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης της υπουργού Μακεδονίας – Θράκης Ελευθερίας Χατζηγε-
ωργίου, όπως επίσης και των υποψηφίων αυτοδιοικητικών Κατερίνας Νοτοπούλου (στο δήμο Θεσσαλο-
νίκης) και Χρήστου Γιαννούλη (στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), τα πράγματα έχουν δυσκολέψει 
αφάνταστα για τους ήδη εκλεγμένους βουλευτές...
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Η Karfitsa υποδέχτηκε το καλοκαίρι  
με ένα υπέροχο Summer Gala

Μπορεί οι εκλογές της 7ης Ιουλίου να διαφοροποιούν αυτό το καλοκαίρι, μπορεί οι θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλές, ωστόσο τίποτα δεν πτόησε τους Θεσσαλονικείς να διασκε-
δάσουν μαζί μας, στο Summer Gala που οργάνωσε η Karfitsa. Ο πρόεδρος της NK Group, Νίκος Καραμανλής, αμφιτρύων μιας υπέροχης βραδιάς στο Ensayar The Four Seasons μαζί με 
όλους τους συνεργάτες του στην Karfitsa υποδέχτηκαν παλιούς και νέους φίλους από το χώρο της πολιτικής, αλλά όχι μόνο. 

Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε, να θυμηθούμε ωραίες στιγμές του παρελθόντος, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα αλλά κυρίως να αποφορτιστούμε από την ένταση των τελευταίων 
ημερών τόσο οι άνθρωποι που υπηρετούν την έγκυρη ενημέρωση όσο και εκείνοι που διεκδικούν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή. 

Αλλωστε τι ομορφότερο συναίσθημα από την ευφορία του καλοκαιριού; 

Δημήτρης Συρμάτσης, Νίκος Καραμανλής, Αναστασία Καρυπίδου με την 
υποψήφια βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ Αναστασία Τζαμπαζλή

Κατερίνα Χαρκιολάκη και Σοφία Μουτίδου Κατερίνα Χαρκιολάκη με την δημοτική σύμβουλο Πυλαίας  
Χρύσα Χατζηστουγιάννη

Κώστας Ζέρβας, Κώστας Γκιουλέκας, Νίκος Καραμανλής, Διαμαντής Γκολιδάκης Κώστας Ζέρβας, Νίκος Καραμανλής και το ζεύγος Απόστολος Τζιτζικώστας -  Ελεάνα Βλάχου

Λάζαρος Κυρίζογλου, Νίκος Καραμανλής, Παναγιώτης Κοκκόρης Με τη δημοσιογράφο και υποψήφια βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης 
με τη ΝΔ Σύνθια Σάπικα

Με την Ελίνα Ελευθεριάδου
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Με τον Δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη

Με τον Πόλυ Μαυρόπουλο και τον Άρη Βρίντχατζ

Με τον επίτιμο πρόξενο Ουρουγουάης Δρ. Χρήστο Καζαντζή και τον Δημή-
τρη Κούβελα

Με τον Κλεόβουλο Θεοτόκη

Με τον Σάββα Αναστασιάδη που διεκδικεί την επανεκλογή του στην Β’ 
Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ

Με τον πρόεδρο οτης ΔΕΘ Helexpo Τάσο Τζήκα

Με τον Κώστα Ζέρβα και τον Ανδρέα Παπαμιμίκο

Με τον δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Κούπκα και την Κατερίνα Χαρκιολάκη

Με τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και τον δημοτικό 
σύμβουλο Σάκη Τζακόπουλο



3329.06.2019

Με τον τραγουδιστή Γιώργο Γιασεμή και τον επιχειρηματία Χρήστο Παπα-
σωτηρίου

Με τον υποψήφιο βουλευτή του Κιν.Αλ. στην Α’ Θεσσαλονίκης Κυριάκο 
Κυριάκο

Με τον υποψήφιο βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης με τη Ν.Δ. Δημήτρη Γαλαμάτη

Κώστας Ζέρβας, Μιχάλης Κούπκας και Νίκος Καραμανλής

Με τον υποψήφιο βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης με τη Ν.Δ. Φάνη Παπά

Μιχάλης Γεράνης, Ανδρέας Παπαμιμίκος, Νίκος Καραμανλής

Νίκος Καραμανλής, Αντώνης ΓυφτόπουλοςΝίκος Καραμανλής, Αντώνης ΟικονόμουΝίκος Καραμανλής με τον Δήμαρχο Αριστοτέλη Στέλιο Βαλιάνο
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Με την δημοσιογράφο Μαρία Ζερβοχωρίτου Με την πολυπρωταθλήτρια πυγμαχίας Στέλλα ΚοντούληΜε την Ελενα Αναστασίου

Ένθερμοι συναδελφικοί ... εναγκαλισμοί! Ευγενία Γήτα,  
Δημήτρης Δργώγιας, Σύνθια Σάπικα

Ακης Πούλακας, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Έλενα Ταρασένκο Αλέξανδρος Θάνος, Απόστολος Τζιτζικώστας, Κατερίνα Χαρκιολάκη, 
Διαμαντής Γκολιδάκης

Αλέξης Μαββίδης, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Γιάννης Βασιλειάδης Βυρωνία Τραγούδα, Κωστής Ουζούνογλου Γιώργος Πάτης Φουντάς, Μαρία Μήτσιου, Θανάσης Παπαμιχαήλ, Αλεξάνδρα 
Γωγούση, Δημήτρης Δραγώγιας, Ευαγγελία Μαρόγλου - Βαφειάδη,  
Ναταλία Ζαχαριάδου, Στέλλα Κοντούλη
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Με την υποψήφια βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Λατινοπούλου

Με το δημοτικό σύμβουλο Κώστα Ιακώβου

Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κώστα Ζέρβα και τον Περιφερειάρχη Κ. 
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα

Με τον αντιδήμαρχο Νεάπολης Συκεών και υποψήφιο του Κιν.Αλ. στην Α’ 
Θεσσαλονίκης Αντώνη Σαουλίδη

Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Με την υποψήφια βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Βίκυ Νάκου

Με το ζεύγος Δημήτρη Κούβελα, Εύα Τσουκαλίδου

Με το δημοσιογράφο και υποψήφιο βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρη 
Βενιέρη

Με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, την Έλενα Αναστασίου και τον Κυριάκο 
Κυριάκο
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Νίκος Ταχιάος, Νίκος Καραμανλής, Λεωνίδας Φάκας

Ο επιχειρηματίας και δημοτικός σύμβουλος Πανοράματος Σοφοκλής Κάλ-
τσιος και η Κατερίνα Χαρκιολάκη

Σοφία Τουντούρη, Γιάννης Βεργίνης, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Δρ. Χρήστος 
Καζαντζής

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας «σελφάρει» με τη Χριστίνα Βασιλάκη και την 
Κατερίνα Χαρκιολάκη

Ο μεσίτης Γιάννης Πεσιρίδης με την Κατερίνα Χαρκιολάκη

Στέλλα Κοντούλη, Δημήτρης Δραγώγιας, Χριστίνα Βασιλάκη, Κατερίνα 
Χαρκιολάκη

Ο Γιάννης Ρουκάς διευθύνει τη... selfie στους Νίκο Καραμανλή,  
Χρήστο Καζαντζή, Δημήτρη Κούβελα, Εύα Τσουκαλίδου, Σύνθια Σάπικα

Ο υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΜΕΡΑ25 Βασίλης Ρόκος με 
τον Κώστα Ζέρβα

Το ζεύγος Δημήτρη Κούβελα, Εύα Τσουκαλίδου ενώ σε ρόλο ... σοφέρ η 
Βυρωνία Τραγούδα τους ... περιμένει
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Ο γρίφος του Ζέρβα 

Και αν σκεφτεί κανείς ότι τόσο ο Γιώργος Ορφανός όσο και ο Παναγιώ-
της Ψωμιάδης δεν φαίνονται, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 
να είναι και ιδιαιτέρως θερμοί στο ενδεχόμενο ενασχόλησης με τα κοινά 
από τη στιγμή που το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών δεν ήταν το 
αναμενόμενο για εκείνους, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας καλείται να «αλιεύσει» συμβούλους από παρατάξεις, οι επικεφαλής 
των οποίων ακόμη ψάχνονται….

Τι θα κάνουν με το δήμο Ταχιάος – Νοτοπούλου 

Δυο από τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δήμο Θεσσαλονίκης είναι πολύ πιθανόν –σύμφωνα 
τουλάχιστον με τα όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει έως τώρα το φως της δημοσιότητας– να 
εκλεγούν στην επόμενη Βουλή στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 7ης Ιουλίου. Στην περίπτωση που 
όντως επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και η Κατερίνα Νοτοπούλου (με τον ΣΥΡΙΖΑ) καθώς και ο Νίκος 
Ταχιάος (με τη Νέα Δημοκρατία) εκλεγούν στο κοινοβούλιο, τότε τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα για τις 
εξελίξεις που θα ακολουθήσουν στις παρατάξεις τους στο δήμο Θεσσαλονίκης. Το μεγάλο αυτό ερώτημα 
έχει να κάνει με το αν θα μείνουν «ακέφαλοι» οι συνδυασμοί τους που μετρούν αθροιστικά 18 δημοτικούς 
συμβούλους...

Μετά από δέκα χρόνια κρίσης και αφού ο 
ελληνικός λαός έπεσε θύμα διαφόρων δη-
μαγωγικών μύθων , όλοι σήμερα αναγνω-
ρίζουν ότι  οικονομική  ανάπτυξη  σημαίνει 
ανάπτυξη καινοτομίας. 

Καινοτομία και ανώτατη εκπαίδευση 
είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Άρα 
απαιτείται αναβάθμιση των Πανεπιστημίων. 
Το θέμα αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Θεσσα-
λονίκη που έχει τρία Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. 
Διαθέτει δηλαδή ένα σημαντικό επιστημονι-
κό δυναμικό η αξιοποίηση του οποίου μπορεί 
να σημάνει πολλά για την τοπική ανάπτυξη.

Υπάρχουν τρία κρίσιμα θέματα:
Πρώτο θέμα  η χρηματοδότηση . Κακώς 

στον τόπο μας συνδέεται μόνο με το Κράτος. 
Ασφαλώς, η κρατική χρηματοδότηση όχι 
μόνο πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αλλά 
και να ενταθεί. Η ποσότητα της χρηματοδό-
τησης  είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα. Οι  
μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες κατανόησαν ότι 
η υστέρηση των Πανεπιστημίων τους έναντι  
των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ οφείλεται σε 
σημαντικό βαθμό στην υστέρηση δαπανών 
: 2,9% του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών 
διατίθεται για τα ΑΕΙ ενώ στην Ε.Ε. ο μέσος 
όρος ήταν μέχρι πρόσφατα το 1,4% του ΑΕΠ. 

Υπάρχει ένα θέμα σωστής αξιοποίησης 
αυτής της χρηματοδότησης. Πριν από αυτό 
όμως, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα: Γιατί χρη-
ματοδότηση  μόνο  από το Κράτος; Και στις 
ΗΠΑ (έντονα) και στην Ευρώπη(λιγότερο 
έντονα) το άνοιγμα  των Πανεπιστημίων και 
των ερευνητικών ιδρυμάτων στην κοινωνία 
και στην παραγωγή , επιχειρείται συστημα-
τικά .

Δεύτερο θέμα η σωστή διοίκηση. Η συμ-
μετοχή επιτυχημένων στον κλάδο τους αν-
θρώπων μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί 

να κομίσει στην πανεπιστημιακή διοίκηση 
και ως προς την ικανότητα διοίκησης και ως 
προς τη διαχείριση ή διεύρυνση των υπαρ-
χόντων πόρων.

Τρίτο θέμα η καλή χρήση της αυτονομί-
ας. Η αυτονομία εντοπίζεται  σε τρία βασι-
κά επίπεδα: στο παιδαγωγικό (καθορισμός 
προγραμμάτων σπουδών), στο οικονομικό 
επίπεδο (διαχείριση προϋπολογισμών) και 
στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού 
(ερευνητές- διδάσκοντες).

Μελέτες έδειξαν ότι το ποσοστό (και η 
ταχύτητα) απορρόφησης των νέων πτυχι-
ούχων από την αγορά εργασίας  αυξάνονται 
ανάλογα με το βαθμό αυτονομίας των Ιδρυ-
μάτων.

Συνεπώς, κανένα ψευτοδίλημμα από 
όλα αυτά που ακούμε εδώ και χρόνια από 
τους θιασώτες της στασιμότητας , δεν ισχύει.

Είναι ο καιρός πια να κάνουμε βήματα 
μπροστά για επένδυση σε ιδέες και ανθρώ-
πους. Και να μην φοβόμαστε τίποτα από τα 
δύο… 

*Ο  Ν. Ξυλούρης  είναι χειρούργος- ορ-
θοπαιδικός και υποψήφιος βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης με το ΚΙΝ.ΑΛ.

Να επενδύσουμε σε γνώση και ιδέεςΤ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Υ 
Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Η *
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Απαρτία μετά από μιάμιση ώρα 
στο Δ. Θεσσαλονίκης 

Οι τελευταίες συνεδριάσεις Οι αντικαταστάτες του Καραγιάννη 

Η τελετή παράδοσης του «κλειδιού» Το παιχνίδι των στοιχηματικών Παραιτήθηκε ο Κιοσέογλου 

Με... χειροκροτήματα ξεκίνησε η τελευταία συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονί-
κης. Ο λόγος; Συμπληρώθηκε απαρτία, μετά από περί-
που μιάμιση ώρα αναμονής των δημοτικών συμβούλων! 
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται συχνά εικόνες 
άδειων εδράνων στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονί-
κης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν οι συνεδριάσεις. Ο εν ενεργεία δήμαρχος Γιάννης 
Μπουτάρης ήταν παρών στην αίθουσα από νωρίς και 
περίμενε καρτερικά να συμπληρωθεί ο αριθμός των 25 
δημοτικών συμβούλων που απαιτείται για να ξεκινήσει 
η συνεδρίαση, μουρμουρίζοντας πως η κατάσταση αυτή 
δεν τιμάει κανέναν.

Τρεις ακόμη συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης απομένουν μέχρι τη λήξη της θητείας 
της διοίκησης του Γιάννη Μπουτάρη. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, Σίμο Μπενσσασών, 
μέσα στον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί μια τακτική συνε-
δρίαση στις 15 του μήνα και μία ακόμη στις 29 Ιουλίου, 
όπου θα συζητηθεί ο απολογισμός για το 2018. Μία τρί-
τη και τελευταία συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί προς 
τα τέλη Αυγούστου. Εάν θα γίνουν βέβαια αυτό είναι 
άλλο θέμα… καθώς μπορεί οι δημοτικοί σύμβουλοι να 
βρίσκονται για μπάνια…

Παραιτήθηκε από τη θέση του δημάρχου Λαγκαδά ο 
Γιάννης Καραγιάννης, προκειμένου να «τρέξει» καλύτε-
ρα την υποψηφιότητα του για τις βουλευτικές εκλογές 
στη Β’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τη θέση του δημάρχου 
έως τις 31 Αυγούστου έχουν δείξει τρεις αντιδήμαρχοι, 
ο Χαράλαμπος Αϊβατζίδης, ο Αστέριος Κομμάτας και ο 
Στάθης Γεωργιάδης. 

Ο Γιάννης Μπουτάρης απέφευγε κατά τη διάρκεια 
της θητείας του ως δήμαρχος τις τυπικότητες. Ωστόσο, 
στα τέλη Αυγούστου θα φορέσει για δεύτερη φορά το 
περίφημο Διάσημον, το περιδέραιο που φορά ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης στις επίσημες εκδηλώσεις, και θα 
παραδώσει τα κλειδιά του δήμου στο νεοεκλεγέντα 
δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Οι στοιχηματικές μπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι 
των εκλογών, αλλά οι αποδόσεις τους προκαλούν 
έκπληξη. Απόδειξη είναι η παταγώδης αποτυχία τους 
στην εκλογή δημάρχου στη Θεσσαλονίκη, όπου αν 
κάποιος είχε την φαεινή ιδέα να ποντάρει εκατό ευρώ 
στην επιλογή του Κώστα Ζέρβα δυο μήνες πριν τις 
κάλπες θα γινόταν πλουσιότερος κατά 50 χιλιάδες (!) 
ευρώ. Και αυτό γιατί ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ξεκίνησε 
με απόδοση... 50! Έτσι λοιπόν επιχειρούν –προφανώς 
στηριζόμενοι σε δημοσκοπήσεις– να προσεγγίσουν τη 
θέση των υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές και εκεί 
ακριβώς αναμένεται να χάσουν για μια ακόμη φορά 
πολλά ... χρήματα.

Την παραίτηση του από τις θέσεις του δημοτικού 
συμβούλου και του εντεταλμένου για θέματα δημοτικής 
αστυνομίας, υπέβαλε στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 
Γιάννη Μπουτάρη, ο Λευτέρης Κιοσέογλου. Η παραίτησή 
του έγινε αποδεκτή και τη θέση του κ. Κιοσέογλου για 
τους επόμενους δύο μήνες που απομένουν έως τη λήξη 
της θητείας της διοίκησης Μπουτάρη, πήρε ο Ευρυβιά-
δης Ελευθεριάδης.
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Έχοντας λάβει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 
της τάξεως του 70,7% στις πρόσφατες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές και με την απόλυτη πλειοψηφία 
και στο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος Πυλαί-
ας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, καταστρώνει 
τα πλάνα του για τη νέα τετραετία. Δηλώνει πως 
η καινούργια θητεία θα περιλαμβάνει έργα πα-
ρακαταθήκες για τον δήμο, καθώς «τρέχει» η 
δημιουργία τόσο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου 
στο Φίλυρο, όσο και της μαρίνας στο παραλιακό 
μέτωπο, χωρίς ωστόσο να μένει πίσω η καθημε-
ρινότητα των δημοτών. 

Ο κ. Καϊτεζίδης σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην Karfitsa αναφέρεται σε όλα τα πλάνα 
του για την ανάπτυξη του δήμου Πυλαίας – Χορ-
τιάτη, συμβουλεύει τους νέους δημάρχους που 
εκλέχθηκαν πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις 
για να λυθούν τα προβλήματα και πως απαιτείται 
«δουλειά, δουλειά, δουλειά και σωστή οργάνω-
ση», ενώ για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 
σχολιάζει πως «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ολοκλή-
ρωσε τον κυβερνητικό βίο της. Υποσχέθηκε πολ-
λά. Έκανε ελάχιστα».

Περίπου ένα μήνα μετά τον Α’ γύρο των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών, τι συναισθήματα σας 
αφήνει το 70,7% που λάβατε; Νιώθετε μεγα-
λύτερη ικανοποίηση ή μεγαλύτερη ευθύνη; Εί-
ναι χωρίς αμφιβολία ένα ποσοστό αμφίπλευρης 
αγάπης. Της αγάπης της δικής μου για τον τόπο 
μας που δυναμώνει από την αγάπη και την εμπι-
στοσύνη των συμπολιτών μας προς τον δήμαρ-
χο τους. Αυτό με γεμίζει με ικανοποίηση και τιμή 
αλλά και με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι 
στους συμπολίτες μου. Είναι ένα ποσοστό εκλο-
γής μοναδικό, που κρίνεται ιστορικά και είμαι 
απόλυτα έτοιμος να ανταποδώσω την τιμή και 
την ευθύνη με σκληρή δουλειά σε κάθε γωνιά 
του δήμου μας. Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην 
σταθώ και στον κόμπο στον στομάχι που νιώσα-
με όλοι με την πρόωρη απώλεια ενός ανθρώπου 
της δικής μας τοπικής αυτοδιοίκησης, του Γιώρ-
γου Αντωνόπουλου. Για ακόμη μια φορά θα ήθε-
λα να συλλυπηθώ την οικογένειά του και τους 
δικούς του ανθρώπους.

Να σας πάω πίσω στο χρόνο; Θυμάστε τη 
βραδιά του 1998 όταν εκλεγήκατε πρώτη 
φορά δήμαρχος Πανοράματος; Πιστεύατε τότε 
ότι ο κόσμος θα εξέφραζε την εμπιστοσύνη 
του προς το πρόσωπό σας με τέτοια ποσοστά 
στο πέρασμα των ετών;

Όταν ξεκινούσα την πορεία μου ως αυτοδιοι-
κητικός και αρχικά ως δήμαρχος Πανοράματος, 
δεν μπορούσα να φανταστώ την εξέλιξη αυτής 
της μακράς διαδρομής. To DNA μου είναι 100% 
αυτοδιοικητικό. Το προνόμιο που μου δίνουν οι 
συμπολίτες μου με την εμπιστοσύνη τους, το 
επιστρέφω με σκληρή δουλειά και συνέπεια. 
Ποτέ μου δεν θεώρησα την ανάμειξη μου στην 
αυτοδιοίκηση σαν αυτοσκοπό, αλλά μόνο ως 
αγάπη στον τόπο μου και τους δημότες μου.

Από τη στιγμή που η διοίκηση σας θα συνε-
χίσει το έργο της για μία ακόμη τετραετία, ποια 
είναι τα ζητήματα που θα βάλετε ως προτεραι-
ότητα;

Στόχος μου είναι ο δήμος Πυλαίας – Χορτιά-
τη να παραμείνει πρωταθλητής σε όλα τα επίπε-
δα, με μητέρα όλων των μαχών την καθημερινό-
τητα. Να συνεχίσουμε να είμαστε ο πιο καθαρός 
και «έξυπνος» δήμος στο νομό, με ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες για όλους τους δημότες. Η τετραετία 
που ξεκινά θα ολοκληρωθεί με έργα παρακα-
ταθήκες για το δήμο μας. Τρέχουμε μελέτες για 

6 σχολικές υποδομές, μελετούμε υπόγειο πάρ-
κινγκ στο Πανόραμα, ολοκληρώνουμε τα δίκτυα 
αποχέτευσης και ύδρευσης στον πρώην δήμο 
Χορτιάτη και μεγάλες αναπλάσεις στην Πυλαία. 
Επιμένουμε για την κατασκευή του μεγάλου 
project, της μαρίνας Πυλαίας και την ανάπλα-
ση όλου του παραλιακού μετώπου. Μπαίνει σε 
τροχιά κατασκευής το Παιδιατρικό νοσοκομείο 
στο Φίλυρο με χρηματοδότηση του ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος και συμμετέχουμε ως δήμος με 
όλες μας τις δυνάμεις ώστε να δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες υποδομές που θα το υποδεχθούν. 
Και πολλά άλλα ακόμη καθημερινά, μικρά και 
μεγάλα έργα που αλλάζουν τη ζωή μας.

Η Θεσσαλονίκη περιμένει να πάρει «σάρκα 
και οστά» το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην πε-
ριοχή του Φιλύρου. Ποια είναι τα επόμενα βή-
ματα για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού 
έργου;

Επιτέλους ένα αίτημα δεκαετιών μπαίνει σε 
τροχιά υλοποίησης αλλάζοντας τον χάρτη της 
υγείας πανελλαδικά, με το δήμο μας και το Φί-

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης:

Έργα παρακαταθήκες στο δήμο 
Πυλαίας – Χορτιάτη τη νέα τετραετία
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λυρο πρωταγωνιστή! Μπορώ να προεξοφλήσω χωρίς 
να εκτεθώ το χρονοδιάγραμμα του εμβληματικού έρ-
γου, αφού έχει την χρηματοδότηση και την εγγύηση του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σύμφωνα με την ενημέρω-
ση των εκπροσώπων του Ιδρύματος σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε πρόσφατα στον δήμο, η προμελέτη 
θα είναι έτοιμη σε τρεις μήνες, η σύμβαση της δωρεάς 
του Ιδρύματος θα κυρωθεί με νόμο τον Μάιο του 2020, 
η έναρξη δημοπράτησης του έργου θα γίνει τον Μάιο του 
2021, η κατασκευή θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2021 
και το έργο θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2024. Η 
δημοτική αρχή κι εγώ ο ίδιος προσωπικά θα στηρίξουμε 
το παιδιατρικό νοσοκομείο με κάθε τρόπο. Ήδη σχεδιά-
ζονται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο μήκους 8,5 χιλιο-
μέτρων με στόχο την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση 
στο νοσοκομείο, ενώ θα λυθεί κάθε πρόβλημα που θα 
μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στη λειτουργικότητα 
του νέου νοσοκομείου.

Ώστόσο, προσωπικό σας στοίχημα αποτελεί και η 
δημιουργία μαρίνας στο παραλιακό μέτωπο. Αισιοδο-
ξείτε ότι θα το καταφέρετε τα επόμενα χρόνια;

Δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Είναι ένα στοίχημα όχι 
μόνο του δήμου μας αλλά όλης της Θεσσαλονίκης που 
πρέπει επιτέλους να αποκτήσει σύγχρονες τουριστικές 

υποδομές. Παρά το γεγονός ότι το έργο με τις τιτάνιες 
προσπάθειες του δήμου χωροθετήθηκε το 2012, μέχρι 
σήμερα έχει περάσει από 40 κύματα και δυστυχώς πα-
ραμένει… μακέτα. Αισιοδοξούμε πως με την αλλαγή της 
κυβέρνησης και της νοοτροπίας στο ζήτημα της προσέλ-
κυσης επενδύσεων, η μαρίνα σκαφών θα κατασκευαστεί 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις πρακτικές. Θα τα 
καταφέρουμε, όπως οριστικοποιήσαμε και το Γενικό Πο-
λεοδομικό Σχέδιο που νοικοκυρεύει την παραθαλάσσια 
ζώνη και ανοίγει τον δρόμο προκειμένου το μετρό να 
φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο.

Από το θαλάσσιο μέτωπο του δήμου να σας πάω 
στον ορεινό όγκο; Το τελευταίο διάστημα αναπτύξατε 
με συναδέλφους σας μια πρωτοβουλία για το Σέιχ Σου 
για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με το έντομο που 
προσβάλλει το περιαστικό δάσος. Τι μπορεί να γίνει μ’ 
αυτό το ζήτημα;

Από την πρώτη στιγμή ως δήμος βρεθήκαμε στην 
πρώτη γραμμή. Δράσαμε άμεσα κάτι που αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι ξεκίνησαν ήδη οι υλοτομήσεις των 
άρρωστων δέντρων σε δημοτικές δασικές εκτάσεις στο 
Πανόραμα. Η αρχή έγινε από το λόφο της Ανάληψης, συ-
νεχίζουμε στα Πλατανάκια και στο Ηρώον, προχωράμε 
ταχύτατα σε ανοιχτή γραμμή με τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

πρόθυμοι να προσφέρουμε ακόμη και πάνω από τις αρ-
μοδιότητές μας με την διάθεση προσωπικού και εξοπλι-
σμού για το Σέιχ Σού. Το δάσος μας αφορά όλους. Είναι η 
ίδια μας η ζωή, γι’ αυτό και παίρνουμε την κατάσταση στα 
χέρια μας.

Ώς δήμος Πυλαίας – Χορτιατη δεν θα έχετε επιπτώ-
σεις από το νέο εκλογικό νόμο του «Κλεισθένη». Για 
τους υπόλοιπους δήμους πώς βλέπετε να κυλάει η τε-
τραετία;

Θα είναι μια τετραετία, όπου θα δοκιμαστεί η υπομονή 
και η αντοχή πολλών εκλεγμένων δημάρχων με ισχνή 
ή ανύπαρκτη πλειοψηφία, αλλά και η προσωπική τους 
δυνατότητα να συνθέτουν ετερόκλητες ιδεολογικά και 
πολιτικά παρατάξεις. Είναι ένας πολύ κακός για την αυ-
τοδιοίκηση νόμος, που θεσπίστηκε για να εξυπηρετήσει 
την ανάγκη πολιτικής επιβίωσης της απερχόμενης κυ-
βέρνησης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο «Κλεισθένης» 
αποτελεί μια μεταρρύθμιση «ελέγχου» και όχι προόδου.

Υπάρχει κάποια συμβουλή που θα δίνατε στους νέ-
ους δημάρχους που θα αναλάβουν καθήκοντα από 1η 
Σεπτεμβρίου;

Δουλειά, δουλειά, δουλειά! Καλή οργάνωση και προ-
ετοιμασία και έντιμη συνεργασία με τους δημότες. Δεν 
υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο δημότης δεν δέχεται την 
κοροϊδία, και ειδικά από το δήμαρχό του. Έπαψε να δίνει 
«λευκές επιταγές» σε όσους δεν τηρούν τις υποσχέσεις 
τους, ενώ αντίθετα επιβραβεύει την ειλικρίνεια και την 
αποτελεσματικότητα. Αν εκτελείς το καθήκον σου, αν 
ανταποκρίνεσαι στην αποστολή σου και αν τα έχεις καλά 
με τη συνείδησή σου γιατί έκανες το σωστό δεν χρειάζε-
σαι συμβουλές, είναι βέβαιο πως θα δικαιωθείς.

Και πάλι σε εκλογές η χώρα. Να ζητήσω ένα σχόλιο 
σας για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου; Βλέ-
πετε αποτέλεσμα ανάλογο των ευρωεκλογών;

Νομίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε τον κυ-
βερνητικό βίο της. Υποσχέθηκε πολλά. Έκανε ελάχιστα. 
Το κυριότερο; Σύναψε μια κάκιστη εθνική συμφωνία με 
τη γειτονική χώρα, στην οποία εκχώρησε χωρίς να της το 
ζητήσει κανείς εθνικότητα και γλώσσα, ουσιαστικά «εκ-
χώρησε» τη Μακεδονία δίχως να κερδίσει το παραμικρό. 
Αυτό αλλά και την οικονομική οπισθοχώρηση της χώρας 
θα τα βρει μπροστά της στις εκλογές! Εύχομαι η νέα κυ-
βέρνηση να είναι αυτοδύναμη και να καταφέρει να βγάλει 
την χώρα μας από τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει 
στους τομείς της οικονομίας, των κοινωνικών πολιτικών 
και των εθνικών μας θεμάτων.

Κύριε Καϊτεζίδη, υπάρχει μια σύντομη ιστορία να 
μας διηγηθείτε την οποία όταν τη θυμάστε λέτε: «Να, 
γι αυτό τον λόγο αξίζει, παρά τα προβλήματα, και να 
παλεύω για το καλό του τόπου μου;»

Όχι μία, πολλές ιστορίες μπορώ να διηγηθώ. Ιστορίες 
συγκινητικές, χαραγμένες σαν θησαυρός στη μνήμη μου. 
Οι χαρές, οι στενοχώριες, οι προσωπικές στιγμές που 
συνδημότες ήθελαν να μοιραστούν μαζί μου ακόμη και 
για τη λακκούβα ή τον φωτισμό που έπρεπε να διορθω-
θούν οι μάχες με τον χιονιά! Η σχέση μου μαζί τους ήταν 
και είναι προσωπική. Η απάντηση δεν είναι ένας λόγος, 
είναι πολλοί: Ναι! Αξίζει παρά τα προβλήματα να παλεύω 
για το καλό του τόπου μου, για τους συμπολίτες μου. Γιατί 
στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη είμαστε όλοι μαζί και ο 
καθένας ξεχωριστά. Είναι ο δήμος για σένα, για τον κάθε 
μου συμπολίτη!
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Η μία μετά την άλλη φτάνουν στα δικαστήρια 
υποθέσεις κακοποίησης μέχρι και θανάτωσης 
ζώων. Βοσκός στον Ασκό Θεσσαλονίκης κατα-
δικάστηκε πριν λίγες ημέρες κατηγορούμενος 
ότι έκοψε τα αυτιά και τις ουρές από τα τσομπα-
νόσκυλά του. Ποινές επιβλήθηκαν και σε τρεις 
κυνηγούς που κατηγορήθηκαν ότι θανάτωσαν 
με φόλες τσομπανόσκυλα στον Ταξιάρχη Χαλ-
κιδικής.

«Υπάρχει σαφής εντολή, οι υποθέσεις κα-
κοποίησης ζώων να εξετάζονται άμεσα και να 
διώκονται οι δράστες», έλεγε στην Karfitsa αξι-
ωματικός της  ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος έχει ασχοληθεί 
με τέτοιες υποθέσεις. Είναι γεγονός πως πλέον, 
μετά και τη σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας 
του Αρείου Πάγου, οι υποθέσεις κακοποίησης 
και θανάτωσης ζώων αντιμετωπίζονται με τη 
δέουσα αυστηρότητα, ενώ έχουν ενεργοποιη-
θεί προς αυτό και οι φιλοζωικές οργανώσεις τα 
μέλη των οποίων βρίσκονται σε διαρκή επικοι-
νωνία με τις διωκτικές αρχές, καταγγέλλοντας 
όσα περιστατικά εντοπίζουν. Είναι ενδεικτικό ότι 
με την παραγγελία από την Εισαγγελία του ανώ-
τατου δικαστηρίου είχε ζητηθεί να εφαρμόζεται 
στους δράστες και η αυτόφωρη διαδικασία.

Μετά την παρέμβαση μελών φιλοζωικών 
οργανώσεων καταδικάστηκε την περασμένη 
Δευτέρα βοσκός στον Ασκό Θεσσαλονίκης. Το 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο του επέβαλε ποινή 
φυλάκισης ενός χρόνου και χρηματική ποινή 
5.000 ευρώ, επειδή βασάνισε τα ίδια τα τσομπα-
νόσκυλά του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. 
Συγκεκριμένα φέρεται πως μεταξύ του 2016 
μέχρι και τα μέσα Απριλίου 2017, όταν ακριβώς 
καταγγέλθηκε από τους φιλόζωους, είχε κόψει 
τα αυτιά και τις ουρές από τρία τσομπανόσκυ-
λα. Στην απολογία του ο 64χρονος υποστήριξε 
πως δεν έκανε κακό στους ίδιους τους σκύλους 
του, εκτιμώντας πως τα τραύματα που βρήκαν 
οι φιλόζωοι στα αυτιά των τσομπανόσκυλων 
προκλήθηκαν από… «μάχες» μεταξύ των σκύ-
λων. Με τις ουρές πάντως υπήρχε ένα ζήτημα, 
ενώ οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από το 
δικαστήριο.

Ο βοσκός καταδικάστηκε με τον σημερινό 
αυστηρό, ειδικά στις χρηματικές ποινές, νόμο. 
Την περασμένη Πέμπτη πάντως το Τριμελές Εφε-
τείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε 
σε δεύτερο βαθμό, τρεις κυνηγούς σε φυλάκιση 
8 μηνών τον καθένα, για τη θανάτωση με φόλες 
επτά τσομπανόσκυλων στον Ταξιάρχη Χαλκιδι-
κής.  Στο δικαστήριο οι κυνηγοί αρνήθηκαν πως 
έχουν εμπλοκή με τον θάνατο των σκυλιών, 
όμως ο βοσκός που κατήγγειλε το περιστατικό 

στην αστυνομία, περιέγραψε πως είδε το τζιπ του 
ενός να ρίχνει λουκάνικο εμποτισμένο με φόλα 
την επόμενη μέρα της θανάτωσης των σκύλων 
του, ενώ την παρουσία τους εκεί επιβεβαίωσε 
και άλλη μάρτυρας,  η οποία κατέθεσε ότι μίλησε 
με έναν εκ των κατηγορουμένων.

Το περιστατικό με τη θανάτωση των επτά 
σκύλων συνέβη το 2013 και πρωτόδικα οι κυ-
νηγοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 12 μηνών. 
Ωστόσο το δικαστήριο, όπως φάνηκε από την εκ-
φώνηση της απόφασης, δεν επέβαλε στους κυ-
νηγούς χρηματική ποινή, παρ’ ότι το πρωτόδικο 
δικαστήριο στη Χαλκιδική (Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο) είχε αποφασίσει να πληρώσουν το ποσό 
των 5.000 ευρώ. Εξάλλου στους τρεις κυνηγούς 
αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου 
εντίμου βίου και η ποινή μειώθηκε γι’ αυτόν τον 
λόγο.

Φρικιαστικές ιστορίες
Τα τελευταία χρόνια πάντως τα δικαστήρια 

είναι γενικότερα αυστηρά σε τέτοια φαινόμενα, 
καθώς στα ακροατήρια έχουν περιγραφεί φρικι-
αστικές ιστορίες με θύματα κυρίως ζώα συντρο-
φιάς, δηλαδή σκύλους και γάτες. Η πρώτη ποινή 
με το νόμο του 2012 επιβλήθηκε στις Σέρρες σε 
βάρος πολίτη ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώ-

ρω επειδή είχε δέσει και έσερνε με τη μοτοσικλέ-
τα του έναν σκύλο. Το περιστατικό είδαν νεαροί, 
που έσωσαν το άτυχο τετράποδο, κόβοντας τα 
σχοινιά. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών 
επέβαλε τον Ιανουάριο του 2014 την ποινή του 
ενός έτους φυλάκισης και τη χρηματική ποινή 
των 5.000 ευρώ.

Αυτό που είχε προξενήσει εντύπωση ήταν η 
καταδίκη νεαρού στην Καλαμάτα, ακριβώς πριν 
ένα χρόνο, με την ίδια ποινή που συνηθίζεται για 
κακοποιήσεις ζώων. Το κατηγορητήριο σε βά-
ρος του ήταν ότι αντιλήφτηκε τρία νεογέννητα 
γατάκια σε κάδο απορριμμάτων, όπου τα πέταξε 
κάποιος ασυνείδητος και αντί να ειδοποιήσει τις 
αρχές προκειμένου να τα σώσει, έκλεισε το κα-
πάκι του κάδου για να μην ακούει τα ουρλιαχτά 
των τετράποδων. Τη σκηνή είδε γυναίκα η οποία 
ειδοποίησε την αστυνομία για να σωθούν τα γα-
τάκια, ενώ ασκήθηκε και δίωξη σε βάρος του 
νεαρού. Νομικοί ερμηνεύοντας τη συγκεκριμένη 
απόφαση, έλεγαν ότι ο νόμος που διώκει την κα-
κοποίηση ζώων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δρά-
σεων ακόμη και παραλείψεων, που οδηγεί στο 
εδώλιο ακόμη και όσους έμμεσα συμβάλλουν 
στην κακοποίηση.

Αυστηρές ποινές από τα δικαστήρια σε βάρος ασυνείδητων

Η κακοποίηση ζώων στο εδώλιο
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EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

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

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

Κοντά στους κατοίκους του Ευόσμου η 
Σάπικα 

Ν. Παυλίδου: 120 δόσεις και στις επιχει-
ρήσεις 

Συγκέντρωση «άλλου τύπου»  
ετοιμάζει ο Κυριάκος

Με εκπροσώπους φορέων και δημότες του Ευόσμου 
συναντήθηκε η Σύνθια (Ροδάνθη) Σάπικα, υποψήφια 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι 
κάτοικοι της περιοχής της κατήγγειλαν ότι λόγω της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος τα περιστατικά καρκίνου 
πολλαπλασιάζονται ραγδαία. Η κ. Σάπικα από την πλευ-
ρά της άκουσε με προσοχή όλα τα προβλήματα που της 
έθεσαν οι πολίτες και υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές 
θα συναντηθεί και πάλι μαζί τους προκειμένου να δρο-
μολογήσουν μαζί την επίλυσή τους. «Είναι αδιανόητο σε 
έναν από τους πιο πολυπληθείς δήμους, οι κάτοικοι να 
αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι», επισήμανε χαρακτηρι-
στικά η υποψήφια βουλευτής.

Τη βεβαίωση ότι η επέκταση των 120 δόσεων και 
στις επιχειρήσεις θα διευθετηθεί από την κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε η υποψήφια βουλευτής 
του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης, Νιόβη Παυλί-
δου. «Tο αίτημα της επέκτασης της ρύθμισης των 120 
δόσεων και στις επιχειρήσεις είναι σωστή κίνηση και 
είναι κάτι που υπάρχει μόνιμα στο πρόγραμμα της ΝΔ. 
Θα διευθετηθεί το θέμα μετά την 8η Ιουλίου», επισή-
μανε η κ. Παυλίδου μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. 
Η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε ακόμα ότι 
«μείωση του κράτους δεν σημαίνει αναγκαστικά μείωση 
προσωπικού ή απολύσεις, σημαίνει όμως μείωση του 
τρόπου λειτουργίας του κράτους».

Μια... αλλιώτικη πολιτική εκδήλωση ετοιμάζει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες ο υποψήφιος βουλευτής ΚΙΝΑΛ Α’ 
Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Κυριάκος. Ο νεαρός πολιτικός 
ο οποίος έχει ως κεντρικό προεκλογικό του σύνθημα το 
«Η πολιτική αλλιώς» μιλά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου 
2019 στις 20:30 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελ-
λίδης». Η επιλογή του χώρου, όπως μαθαίνουμε, δεν 
είναι καθόλου τυχαία, αφού όπως πληροφορούμαστε 
από το περιβάλλον του Κυριάκου Κυριάκου ο υποψήφι-
ος βουλευτής επιθυμεί να αναδείξει με αυτόν τον τρόπο 
την δυναμική που αναπτύσσει το ΚΙΝΑΛ στις εκλογές 
και φέρνει ξανά τον κόσμο στις μεγάλες αίθουσες. Η 
εκδήλωση του ΚυρΚυρ δεν θα θυμίζει συνηθισμένες 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα αλλά 
θα θυμίζει ευρωπαϊκές πολιτικές εκδηλώσεις με τον 
υποψήφιο βουλευτή να... κινείται στο χώρο, ενώ όπως 
μαθαίνουμε θα υπάρχει και ειδικός που θα επιμεληθεί 
την μουσική της εκδήλωσης.
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«Προτεραιότητά μας είναι, την επομένη 
των εκλογών  η χώρα να κυβερνηθεί με στα-
θερότητα, διότι σε διαφορετική περίπτωση 
ελλοχεύει ο κίνδυνος περιπετειών», τόνισε 
σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Karfitsa, 
o βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Β´ 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Κα-
ράογλου, ξεκαθαρίζοντας, ότι το κόμμα του 
επιθυμεί ισχυρή λαϊκή εντολή.

Η Νέα Δημοκρατία ζητά αυτοδυναμία. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα πάμε σε 
νέες εκλογές το Δεκαπενταύγουστο; Αυτό 
που επιθυμεί η ΝΔ, είναι καθαρές λύσεις. Ζη-
τούμε από τους Έλληνες να μας δώσουν ισχυ-
ρή λαϊκή εντολή, ώστε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση 
και να μπορέσουμε στην επόμενη κοινοβου-
λευτική περίοδο να εφαρμόσουμε ανόθευτο 
το πρόγραμμά μας, έχοντας προηγουμένως 
διασφαλίσει μια πλατιά κοινωνική συμμαχία. 
Όλα τα στελέχη του κόμματος αγωνιζόμαστε 
για την αυτοδυναμία και πιστεύω πως θα την 
εξασφαλίσουμε, γιατί αυτοδύναμη Νέα Δημο-
κρατία σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα. Και αυ-
τοδύναμη Ελλάδα συνεπάγεται ισχυρή ανά-
πτυξη και άρα πρόοδος. Προτεραιότητά μας 
είναι την επομένη των εκλογών η χώρα να 
κυβερνηθεί με σταθερότητα, διότι σε διαφο-
ρετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος πε-
ριπετειών. Αναλογιστείτε μονάχα ότι εφόσον 
δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση οι επόμενες 
εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της 
απλής αναλογικής, η οποία με μαθηματική 
ακρίβεια θα οδηγήσει σε ακυβερνησία. Καλώ, 
λοιπόν, όλους τους συμπατριώτες μας στις 
7 Ιουλίου πρώτα να ψηφίσουν και μετά να 
πάνε στη θάλασσα, μιας και η συγκεκριμένη 
εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται –για πρώτη 
φορά στα ελληνικά πολιτικά χρονικά– στην 
«καρδιά» του καλοκαιριού.

Θεωρείτε πιθανό το ενδεχόμενο κλι-
μάκωσης της έντασης στην Ανατολική 
Μεσόγειο λόγω των ενεργειών της Άγκυ-
ρας στην Κυπριακή ΑΟΖ; Εμείς αυτό που 
λέμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

Θεόδωρος Καράογλου:

Ζητούμε από τους Έλληνες  
ισχυρή λαϊκή εντολή
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καλλιεργούμε μεγαλύτερη ανησυχία στους Έλληνες. 
Χρειάζεται ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, αλλά 
και να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι στα ζητήματα 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής που άπτονται 
της ενεργειακής ασφάλειας, απαιτούνται ουσιαστι-
κές κινήσεις κι όχι προσπάθειες εντυπωσιασμού. Από 
εκεί και πέρα, η συμπεριφορά της Τουρκίας εντός της 
Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης παρα-
βιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και συγκρούεται 
με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εφόσον συνεχιστεί η 
προκλητικότητα από πλευράς των γειτόνων μας, εί-
ναι επιβεβλημένη η λήψη στοχευμένων κυρώσεων 
εις βάρος της Άγκυρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας έχουμε συμμαχίες και 
οφείλουμε να στείλουμε σαφές μήνυμα ότι τα κυρι-
αρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Σε 
κάθε περίπτωση, ως Νέα Δημοκρατία, έχουμε απόλυ-
τη εμπιστοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας 
μας και την αποτρεπτική τους ισχύ.

Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομίας; Η μόνη λύση 
για να πάρει μπροστά η μηχανή της ελληνικής οικο-
νομίας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, 
είναι η ισχυρή ανάπτυξη. Να παραχθεί πλούτος, να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να μην αρ-
κούμαστε ως χώρα στη δίκαιη μοιρασιά της φτώχειας. 
Το 2009 το ΑΕΠ της χώρας μας ήταν 275 δισεκατομ-
μύρια ευρώ και το 2018 μειώθηκε σε 185 δισεκατομ-

μύρια ευρώ. Δηλαδή, στα 10 χρόνια της κρίσης χάθη-
καν 90 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ συν τοις άλλοις, 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 1/3 
του πληθυσμού μας ζει σήμερα στα όρια της φτώ-
χειας. Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα θέλει να βάλει 
τέλος στην υπερφορολόγηση, μια και στα τεσσερά-
μισι χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε ούτε 
ένας φόρος που δεν αυξήθηκε και παράλληλα να 
καθιερώσει κίνητρα για την προσέλκυση νέων επεν-
δύσεων. Στόχος μας είναι η δημιουργία εκατοντάδων 
χιλιάδων νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργα-
σίας στον ιδιωτικό τομέα. Αναλογιστείτε πως μόνο 
στον τουρισμό σήμερα είναι «κολλημένες» μεγάλες 
επενδύσεις ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να 
μην αναφερθώ και στην ανάπλαση του πρώην αερο-
δρομίου του Ελληνικού η οποία δεν έχει προχωρήσει. 
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι η μόνη 
λύση για να κάνει η Ελλάδα το άλμα προς τα εμπρός.

Οι εξαγωγές μπορούν να στηρίξουν την αύξη-
ση του ΑΕΠ στην Ελλάδα; Πώς μπορούν να στηρι-
χθούν περαιτέρω τα αγροτικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα της Β΄ Θεσσαλονίκης; Οι εξαγωγές, δι-
καιωματικά, θεωρήθηκαν μια από τις λιγοστές «σανί-
δες σωτηρίας» για τις ελληνικές επιχειρήσεις και εν 
γένει την εθνική μας οικονομία στα χρόνια της κρίσης. 
Είναι σημαντικό τα ελληνικά προϊόντα να ταξιδεύουν 
σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, όπως είναι εξί-
σου σημαντικό να ισχυροποιήσουμε το brand name 

«made in Greece». Καθήκον και υποχρέωση της αυ-
ριανής κυβέρνησης της ΝΔ είναι να σταθεί δίπλα στις 
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, στηρίζοντας όχι 
μόνο αυτές καθεαυτές, απελευθερώνοντας τις για πα-
ράδειγμα από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας διότι 
το κράτος δεν πρέπει να είναι αντίπαλος της ανάπτυ-
ξης, αλλά αντιμετωπίζοντας και το μείζον πρόβλημα 
της ανεργίας. Λύσεις υπάρχουν, πολιτική βούληση 
απαιτείται.

Σε ποιες δράσεις θα εστιάσετε την προσοχή 
σας για τη βελτίωση της καθημερινότητας του 
πολίτη;

Δεσμευόμαστε για ένα κράτος σύγχρονο και απο-
τελεσματικό, που προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες 
στους πολίτες και στηρίζεται στην ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση, την αξιολόγηση και την αξιοκρατία. Που 
θέτει στόχους και «μετρά» το αποτέλεσμα. Παράλ-
ληλα επενδύουμε σε μια σύγχρονη, αναβαθμισμέ-
νη δημόσια παιδεία, ενώ εισάγουμε ένα σύγχρονο 
πλαίσιο λειτουργίας για τα Ανώτατα Ιδρύματα που 
θα καθιερώσουν την πατρίδα μας ως διεθνές επεν-
δυτικό κέντρο. Έμφαση θα δώσουμε ακόμη και στην 
αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στα σπίτια 
και τις γειτονιές μας, καταργώντας άμεσα το νόμο Πα-
ρασκευόπουλου και βάζοντας τέλος στα άβατα που 
έχουν δημιουργηθεί. Η βελτίωση της καθημερινό-
τητας του πολίτη θα αντανακλά και την ποιότητα της 
ζωή μας.

Προώθηση 
Kαινοτομίας 

Ανάπτυξη
Διακρατικών
Συνεργασιών

Διαφύλαξη
Πολιτιστικής & 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Ανάπτυξη
Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης

Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας

Μακεδονία & Θράκη
Σταυροδρόμι Ιστορίας 

Κέντρο Ανάπτυξης
Πηγή Προόδου



46 29.06.2019

Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει 
τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, γιατί 
λέει την αλήθεια στο λαό, ο οποίος πρέπει να 
γνωρίζει ότι αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις 
7 Ιουλίου, τότε θα ακολουθήσουν εκλογικές 
περιπέτειες. Ο άνεμος αισιοδοξίας υπέρ μιας 
μεγάλης πολιτικής αλλαγής, δεν ανακόπτε-
ται, υπογράμμισε, σε συνέντευξη του στην 
εφημερίδα Κarfitsa, ο βουλευτής της ΝΔ της 
Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης.

Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυ-
ναμία. Πόσο πιθανό είναι αυτό το ενδεχό-
μενο; Σε διαφορετική περίπτωση η χώρα 
εισέρχεται σε εκλογικές περιπέτειες;

Το κλίμα είναι σαφέστατα υπέρ της μεγά-
λης πολιτικής αλλαγής, υπάρχει ένας άνε-
μος αισιοδοξίας που δεν ανακόπτεται με τί-
ποτε! Είναι τόσες πολλές οι αυθαιρεσίες και 
τα ψέματα της κυβέρνησης Τσίπρα αυτά τα 4 
χρόνια, ώστε οι πολίτες αντιλαμβάνονται πια 
πόσο καταστροφική θα ήταν μια δεύτερη θη-
τεία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέ-
θηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί είπε την 

αλήθεια, ότι δηλαδή εάν η ΝΔ στις 7 Ιουλίου 
δεν έχει αυτοδυναμία τότε η χώρα θα οδηγη-
θεί σε εκλογές τον Δεκαπενταύγουστο, θέλω 
να πω ότι έχουμε όλοι υποχρέωση να πούμε 
στους πολίτες τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. 
Εμείς δεν φοβόμαστε να ξέρουν οι πολίτες ότι 
η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Αυτό μπορεί 
να βολεύει τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι καλό 
για την πολιτική να κρατά κλειστά χαρτιά η 
κυβέρνηση απέναντι στους πολίτες.

Μπορεί το κόμμα σας να κερδίσει τους 
αναποφάσιστους;

Μα ποιος μπορεί να τους κερδίσει; Ο κύ-
ριος «go back κυρία Μέρκελ» που φόρεσε το 
μανδύα του Ευρωπαίου; Ο κύριος «θα σκί-
σω τα μνημόνια» που έδωσε τα πάντα στην 
τρόικα και έβαλε τη χώρα στο γύψο για δε-
καετίες; Ο εχθρός του επιχειρείν του υπόσχε-
ται επενδύσεις; Ο άθεος που εμφανίζεται ως 
φίλος της Εκκλησίας; Ο θαυμαστής του Μα-
δούρο που καταπατά συνεχώς κάθε έννοια 
δημοκρατίας; Ο κολλητός του Καρανίκα και 
των Πολάκηδων; Ο οπαδός των επιδομάτων 

και των συσσιτίων που υπόσχεται ανάπτυξη; 
Ο εθνομηδενιστής που ξεπούλησε τη Μακε-
δονία στους εθνικιστές των Σκοπίων, εκχω-
ρώντας εθνότητα, γλώσσα και κρατική οντό-
τητα; Δεν είναι κενοί χαρακτηρισμοί, είναι η 
αλήθεια… Κι αυτά δεν πρέπει να τα παραβλέ-
πει κανείς. Στον αντίποδα, η Νέα Δημοκρατία 
εγγυάται ιστορικά ότι είναι η μόνη πολιτική 
δύναμη που μπορεί να κρατήσει όρθια την 
Ελλάδα. Αλλά και σήμερα, τα τρία τελευταία 
χρόνια με πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
σταθήκαμε με υπευθυνότητα απέναντι στους 
πολίτες, δεν δώσαμε ψεύτικες υποσχέσεις, 
δεν λαϊκίσαμε. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα συ-
γκεκριμένο, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο, 
για να βγάλουμε πραγματικά τον τόπο από 
την κρίση. Προφανώς λοιπόν, μπορούμε να 
κερδίσουμε τους αναποφάσιστους οι οποίοι 
ψάχνουν ακριβώς αυτό στις πολιτικές δυνά-
μεις: εμπιστοσύνη. 

Ο πρόεδρος του κόμματός σας είπε 
στους υποψηφίους να μην βιάζονται να 
«ράβουν» υπουργικά κουστούμια. Εσείς 

Σάββας Αναστασιάδης:

Η Νέα Δημοκρατία μπορεί 
να κρατήσει όρθια την Ελλάδα 
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που επικεντρώνετε την προσπάθειά σας;
Είναι κάτι που προσωπικά δεν με αφορά, όπως 

δεν αφορά και τους περισσότερους συναδέλφους 
μου. Αλλά πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, στις οποί-
ες απευθύνεται ο πρόεδρος. Όλοι όσοι με γνωρίζουν, 
ξέρουν ότι από την πρώτη μέρα μου ως βουλευτής 
εργάζομαι συστηματικά και με συνέπεια για να τιμώ 
τη σχέση της πολιτικής με τον πολίτη. Να αγωνίζο-
μαι για την πόλη μου, για την περιφέρειά μου, για την 
πατρίδα μου. Η αγάπη που εισπράττω και η αναγνώ-
ριση από τους συμπολίτες μου, η σχέση εκτίμησης 
και εμπιστοσύνης που έχουμε καταφέρει μεταξύ μας, 
είναι το δικό μου κοστούμι.

Τι λέτε στους πολίτες που ανησυχούν για την  
προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αι-
γαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;

Συνιστώ ψυχραιμία και πάνω απ’ όλα η πατρίδα. 
Παρόλο που είναι προεκλογική περίοδος, εμείς στη 
Νέα Δημοκρατία την ώρα των εξωτερικών απειλών 
επιλέγουμε να βάλουμε πάνω από όλα την εθνική 
ενότητα, ακόμη και αν η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει 
ανάλογη στάση. Και αυτό, θα μου επιτρέψετε, να μην 
το παραβιάσω ούτε τώρα. Έχουμε επιλέξει να στηρί-
ξουμε την εθνική γραμμή απέναντι στην ένταση που 
συνειδητά καλλιεργεί η Τουρκία στην Ανατολική Με-
σόγειο και ιδιαίτερα απέναντι στην Κύπρο. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης από τα μέσα Μαΐου, είχε ζητήσει από 
την ΕΕ να λάβει μέτρα στην περίπτωση που η Τουρκία 
παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, προβλέποντας αυτή τη 

συμπεριφορά της Τουρκίας. Είναι κι αυτό 
ένα σοβαρό δείγμα της γνώσης, της 
υπευθυνότητας και της αποφασιστικό-
τητας που διακρίνει τον αυριανό πρωθυ-
πουργό. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να 
εκτιμηθεί από τους πολίτες.

Πώς βλέπετε την τουριστική κί-
νηση στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονί-
κης; Θα επηρεαστεί η κίνηση λόγω 
εκλογών;

Η απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει 
σε εκλογές καλοκαιριάτικα δεν πλήττει 
μόνο την τουριστική κίνηση της Β’ περι-
φέρειας Θεσσαλονίκης αλλά όλης της 
χώρας. Είναι μια ακόμη ανεύθυνη κίνη-
ση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, 
στις 7 Ιουλίου δεν πρέπει να αφήσουμε 
την Ελλάδα στην τύχη της. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι ο κ. Τσίπρας επέλεξε να κάνει 
εκλογές στην καρδιά του καλοκαιριού. 
Ποντάρει στην αποχή. Προσπαθεί να 
αποφύγει την λαϊκή ετυμηγορία, να τη 
«χαλιναγωγήσει», να τη «νοθεύσει». 
Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Η μεγάλη 
πολιτική αλλαγή για τον τόπο είναι στο 
χέρι όλων μας!
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Όταν το 2012 σχηματίσθηκε η κυβέρνη-
ση του Αντώνη Σαμαρά, ήρθε αντιμέτωπη 
με ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο: να βάλει 
τάξη στα δημόσια οικονομικά, να πραγματο-
ποιήσει μεταρρυθμίσεις στο κράτος, να πε-
ρικόψει αχρείαστες δαπάνες, να ανοίξει τον 
δρόμο για μεγάλες επενδύσεις, στις οποίες 
θα συμμετείχε και ο ιδιωτικός τομέας. Όλα 
αυτά τη στιγμή που η πραγματική οικονομία 
αιμορραγούσε, οι καταθέσεις εξανεμίζονταν 
από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τα 
«κόκκινα δάνεια» και η «υπερχρέωση» ήταν 
στα ύψη. Κλείνοντας σχεδόν μία δεκαετία 

μέσα στην κρίση, μπορούμε σήμερα να 
πούμε μετά βεβαιότητας ότι εκείνη η 
κυβέρνηση πέτυχε πολλά. Η αίσθηση 
που υπήρχε στον κόσμο της πραγματι-
κής οικονομίας, λίγο πριν την ανατρο-
πή της εξαιτίας της αδυναμίας εκλογής 
ΠτΔ, ήταν ότι «κάτι» κινούνταν. Το κλί-
μα είχε ήδη αλλάξει.

Η Χαλκιδική, εξαιτίας των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων της, της 
γεωργίας και κυρίως του τουρισμού, 
δεν επλήγη συνολικά από την κρίση 
όσο άλλοι νομοί της επικράτειας. Πα-
ρόλα αυτά, δέχθηκε ισχυρά πλήγμα-
τα. Ένα από αυτά ήταν το λουκέτο στο 
«GERAKINA BEACH». Μία μονάδα με 
εκατοντάδες εργαζομένους, που προ-
σέλκυε σημαντικό αριθμό επισκεπτών, 
έκλεισε, με εξαιρετικά δυσμενείς συνέ-
πειες για την οικονομία της περιοχής.

Η συγκεκριμένη μονάδα ήταν ση-
μείο αναφοράς για την περιοχή. Απα-
σχολούσε εκατοντάδες εργαζομένους 
και η μεγάλη επισκεψιμότητά της είχε 
θετικές συνέπειες και για την πραγμα-
τική οικονομία της περιοχής. Επειδή, 
όμως, ακριβώς ήταν μια παλιά μονά-
δα, με σημαντική ιστορία, ένα σημείο 
αναφοράς, το λουκέτο στο «GERAKINA 
BEACH» είχε και δευτερογενείς συ-

νέπειες, με βασικότερη τη δημιουργία ενός 
αρνητικού επενδυτικού κλίματος για την 
περιοχή και τη Χαλκιδική. Όταν μία τέτοια 
μονάδα δεν καταφέρνει να επιβιώσει, εύλο-
γα ο κάθε επίδοξος –μικρός ή μεγάλος– επι-
χειρηματίας έχει δεύτερες σκέψεις για κάθε 
ενδεχομένη κίνησή του.

Η επαναλειτουργία του «GERAKINA 
BEACH» υπήρξε, λοιπόν, προσωπικό πο-
λιτικό μου στοίχημα, που μπορώ σήμερα, 
βλέποντας την εικόνα της περιοχής μερικά 
χρόνια μετά, να ισχυρίζομαι ότι το κέρδισα. 
Ως βουλευτής Χαλκιδικής, που ανήκα στην 
τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ανέδειξα 
το ζήτημα, εξήγησα τι σήμαινε το «λουκέ-

το» για την περιοχή αλλά και για τη χώρα, 
και προσπάθησα να ασκήσω πιέσεις για την 
εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης, 
ώστε το ξενοδοχείο να επαναλειτουργήσει.

Εργαστήκαμε σκληρά για μήνες. Πετύχα-
με να δεχθεί η Τράπεζα να προχωρήσει στην 
προκήρυξη διαγωνισμού. Σε μια χώρα με 
αρκετά υψηλή φορολογία, με την οικονομία 
σε κακή κατάσταση, με μια αξιωματική αντι-
πολίτευση που υποσχόταν σκίσιμο των μνη-
μονίων και κατάργησή τους «με έναν νόμο 
κι ένα άρθρο», οι επενδυτές δεν εμφανίζο-
νταν αυτόκλητα. Έπρεπε να δοθούν κίνητρα, 
να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και όλα 
αυτά εξισορροπώντας τα αντιτιθέμενα συμ-
φέροντα (κράτους - τράπεζας - επενδυτών).

Αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και για 
την επένδυση στον Αγ. Ιωάννη Σιθωνίας. Με 
σχέδιο, συστηματική δουλειά και ασκώντας 
τις κατάλληλες πιέσεις, πετύχαμε να αξιο-
ποιηθεί η έκταση, στην οποία σήμερα κατα-
σκευάζεται ξενοδοχειακό συγκρότημα από 
τον Όμιλο Μεντεκίδη, στο Ταμείο Αξιοποίη-
σης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ). Το τελευταίο αποδέχθηκε το 2013 
την προσφορά του ανωτέρω ομίλου, με 
αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε κοντά στην 
ολοκλήρωση μίας επένδυσης που αγγίζει τα 
50 εκατομμύρια ευρώ. 

Αντί επιλόγου, δύο παρατηρήσεις: Πρώ-
τον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας, έχει επανειλημμένα 
μιλήσει για την ανάγκη ιδιωτικών επενδύ-
σεων και έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρω-
μένο, σαφές και εφαρμόσιμο πρόγραμμα για 
την πραγματοποίησή τους. Οι ιδιωτικές επεν-
δύσεις είναι μονόδρομος για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της 
εργασίας. Η Χαλκιδική του σήμερα αλλά κυ-
ρίως του αύριο θα ήταν ένας εντελώς δια-
φορετικός τόπος αν δεν προσπαθούσαμε με 
όλες μας τις δυνάμεις να δημιουργήσουμε 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τις δύο 
ανωτέρω επενδύσεις. Δεύτερον, η πολιτική 
ορισμένες φορές είναι σκληρή και δύσκο-
λη. Κατά την κοινοβουλευτική μου θητεία 
(2012-2015), μεσούσης της κρίσης, ήταν 
αποκλειστικά και μόνο σκληρή και δύσκο-
λη. Ωστόσο, μέσα στις δυσκολίες και στις 
-κάθε είδους- αγωνίες, υπάρχουν και μερι-
κές όμορφες στιγμές, που σου δίνουν κου-
ράγιο και δύναμη να συνεχίσεις. Μία τέτοια 
στιγμή ήταν για μένα η μέρα που άνοιξαν 
ξανά τα φώτα στο «GERAKINA BEACH».

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

Οι επενδύσεις στη Χαλκιδική μαςΤ Ο Υ  Ε Υ Θ Υ Μ Η 
Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ *

Η Αριστερά θέτει 
επιτακτικά την 
ανάγκη θέσπι-
σης της απλής 

αναλογικής, 
χωρίς να την 

απασχολήσει το 
ενδεχόμενο ακυ-

βερνησίας και 
εμπλοκής της 
χώρας μας σε 

πολιτικές περι-
πέτειες

opinion
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Είμαι o Αντώνης Χ. Βασιλειάδης Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω, ελεύθερος επαγγελματίας  
63ων ετών με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στην 
νομική και οικονομική επιστήμη, απόφοιτος Νο-
μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης. 

 Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Θεσσαλονί-
κη.

Είμαι παντρεμένος, η σύζυγός μου, το στή-
ριγμα μου, είναι πανεπιστημιακής μορφώσεως, 
πατέρας δύο ενήλικων μορφωμένων εργαζομέ-
νων κοριτσιών και  ευτυχής παππούς ενός εγγο-
νού ενάμιση ετών, με Μακεδονική καταγωγή και 
Μακεδονικό όνομα. 

Είμαι Δικηγόρος  και συνεργάτης στην νο-
μική ομάδα δικηγόρων τής Ελληνικής Λύσης. 
Παρέχω δωρεάν  νομική συμβουλή σε θέματα 
τραπεζικών δανείων στο γραφείο μου και ειδικά 
σε ανθρώπους με οικονομική αδυναμία. 

 Ιδρυτικό μέλλος του Κινήματος Υπέρβασης,  
το κίνημα των Δανειοληπτών κόντρα στην αυ-
θαιρεσία του τραπεζικού συστήματος.  

Οι θέσεις μου στην πολιτική και οικονομία.
ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  ΣΤΑ 

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ 290 ΣΕΛ/

ΔΩΝ.
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΑΓΏΝΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΗΝ: 
1)Την εξασφάλιση της λειτουργίας του τρα-

πεζικού συστήματος, για την ενίσχυση των επαγ-
γελματιών, επιχειρήσεων, την βιομηχανία τον 
τουρισμό την γεωργία και κτηνοτροφία   με στό-
χο την ανάπτυξη και την ίδρυση μίας κρατικής 
επενδυτικής τράπεζας ΜΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 

2) Την δημιουργία κράτους πρόνοιας και 
οριστική λύση ΜΕ ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ και ρύθμιση 
των κόκκινων δανείων με νομικούς λόγους, με 
αποδεδειγμένη την ανυπαίτεια αδυναμία βάσει 
άρθρων Α.Κ. 288-388  και των δανείων με ρή-
τρα ελβετικού φράγκου με  νομοθετική ρύθμιση 
βάσει  της πάγιας πλέον νομολογίας του ΔΕΕ,   
για την προστασία της ακίνητης περιουσίας των 
Ελλήνων. Οι τράπεζες παίζουν πλέον σκληρά 
και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα γιατί έχουν την 
οικονομική δυνατότητα, αλλά και περισσότερα 
πλεονεκτήματα από το νόμο. Σημειωτέον ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το δίκαιο της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή των πλειστηρια-
σμών και πολλά δικονομικά δικαιώματα άμυνας 
των οφειλετών καταργήθηκαν. 

Την νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος 
των δανειοληπτών προτίμησης και εξαγοράς 
των κόκκινων δανείων τους  από τά αντίστοιχα 
των Fands.

Την νομοθέτηση της προστασίας πρώτης κα-
τοικίας.   

 3)Την εγκαθίδρυση της οικονομικής, φορο-

λογικής και τραπεζικής δικαιοσύνης με γνώμο-
να την εφαρμογή του δικαίου υπέρ των Ελλή-
νων πολιτών και των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Την επέκταση της ρύθμισης των 120 δόσεων σε 
όλους και στα νομικά πρόσωπα.

4) Την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίων 
όλων των βασικών υπευθύνων του πολιτικού 
,οικονομικού και τραπεζικού εγκλήματος ενα-
ντίον της χώρας (υπογραφή μνημονίων βάσει 
παράνομων δανειακών συμβάσεων και εκχώρη-
σης Εθνικής Κυριαρχίας) σέ  προέδρους , πρω-
θυπουργούς, πολιτικούς και τραπεζίτες μετά το 
2009.

Άμεση επαναφορά της Εθνικής, οικονομικής, 
κυριαρχίας και των συνταγματικών δικαιωμά-
των υπέρ των Ελλήνων πολιτών.  

Την ολική αναδιάρθρωση του πολιτικού 
συστήματος, έλεγχος και άμεση επιστροφή των 
κλεμμένων με συνοπτικές διαδικασίες. 

5) Την προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστή-
ριο εναντίον όλων των παράνομων δανειακών 
συμβάσεων. 

  Την αγωγή αποζημίωσης εναντίον της Τρό-
ικα  και του Δ.Ν.Τ.για τις ζημίες που προκάλεσε 
στην Ελλάδα. 

Το πόρισμα του Αρείου Πάγου λέει ότι το 
σκάνδαλο της ΕΛΣΤΑΤ της οποίας ήταν διευ-
θυντής ο Γεωργίου, παράλληλα στέλεχος του 
ΔΝΤ (ναι καλά ακούσατε του ΔΝΤ), ζημίωσε το 
Ελληνικό κράτος 210 δις ευρώ. ΚΑΛΑ ΑΚΟΥΣΕΣ 
210.000 ΔΙΣΕΚ ΕΥΡΩ !!! 210.000.000.000 ΕΥΡΩ 
εσύ και τα παιδιά σου τα χρεώθηκαν.

6)Την ανασυγκρότηση της Ελληνικής οικο-
νομίας με έμφαση στην πρωτογενή, δευτερογε-
νή παραγωγή  και την μεταποίηση με στόχο από 
17% σήμερα σε 50% με την μέγιστη εσωτερική 
προστιθέμενη αξία του τελικού προϊόντος.

Την ενίσχυση των εισοδημάτων των μισθω-
τών, των νέων επιστημόνων    και συνταξιούχων  
μέ την επίτευξη της ανάπτυξης.  

Την οικονομική στήριξη της οικογένειας, τής 
πολύτεκνης οικογένειας (και με δύο παιδιά)και 
των νέων ζευγαριών.

Την στήριξη της καινοτομίας στις επιχειρή-
σεις, την προώθηση και ανάπτυξη της υψηλής 
τεχνολογίας για προϊόντα τεχνολογικά προηγ-
μένα  με  κίνητρο την γενναία μείωση των συ-
ντελεστών φορολογίας για τις επιχειρήσεις και 
κίνητρο για νέες θέσεις εργασίας των νέων επι-
στημών και παραμονή στην χώρα τους.  

 7)Την επίλυση των Εθνικών θεμάτων με 
έμφαση στα ιδεώδη του Ελληνισμού, της Ορθο-
δοξίας, της Ιστορίας μας και την ακύρωση της 
επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών εις βάρος 
της Μακεδονίας μας.

 Η Μακεδονία είναι μόνο ΜΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
  Τήν σύσταση μίας δεύτερης επιτροπής για 

τη διεκδίκηση των χρημάτων που μας οφείλει η 
Γερμανία από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.  

8)Την επίλυση των προβλημάτων ασφά-
λειας των πολιτών, την πρόληψη και την αυ-
στηροποίηση των ποινών. Την αντιμετώπιση της 

λαθρομετανάστευσης με επαρκή φύλαξη των 
χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

 9)Την ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας 
καί της φορολογικής διοίκησης, προς όφελος 
των Ελλήνων πολιτών.

Την επίλυση των οικονομικών προβλημά-
των των ελλήνων από την υπερφορολόγηση, 
την δαιδαλώδη φορολογική νομοθεσία, τον 
εγκλωβισμό των πολιτών για πολλά χρόνια στα 
φορολογικά δικαστήρια.

 Την ΑΚΥΡΩΣΗ του αντισυνταγματικού  νό-
μου φορολογίας ακινήτων όπως διαχρονικά 
διαμορφώθηκε από Ε.ΤΗ.ΔΕ. σε Ε.Τ.ΑΚ. τέλος 
σε ΕΝ.Φ.Ι.Α και ειδικά την άμεση κατάργηση και 
ακύρωση του τιμωρητικού πρόσθετου φόρου 
ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α.  

10)  Την μεταρρύθμιση του φορολογικού 
συστήματος, (για παράδειγμα, 15% φόρος εισο-
δήματος στις επιχειρήσεις και προοδευτικά στο 
9%)και προοδευτική φορολόγηση για τα φυσικά 
πρόσωπα με συνυπολογισμό εσόδων εξόδων με 
αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση στην απόδοση 
φόρου ,την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
και ως συνέπεια την κατάργηση των φορολογι-
κών τεκμηρίων.

Η Κατάργηση των Τεκμηρίων και Θέσπιση 
Δίκαιου Φορολογικού Συστήματος, όπου ο κα-
θένας θα φορολογείται βάσει των πραγματικών 
και καθαρών εσόδων του και όχι βάσει αυτών 
που φαντάζεται ή υποθέτει το Υπουργείο Οικο-
νομικών, είναι επιτακτική ανάγκη. Όσο πιο δίκαιο 
είναι το φορολογικό σύστημα, τόσο περιορίζεται 
η φοροδιαφυγή. Κρατική εξάρτηση. Το 67% του 
Ελληνικού πληθυσμού, βασίζεται στην φορολό-
γηση των υπολοίπων.

Αντώνης Βασιλειάδης: Αυτές είναι οι θέσεις μουΤ Ο Υ  Α Ν Τ Ω Ν Η  
Χ .  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Η
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Το πολιτικό στίγμα του ΚΙΝΑΛ- ΠΑΣΟΚ προσ-
διορίζει και ταυτόχρονα οριοθετεί τον προσω-
πικό του ρόλο μέσα στο κόμμα ως υποψήφιος 
στην Χαλκιδική, ο Απόστολος Πάνας μέσα από 
τη συνέντευξη του στην Karfitsa. Για τον ίδιο, 
ο τόπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε –η 
Χαλκδική– είναι το Α και το Ω στην κατάρτιση 
της προεκλογικής του ατζέντας που, όπως μας 
εξηγεί, έχει έναν ορίζοντα, τη βελτίωση της 
ζωής των πολιτών και την Ανάπτυξη της πρω-
τογενούς παραγωγής στον τόπο του.

Πού επικεντρώνετε τον προεκλογικό 
σας αγώνα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές; 
Αυτή η εκλογική διαδικασία με βρίσκει ανάμε-
σα στους συντοπίτες μου. Ως ενεργός πολίτης 
από τα φοιτητικά μου χρόνια και έως σήμερα, 
επικεντρώνομαι στην Χαλκιδικώτισσα και στον 
Χαλκιδικιώτη. Η Χαλκιδική έχει αποδείξει και 
στο παρελθόν πως μπορεί να είναι μπροστάρης, 
πως οι άνθρωποι της δεν δειλιάζουν, πως επι-
βραβεύουν αυτούς που δουλεύουν, πως ξέρουν 
τι σημαίνει αγώνας. Το ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ έχει δώ-
σει αγώνες όλα αυτά τα χρόνια που κανείς και 
τίποτα δε μπορεί να τους ακυρώσει. Είμαστε 
έτοιμοι για να δώσουμε ακόμη περισσότερους.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτετε 
στην ατζέντα σας για τη Χαλκιδική ; - Να κά-
νουμε τη Χαλκιδική τόπο ελκυστικό για επενδύ-
σεις, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα του τόπου και έχοντας σαφή προσανατολισμό 
στην καινοτομία, στις νέες ιδέες, στην ευφυΐα 
και ευρηματικότητα των νέων ανθρώπων.

- Να προωθήσουμε την υγιή επιχειρηματι-
κότητα με όρους κοινωνικής ευθύνης.

- Να διασφαλίσουμε συνθήκες βιώσιμης 
ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο του τόπου.

- Να ενισχύσουμε την τοπική επιχειρηματι-
κότητα, τους νέους επιχειρηματίες και τις γυναί-
κες επιχειρηματίες.

- Να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του στις δι-
εθνείς αγορές 

- Να ενισχύσουμε το brand name του τουρι-
σμού της Χαλκιδικής ώστε να προσελκύσουμε 
ποιοτικό τουρισμό. 

 Ποιοί είναι οι τομείς που χρειάζονται 
ανάπτυξη εδώ και τώρα στην περιοχή σας; Η 
επιστροφή στην πραγματική ανάπτυξη, η δημι-
ουργία θέσεων εργασίας και ο δραστικός περιο-
ρισμός του φαινομένου της φυγής των νέων στο 

εξωτερικό –το λεγόμενο «brain drain»– προ-
ϋποθέτουν τη ριζική αλλαγή του παραγωγικού 
μας συστήματος. Από το μοντέλο του δανείζο-
μαι, εισάγω, καταναλώνω πρέπει να μεταβούμε 
στο μοντέλο του καινοτομώ, παράγω και εξά-
γω. Αιχμή του δόρατος πρέπει να αποτελέσουν 
στρατηγικοί τομείς που εμφανίζουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, σοβαρές προοπτικές ανάπτυ-
ξης και ευκαιρίες διάκρισης στο πλαίσιο του 
διεθνούς ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποί-
ησης της οικονομίας (π.χ. τουρισμός, αγροτικά 
προϊόντα). Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση οφείλει να 
δοθεί στους νέους επιχειρηματίες και στις και-
νοτόμες νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις.

Με ποιον τρόπο θα επιχειρήσετε να πείσε-
τε τον κόσμο να σας δώσει την ψήφο του και 
παράλληλα την έδρα στη Χαλκιδική; Οι επικεί-
μενες εκλογές και γενικότερα η περίοδος που 
διανύουμε έχουν να κάνουν  με τη βελτίωση 
της καθημερινότητας και του μέλλοντός μας.  
Όλες αυτές τις ημέρες και μέχρι σήμερα, έχω 
επισκεφθεί περίπου 50 χωριά σε όλη την Χαλ-
κιδική και θα συνεχίσω μέχρι και την τελευταία 
μέρα πριν τις εκλογές. Με τους  συντοπίτες μου 
γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια, έχουμε συζητή-
σει και κάποιες φορές έχουμε διαφωνήσει, αυτό 
όμως το οποίο ξέρω καλά είναι πόσο σημαντικό 
είναι να ακούς. Να ακούς τα ζητήματα που μας 

απασχολούν όλους καθημερινά. Προβλήμα-
τα τα οποία είναι κοινά για όλους μας. Από τον 
καθένα ξεχωριστά  ζητώ την εμπιστοσύνη τους 
στη βάση δύο αρχών: της αξιοπιστίας του λό-
γου και της αποτελεσματικότητας των πράξεων 
μου. Η ανάπτυξη στη Χαλκιδική πρέπει να έχει 
προοδευτικό πρόσημο. Θετικό πρόσημο για τη 
νοικοκυρά, τον αγρότη, τον ξενοδόχο, τον ελεύ-
θερο επαγγελματία, τον εργαζόμενο και τους 
νέους.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΙΝΑΛ αυτή τη 
στιγμή και ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά 
τις εκλογές για το κόμμα σας; Στις πρόσφατες 
ευρωεκλογές το ΚΙΝΑΛ στη Χαλκιδική έλαβε 
ποσοστό 8,72%, το οποίο είναι το υψηλότερο 
από όλες τις εκλογικές περιφέρειες στην Κε-
ντρική Μακεδονία. Αυτό το ποσοστό μας δίνει 
ένα ισχυρό μήνυμα αναδεικνύοντας το ΚΙΝΑΛ 
ως ξεκάθαρη τρίτη δύναμη. Ο ρόλος δεν αφορά 
ένα κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα, αφόρα τους 
συμπολίτες μου που ανήκουν στο χώρο μας. Η 
στιγμή είναι τώρα για να ξεκινήσουμε ΜΑΖΙ, για 
να αποφασίσουμε ΜΑΖΙ, για να διεκδικήσουμε 
ΜΑΖΙ! Την επομένη των εκλογών έχουμε υπο-
χρέωση να σταθούμε μπροστά, ΜΑΖΙ, να δηλώ-
σουμε παρόντες και να πούμε όχι άλλος χαμέ-
νος χρόνος. Η Χαλκιδική μας έχει ανάγκη, μας 
έχει ανάγκη όλους ΜΑΖΙ!

Εγγυόμαστε τη ριζική αλλαγή  
του παραγωγικού μας συστήματος

Απόστολος Πάνας:
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Η Γλυκερία μιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για τη συνεργασία της με την Μελίνα Ασλανίδου και 
τη συναυλια τους την Τετάρτη 3 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών για 

μια ανεπανάληπτη βραδιά μοναδικών ερμηνειών.

Όπου με πας σε πάω...
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ΦΕΣΤΙΒΑΛΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Η σταρ ΤΩΝ 90s Σοφία 
Αρβανίτη εξακολουθεί 
να κάνει τη διαφορά και 

σήμερα

Σάββατο και συνεχίζεται 
για δεύτερη μέρα το Urban 

Festival στο Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών 

Η Υρώ Μανέ μιλά στη Φιλίππα 
Βλαστού για τη «Ρένα» 

του Αύγουστου Κορτώ που 
ανεβαίνει επί σκηνής.

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου οι το 
Alfredo’s Garden Summer 
Festival υποδέχεται τους 

STAVENTO

Σάκης Ρουβάς και Στέλιος 
Ρόκκος ενώνουν τις 

φωνές τους την Τετάρτη 3 
Ιουλίου στο Λιμάνι
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Την Τετάρτη 3 Ιουλίου η Γλυκερία και η Με-
λίνα Ασλανίδου ενώνουν τις φωνές τους στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών 
για μια ανεπανάληπτη βραδιά μοναδικών ερ-
μηνειών, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Στέλιου 
Φωτιάδη και πλαισιωμένες από μια πολυμελή 
ορχήστρα εξαίρετων μουσικών.  

Αυτή η συνεργασία μοιάζει τόσο ταιριαστή 
στη συνείδηση του κοινού, όμως θα θέλατε να 
μας πείτε πώς προέκυψε; Με τη Μελίνα είμα-
στε φίλες! Έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα 
και την αγαπώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που προέ-
κυψε κατόπιν συμφωνίας των δυο μας η συνερ-
γασία για το φετινό καλοκαίρι.

«Όπου με πας σε πάω»… Τι σημαίνει ο 
τίτλος της συνεργασίας και πού θέλετε τελικά 
να ταξιδέψετε τον κόσμο μέσα από τις κοινές 
σας εμφανίσεις; Σημαίνει μια πάρα πολύ όμορ-
φη  σχέση, η οποία θα βγει και στη σκηνή, κυρί-
ως μουσικά,  αλλά και μεταφορικά με τα ταξίδια 
της περιοδείας μας!

Τώρα που αυτή η συνεργασία σας έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον τρό-
πο που δουλεύει η κάθε μια σας,  τι «ζηλεύει» 
η μία από την άλλη; Δεν μαθαίνω τώρα τη Με-
λίνα γιατί την ξέρω πολλά χρόνια. Την αγαπώ, 
την εκτιμώ και τη σέβομαι σαν τραγουδίστρια. 

Τα talent shows έχουν αγγίξει τις ζωές 
και των δυο σας με κάποιο τρόπο.  Η Γλυκερία 
αναδείχθηκε μέσα από ένα τέτοιο, το «Να η 
ευκαιρία»  και η Μελίνα υπήρξε κριτής.  Ποια 
είναι η γνώμη σας γι’ αυτά; Πραγματικά τα-
λέντα υπάρχουν πάρα πολλά και μακάρι όλα 
τα ταλαντούχα παιδιά να μπορέσουν να βρουν 
τον δικό τους χώρο στο τραγούδι. Εύχομαι  να 
βρουν τον δρόμο τους μέσα στη μουσική. 

Κάθε κρίση στην Ελλάδα είχε σταθεί αφορ-
μή για καλλιτεχνική έκφραση στο θέατρο, στο 
κινηματογράφο και κυρίως στο τραγούδι.  Η 
κρίση που περνάμε, όμως τα τελευταία 10 
χρόνια δεν φαίνεται να συγκίνησε τους δημι-
ουργούς.  Το τραγούδι «επιμένει ερωτικά»… 
Μήπως αυτό σημαίνει ότι έχουν αμβλυνθεί 
τα δημιουργικά αντανακλαστικά μας; Οι τέ-
χνες γενικότερα και ειδικά το τραγούδι, είναι ο 
καθρέφτης της ζωής και της κοινωνίας. Ό,τι ει-
σπράττει ο κόσμος, αποδίδει.

Ποια είναι ηπιο πρόσφατη δισκογραφική 
δουλειά σας;  Είναι κάποιες διασκευές που έχω 
κάνει στα τραγούδια «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί» 
και «Θάλασσες» σε μουσική του Μάριου Τόκα 
και στίχους του Σαράντη Αλιβιζάτου, όπως επί-
σης δύο πιο πρόσφατες, στα τραγούδια «Να 

συμβεί» σε μουσική Μιχάλη Χατζηγιάννη και 
στίχους Ελεάνας Βραχάλη και «Δεν έχω πια δι-
καίωμα» σε μουσική Αντώνη Βαρδή και στίχους 
Βασίλη Γιαννόπουλου, που είχα τραγουδήσει 
παλιότερα.

Σ’ όλα τα χρόνια της καριέρας σας υπήρξε 
κάποιο τραγούδι που όταν το ακούσατε σκε-
φθήκατε πόσο πολύ θα θέλατε να το είχατε 
ερμηνεύσει εσείς; Αγαπώ πάρα πολλά τραγού-
δια και θα ήθελα όλα τα καλά να τα είχα πει! Κά-
ποια από αυτά τα ερμηνεύω στις συναυλίες μου.

Το τραγούδι και η δισκογραφία βέβαια, 
επηρεάστηκαν ποικιλοτρόπως από την κρί-
ση….Τι άλλο έφταιξε, όμως; Όταν ακολου-
θούμε τα ρεύματα και τις μόδες,  γινόμαστε πιο 
στείροι. Δεν αφήνουμε τον αληθινό εαυτό μας 
να εκφραστεί και ας μην είναι κάτι που συμβα-
δίζει με το σημερινό γίγνεσθαι. Δηλαδή επηρε-
αζόμαστε από το τι συμβαίνει και δεν αφήνουμε 

ελεύθερο τον αυτό μας να εκφράσει αυτό που 
έχουμε μέσα μας, μήπως και μας πούνε ανα-
χρονιστικούς και όχι μοντέρνους. 

Η ευαισθησία των καλλιτεχνών πάντως 
δεν έχει αμβλυνθεί.  Έχετε ανταποκριθεί σε 
προτάσεις για συναυλίες φιλανθρωπικού χα-
ρακτήρα.  Πέρα από τη χαρά της προσφοράς,  
σας προβληματίζει η ανάγκη της διοργάνω-
σης τέτοιων συναυλιών;  Η ύπαρξη στη χώρα 
μας τόσων ευπαθών ομάδων; 

Μακάρι να μην υπήρχε λόγος να γίνονται 
αυτές οι συναυλίες. Θα σήμαινε ότι είναι μια  
κοινωνία που βαδίζει σταθερά και στηρίζει τους 
πολίτες της.

Όταν τα πράγματα γίνονται στρεσογόνα, 
τι είναι αυτό που σας βοηθάει να ξαναβρείτε 
τις ισορροπίες σας; Μια βουτιά στον εσωτερικό 
μου εαυτό.

Όταν ακολουθούμε τη μόδα  
και το ρεύμα, γινόμαστε πιο στείροι
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Felix Mendelssohn - Φεστιβάλ Επταπυργίου - Τρίτη 2 Ιουλίου/ 21.30

Felix Mendelssohn «Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας», βασισμένο πάνω στην ομώνυμη 
κωμωδία του Shakespeare. Το μαγικό δάσος 
μιας ονειρικής Αθήνας, είναι το σκηνικό της 
μεγάλης περιπέτειας του έρωτα που θα ζή-
σουν νεαροί Αθηναίοι. Και όταν στην ιστορία 
μπλέκονται και πολλά άτακτα ξωτικά του δά-
σους τότε όλα γίνονται ένα μεγάλο παιχνίδι 
παρεξηγήσεων, μαγικών παρεμβάσεων και 
ευφάνταστων ανατροπών. Και όλα αυτά στο 
μαγικό σκηνικό του Επταπυργίου.

Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης θα διευθύνει ο καταξιωμένος μα-
έστρος Άλκης Μπαλτάς. Ξεχωριστό χρώμα 
στην βραδιά θα δώσει στην βραδιά η συμμε-
τοχή της Παιδικής Χορωδίας Κυρίλλου.

Το φεστιβάλ Επταπυργίου διοργανώνεται, 
με πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε 
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πό-
λης Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την αιγίδα της 
UNESCO. Θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουλίου.

Συντελεστές
Ορχήστρα: Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου 

Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση Ορχήστρας: Άλκης Μπαλτάς
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Σιώνας
Κοστούμια- σκηνικά: Ελένη Κανακίδου
Χορωδία: Χορωδία Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου & 

Μεθοδίου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Εμμα Μελιγκοπούλου
Σοπράνο: Σοφία Μητροπούλου 
Μέτζο σοπράνο: Σταματία Μολλούδη 
Ηθοποιοί: Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Στε-

φανία Ζώρα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Ευτυχία 
Σπυριδάκη

Παραγωγή -διοργάνωση: Κέντρο Πολιτι-
σμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Πόλης Θεσσαλονίκης και Δήμος Θεσσαλονί-
κης- Διεύθυνση Πολιτισμού

Με την υποστήριξη: Κρατικό Θέατρο Βο-
ρείου Ελλάδος

Υπό την αιγίδα της UNESCO
Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμές εισιτηρίων: 12€, 16€. Προπώληση 

εισιτηρίων: https://cutt.ly/BirV3p

Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας

τηλ: 2310602599
email:kepothe@otenet.gr 
www.kepo.gr

«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας»
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Νέα τραγούδια, νέο καλλιτεχνικό 
προφίλ.  Είναι σαν να σε γνωρίζουμε 
από την αρχή.  Σύστησέ μας τη νέα σου 
δουλειά. Είναι η πιο πρόσφατη δισκο-
γραφική μου δουλειά με τίτλο «Αλα-
βαρντάχαλα, τραγούδια των καιρών».  
Είμαι περήφανη που αποφάσισα να πω 
αυτά που ήθελα να πω δίχως σάλτσες 
και αν είναι εμπορικό, πιασάρικο με 
συστατικά σουξέ.  Ήθελα να είναι η 
αλήθεια μου και μόνο, με συνεργάτες 
που θαυμάζω το έργο τους.
Ποια από τα νέα σου τραγούδια είναι 
σε δικό σου στίχο; Έχω κάνει τους 
στίχους στα οκτώ τραγούδια από τα 
δεκατέσσερα που υπάρχουν στο cd τα 
οποία καυτηριάζουν, εξομολογούνται, 
καταθέτουν, προκαλούν, τσαλακώνονται 
γιατί ήθελα μέσω αυτών να καταθέσω 
την ψυχή μου και  τους όποιους μου 
προβληματισμούς για πολλά που βλέπω 
γύρω μου. Αξίζει να αναφέρω κάποια. 
«Η παλιοσκυλού» σε μουσική Ανδρέα 
Κατσιγιάννη, «Αντέχει τό καράβι»,  «Μιά 
ατίθαση καρδιά» σε μουσική Δημήτρη 
Λιόλιου, «Αλαβαρντάχαλα, κάντε απόψε 
γιορτή» σε μουσική Πάνου Αρβανίτη.  
Αλλά και τις διασκευές «Fuck them all» 
καί «Έρημα κορμιά» σε στίχους και μου-

σική του Θανάση Παπακωνσταντίνου.
Η καλλιτεχνική ωριμότητα που διακρί-
νουμε στα νέα σου τραγούδια συνο-
δεύεται κι από κάποια προσωπική 
αλλαγή νοοτροπίας; Θαρρώ πως τότε 
ήθελα να κάνω επιτυχία μέσα και από 
την αλαζονεία της νιότης μου, ενώ 
τώρα θέλησα να εκφράσω ωμά την 
αλήθεια μου μέσα από την ωριμότητα 
μου και να διώξω τους φόβους μου.
Στα live σου θυμίζεις στο κοινό τρα-
γούδια από την προηγούμενη καριέρα 
σου; Με την απενοχοποίηση  πλέον της 
pop φυσικά και στις ζωντανές μου εμ-
φανίσεις τραγουδάω όλα τα γνωστά και 
αγαπημένα, αλλά και διασκευές και 
Αλαβαρντάχαλα.  Τα προγράμματα 
μου θυμίζουν την ανεμελιά της νιό-
της μας, συγκινούν, ξεσηκώνουν και 
άμα λάχει πέφτει και καμιά ζεμπεκιά.
Ποιο ήταν το πιο πρόσφατο live και 
ποιο θα είναι το επόμενο; Έπαιξα πριν 
λίγες μέρες στο Architectour rock cafe 
στην φοιτητούπολη και το καλοκαίρι θα 
συμμετέχω σε 90,s partys με χιλιάδες 
κόσμο και απο Σεπτέμβρη πάλι με την 
μπάντα μου, τους «Από την Πόλη έρχο-
νται» τα δικά μας....Θα σας δω τριγύρω.

Μπράβο σου, 
παλικάρι, που μετά 

από τόσο πόλεμο και  τόσο 
ρατσισμό σ’αυτή τη χώρα, μας 
κάνεις την τιμή και την χάρη 

να αυτοπροσδιορίζεσαι 
Έλληνας.

Social 
Media

ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Η δυναμική αλλαγή της απόλυτης σταρ των 90s

▶ Στο THEROS στην Περαία 
και δίπλα στο κύμα με την 
εξαιρετική θέα,κάθε Σάββατο 
live η Κωνσταντίνα Πάλλα 
με τον Δημήτρη Βλάχο στο 
μπουζούκι.
▶ Σάββατο και συνεχίζεται 
για δεύτερη μέρα το Urban 
Festival στο Φεστιβάλ Μονής 
Λαζαριστών με τον Τζαμάλ 
που ανήκει στην γενιά των hip 
hop καλλιτεχνών με τον αυ-
θεντκό κοφτερό ήχο.Μαζί του 
ο  ράπερ Μικρός Κλέφτης.
▶ Δευτέρα 1 Ιουλίου Ορφέας 
Περίδης,Μελίνα Κανά και 
Λιζέτα Καλημέρη ‘αλλάζουν 
τους ρυθμούς τους ήχους’ στο 
Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.
Συμμετέχει η χορωδία του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
▶ Δευτέρα 1 Ιουλίου και στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Δά-
σους,το δίδυμο των Dead Can 

Dance για μία και μοναδική 
εμφάνιση στην Θεσσαλο-
νίκη και στο πλαίσιο της 
περιοδείας τους για να 
γιορτάσουν το σύνολο της 

πορείας τους τις τελευταίες 
τέσσερις δεκαετίες.
▶ Τετάρτη 3 Ιουλίου και η 
Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να 
υποδεχθεί τον Σάκη Ρουβά 
και τον Στέλιο Ρόκκο στο 
Λιμάνι,σε μία άκρως καλο-
καιρινή συναυλία.
▶ Τετάρτη 3 Ιουλίου και 
στο Φεστιβάλ Μονής 
Λαζαριστών δύο εξαιρετικές 
φωνές θα μας χαρίσουν 

μοναδικές στιγμές.Ο λόγος 
για την Γλυκερία και την 
Μελίνα Ασλανίδου που θα 
παρουσιάσουν ένα ξεχωριστί 
και ιδιαίτερα ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα.
▶ Πέμπτη 4 Ιουλίου στο 
Φεστιβάλ Μονής Λαζαρι-
στών μία μεγάλη γιορτή με 
τρομπόνια,κλαρίνα,τρομπέ-
τες,σαξόφωνα και ρυθμούς 

που θα ξεσηκώσουν από Τα 
Χάλκινα της Γουμένισσας με 
τον Διονύση Σαββόπουλο,την 
Κετιμέ και τον Νίκο Κουρ-
κούλη.
▶ Πέμπτη 4 Ιουλίου και το 
Alfredo’s Garden Summer 
Festival υποδέχεται τους 
STAVENTO για μία και μοναδι-
κή εμφάνιση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Υπήρξε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής pop rock σκηνής όταν η δισκο-
γραφία ήταν στο μεσουράνημά της.  Μετά από χρόνια απουσίας αποφάσισε να επιστρέψει 
στα μουσικά πράγματα και να επιβάλλει ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό προφίλ όταν αυτό 
απαιτούσε μια υπερπροσπάθεια λόγω της ύφεσης που γνωρίζει η δισκογραφία όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια.  Η Σοφία Αρβανίτη κάνει σήμερα τη διαφορά και ακο-
λουθεί ανοδική πορεία τόσο δισκογραφικά όσο και στις live εμφανίσεις της. #Αντετοκούνμπο

#Γιαννη
#NBAAwards

#Έλληνας

#AGENDA_MOU

Έλληνας έγινε από 
κυβέρνηση της ΝΔ.  Ο ίδιος 

νιώθει περισσότερο Έλληνας 
απ’όσο θα νιώσει ποτέ ο μέσος 

Έλλην αριστερός.

Ο Αντετοκούνμπο 
δεν είναι Έλληνας.  Ούτε 

Ευρωπαίος.  Ούτε Αμερικανός.  
Το ταλέντο, η ταπεινοφροσύνη 
του και η ευγένειά του είναι από 

άλλο πλανήτη.  Εξωγήινος 
είναι.

Ο MVP είναι Έλληνας.  
Συγχαρείτε τον Γιάννη 
Αντετοκούνμπο για το 

σημαντικότερο (μέχρι το 
επόμενο) παράσημο της 

καριέρας του.

Περήφανος, λέει, ο 
Αντετοκούνμπο που νιώθει 
Έλληνας. Εν τω μεταξύ εδώ 

αν πεις ότι νιώθεις Έλληνας σε 
κυνηγάνε γιατί είσαι φασίστας, 

ναπούμε.
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Αυτή κι αν δεν είναι συλλεκτική φωτογραφία!!Από την χρυσή εποχή του FM 101,κάπου στο καλοκαιράκι του 1989 
παρακαλώ.Η απίστευτη ‘ομάδα’ με τα ασύλληπτα,απόλυτα και αξεπέραστα νούμερα μετρήσεων.Στην κονσόλα Πόλυς 

Μαυρόπουλος,επάνω Αντώνης Κανάκης,Χρήστος Γεωργιάδης και Χρήστος Πορτοκάλογλου.Προσέξτε ένα προς ένα 
και το κάθε αντικείμενο  στο στούντιο του FM 101.’Εχει και αυτό την αξία του και την ιστορία του!!!Πιο χρυσές εποχές 

πραγματικά δεν γίνονται.

Pinning 
The Media
▶ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
Στο Open Mind της 
Έλλης Στάη τα πιο ισχυρά 
επιχειρήματα τα έχουν 
οι εικονολήπτες και ο 
σκηνοθέτης.  Δεν πα’ 
να παραθέτει τις πιο 
τεκμηριωμένες απόψεις 
ο καθηγητής διεθνούς 
δικαίου. .. Του κάνει ένα 
κοντινό από πίσω στη 
φαλάκρα ο εικονολή-
πτης, το δείχνει ο σκηνοθέτης (με ποια λογική άραγε;) τον 
ακυρώνουν με τη μία.  Απαράδεκτοι ερασιτεχνισμοί ή υποβολι-
μαίο τρολάρισμα;

▶ ΚΟΨΕ ΦΑΤΣΕΣ, ΒΓΑΛΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Περιμένοντας το Criminal Minds παίζει Λαζόπουλος χωρίς 
φωνή γιατί δεν τον αντέ-
χω.  Βλέπω όμως τόσο 
κοινό και αναρωτιέμαι 
μήπως κάνω λάθος.  Στο 
κάτω κάτω τόσος κόσμος 
πάει να τον δει.  Δείχνει 
εκείνη την ώρα κοντινό 
από το κοινό… Όχι!  Δεν 
κάνω λάθος.

▶ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα σενάρια των καλοκαιρινών διαφημίσεων, 
όποιος πίνει αναψυκτικά πρέπει να χοροπηδάει σαν κατσί-
κι, όποιος τρώει σνακ πρέπει να κάνει headbanging, όποιος 
φοράει αρώματα και αποσμητικά να κάνει καταδύσεις από 
επικίνδυνα βράχια ή στην καλύτερη ξέφρενο clubbing…. Εγώ 
που θέλω ησυχία στη βεράντα μου τι να καταναλώνω τελικά;

▶ ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΙΜ (ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ)
Να δίνεις συνέχεια συνεντεύξεις αμιγώς πολιτικές σε «σο-
βαρές» εκπομπές και να συζητιέται πιο πολύ κι απ’αυτές η 
απάντηση για την Καρντάσιαν που έδωσες στον Αρναούτο-
γλου.  Φταίει:
Α.  Οι επικοινωνιολόγοι του κόμματος
Β. Η ελαφρότητα των social media
Γ. Η παρακμή της Ελληνικής κοινωνίας.  Πάτα το Κιμ (Καρντά-
σιαν)

▶ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ MUTE
Καλό είναι οι παρουσιάστριες των πρωινάδικων να φορούν 
τις τακούνες τους και να πηγαινοέρχονται να μας δείχνουν τα 
κάλλη τους.  Γι’αυτό πληρώνονται, θαρρώ.  Από κει και πέρα 
… τι την θέλεις την άποψη, κουκλίτσα μου; Επειδή σου είπαν 
ότι η εκπομπή είναι ψυχ-αγωγική το πίστεψες κιόλας; Είναι και 
μερικές άποψη και αγωγή.  Δεν βγαίνει το κανάλι, μάνα μου να 
πληρώνει κι εσένα κι αυτούς που προσβάλεις στην εκπομπή. 
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Το BARaki Coffee & More στην Τούμπα, είναι ένα πρωτοποριακό coffee bar - restaurant με υψηλές 
προδιαγραφές σε design και service αποτελώντας το hot spot της πόλης για ένα ευχάριστο και όχι μόνο 
διάλειμμα. 

Σ’ έναν μοναδικό χώρο 400 τ.μ., με εκπληκτική διαμόρφωση και με την πιο θετική ενέργεια μπορείτε να απολαύσετε φαγη-
τό, ποτό και καφέ όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας... 
Το BARaki μπορεί να φιλοξενήσει από μικρές παρέες έως και μεγάλες εκδηλώσεις πολυάριθμων ατόμων.. Η απέριττη 
πολυτέλεια του, προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας προτιμήσεις ώστε να σας αντιπροσωπεύει εξατομικευμένα και να 
συμπληρώνει την δικής σας ιδιαίτερη αύρα. 
Η κουζίνα και το bar του BARaki Coffee & More είναι με υψηλά «standard» και σε πολύ λογικές τιμές οι οποίες σε πείσμα 
των καιρών, κρατιούνται σε απόλυτη ισορροπία τόσο με την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων, όσο με το σεβασμό 
και την εξυπηρέτηση των πελατών μας. 
Διεύθ. Διογένους 42.Τούμπα.Τηλ. 2313 026226.

BARaki Coffee & More 
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Η Ρένα, είναι το τελευταίο βιβλίο του Αύ-
γουστου Κορτώ και από πέρυσι έχει ανέβει επί 
σκηνής με την Υρώ Μανέ στον ομώνυμο ρόλο, 
σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη. Το έργο 
αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη, τη ζωή και τον 
έρωτα χωρίς φραγμούς. Η ηθοποιός μίλησε 
στην Karfitsa λίγο πριν βρεθεί στη Θεσσαλονί-
κη και εξήγησε τί έμαθε για τον εαυτό της μέσα 
από τον ρόλο, αλλά και για τις συναντήσεις που 
πραγματοποίησε για να μπορέσει να μπει στον 
κόσμο της Ρένας*.

Τι ανακαλύψατε για την Υρώ μέσα από την 
Ρένα; Αυτό που ανακάλυψα και το κίνητρο που 
θέλησα να ζωντανέψω αυτή την χάρτινη ηρω-
ίδα του Αύγουστου Κορτώ, ήταν ότι η Ρένα –η 
οποία ήταν μια πολύπαθη γυναίκα και είχε πε-
ράσει δια πυρός και σιδήρου σε μια πολύ δύ-
σκολη εποχή για την πατρίδα μας και όχι μόνο– 
κρατάει άσβηστο το πάθος, την αισιοδοξία, τον 
δυναμισμό της. Η Ρένα έχει το κουράγιο να ζει 
την κάθε μέρα της σαν να είναι μοναδική και 
μέσα από αυτή την επιλογή της προτρέπει και 
εμάς να κάνουμε το ίδιο και να έχουμε ως οδη-
γό της ζωής μας μόνο την αγάπη.

Στο πλαίσιο προσέγγισης του ρόλου μι-
λήσατε με εκδιδόμενες γυναίκες. Ποια προέ-
κταση έδωσαν στην οπτική σας για τον ρόλο 
που δεν είχατε σκεφτεί; Μίλησα με ιερόδουλες 
γιατί ήθελα να πάρω μια «μυρωδιά» από την 
ατμόσφαιρα του εργασιακού χώρου αυτών των 
γυναικών και μέσα από αυτό να κάνω τις δικές 
μου αναγνώσεις. Να σημειώσουμε ότι δεν έχει 
καμία σχέση η Ρένα της τότε εποχής με την Ρένα 
του σήμερα, καθώς ήταν τελείως διαφορετικά 
τα πράγματα και οι καταστάσεις. Ακόμη και τα 
ίδια τα «σπίτια» διαφέρουν, καθώς άλλαξαν με 
το πέρασμα του χρόνου. Όσον αφορά τις γυναί-
κες αυτές, διαπίστωσα ότι ζουν μια πάρα πολύ 
δύσκολη και συνάμα διπλή ζωή. Οι ιερόδουλες 
μπαίνουν στη διαδικασία  να ξεχωρίζουν τη ζωή 
τους από την δουλειά τους, διότι δεν τους είναι 
εύκολο να επικοινωνήσουν το επάγγελμα που 
ασκούν, λόγω των ενοχών και της ντροπής που 
νιώθουν. Όλο αυτό είναι πολύ σκληρό για εκεί-
νες και παράλληλα πολύπλοκο, διότι έχουν να 
διαχειριστούν δυο παράλληλες ζωές.

Έχετε συμμετάσχει σε μετρημένες, αλλά 
άκρως επιτυχημένες σειρές. Πλέον υπάρχουν 
καλές τηλεοπτικές παραγωγές, από το σενά-
ριο και την σκηνοθεσία μέχρι και την πληρωμή 
των ηθοποιών; Αν μιλήσουμε συνολικά, τα τε-
λευταία χρόνια η ελληνική τηλεόραση δεν πα-
ρουσίασε σειρές που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. 

Εξαιτίας της κρίσης είδαμε το τοπίο να αλλάζει 
και να επιλέγονται παραγωγές τις οποίες θα χα-
ρακτηρίζαμε οικονομικά εύκολες λύσεις, όπως 
για παράδειγμα τα ριάλιτι. Από την άλλη, επειδή 
συμμετείχα σε μια σειρά πριν από δυο χρόνια 
που σημείωσε μεγάλη επιτυχία –και αναφέρο-
μαι στον «Αστέρα Ραχούλας»– είμαι αισιόδοξη 
ότι οι παραγωγοί θα στηρίξουν τη μυθοπλασία 
και θα γίνουν ωραίες τηλεοπτικές παραγωγές 
στο άμεσο μέλλον.

Ήσασταν πρόεδρος για δυο χρόνια και 
αντιπρόεδρος αντίστοιχα για δυο χρόνια στο 
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ποιά προβλή-
ματα αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί και τι πιστεύ-
ετε δεν έχει κατακτηθεί ακόμα; Σε συλλογικό 
επίπεδο το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι 
ότι δεν μπορούν να βρουν κοινό τόπο μετα-
ξύ τους για να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει. 
Υπάρχουν αγκυλώσεις και πολώσεις στον ίδιο 
τον συνδικαλιστικό φορέα. Αυτό για μένα είναι 
το χειρότερο πράγμα και για αυτό δεν συνεχί-
ζω να είμαι σε αυτήν τη συλλογικότητα. Το γε-
γονός ότι υπάρχουν περιστατικά που ηθοποιοί 
δεν πληρώνονται από τους παραγωγούς, εί-
ναι απόρροια και απότοκο αυτής ακριβώς της 
ασυνεννοησίας και της διχαστικής αντίληψης 
που υπάρχει μέσα στο σωματείο. Η συγκεκρι-
μένη παράταξη που διοικεί τώρα το σωματείο, 
η οποία ήταν ο αντίποδας όταν ήμασταν εμείς, 

κατά την γνώμη μου κινεί τα πράγματα με έναν 
τρόπο τρομακτικά επιβαρυντικό και αρνητικό 
για τους ηθοποιούς.

Σας έχει γίνει πρόταση να ασχοληθείτε με 
την πολιτική; Ναι, με έχουν προσεγγίσει, αλλά 
εγώ προτιμώ να ασχολούμαι με τον τρόπο μου, 
γιατί στις μέρες μας η πιο ισχυρή πολιτική πρά-
ξη, κατά τη γνώμη μου είναι να κάνεις καλύτερο 
το περιβάλλον γύρω σου και τον «μικρόκοσμο» 
σου. Για εμένα, ειδικά αυτή τη δύσκολη εποχή 
που διανύουμε, είναι πολύ σημαντικό να μπο-
ρείς να τιμάς αυτό που έχεις επιλέξει, να είσαι 
σωστός με τους ανθρώπους γύρω σου, να ποι-
είς ήθος και να είσαι όσο πιο ανθρώπινος και 
αλληλέγγυος γίνεται. Στις τελευταίες εκλογικές 
αναμετρήσεις βλέπουμε κόμματα και παρατά-
ξεις να προσεγγίζουν ηθοποιούς, μόνο και μόνο 
για να τους εντάξουν στα ψηφοδέλτιά τους κυ-
ρίως για ψηφοθηρικούς λόγους. Δεν προτίθεμαι 
να μπω σε αυτό το παιχνίδι, διότι  είναι πολύ μα-
κριά από την ιδεολογία μου. Παρ’ όλα αυτά, εάν 
κάποια στιγμή αποφασίσω να ασχοληθώ με την 
πολιτική θα το κάνω αφού προηγουμένως θα 
έχω δείξει τα διαπιστευτήριά μου στον κόσμο, 
ούτως ώστε οι πολίτες να ξέρουν ότι μπορώ να 
προσφέρω πραγματικά.

*«Η Ρένα» έρχεται την Πέμπτη 11 Ιουλί-
ου 2019 στο Θέατρο Κήπου.

Τα κόμματα προσεγγίζουν ηθοποιούς 
για ψηφοθηρικούς λόγους
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Χρώμα, ενέργεια, φως, αισιοδοξία: τέσσερις 
φαινομενικά απλές λέξεις που περιγράφουν 
την ουσία του νέου, απόλυτα θυληκού 
brand Amaris που ήρθε να προσθέσει μια 
διαφορετική πινελιά στον κόσμο της μόδας. 
Πρόκειται για μια ανεξάντλητη φιλοσοφία 
χρωμάτων που πηγάζει μέσα από την αγνή 
και ξεκάθαρη καλλιτεχνική έκφραση της 
Ελληνίδας καλλιτέχνιδος και δημιουργού 
Μαρί Γυπαράκη, η οποία - με αφετηρία την 
ενθουσιώδη φύση της - έχει πάντα στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντός της να δημιουρ-
γεί μοναδικά κομμάτια που μαγνητίζουν 
το βλέμμα και ανεβάζουν την διάθεση. Η 
συλλογή της Amaris για την άνοιξη και το 
καλοκαίρι 2019 περιλαμβάνει ολόκληρη 
τη φιλοσοφία του brand που μεταφράζε-
ται αριστοτεχνικά σε αισθαντικά prints με 
γνώμονα την ποιότητα και ενσαρκώνεται σε 
φορέματα, tops, παντελόνια και καφτάνια.

ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

AMARIS MYKONIAN ART STORIES
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Η νέα χρονιά ξεκίνησε για τον Αρη με πολλά 
όνειρα και υψηλούς στόχους. Ο Σάββας Παντε-
λίδης μπορεί να καυχιέται πως η επιθυμία του 
έγινε πράξη και από το ξεκίνημα της προετοιμα-
σίας έχει στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος 
του κορμού και των μεταγραφών προκειμένου 
να δουλέψει όπως αυτός επιθυμεί πριν τα πρώτα 
επίσημα παιχνίδια για τον β΄προκριματικό γύρο 
του Europa League.

Nτάνιελ Σούντγρεν, Λερίν Ντουάρτε, Μπρά-
ουν Ιντέγε, Φαμπιάν Εμαν ήταν οι τέσσερις κατά 
σειρά μεταγραφές που ολοκλήρωσαν οι Κίτρι-
νοι, ενώ απέκτησαν με μεταγραφή από τη Λοριάν 
και τον Λίντσεϊ Ρόουζ που άφησε άριστες εντυ-
πώσεις από το περσινό του πέρασμα στο δεύτερο 
μισό της χρονιάς. 

Πλέον ένα πολύ μεγάλο μέρος του νέου Αρη 
έχει σχηματιστεί και η «Karfitsa» αναλύει ανά 
θέση τις διαθέσιμες επιλογές που έχει στα χέρια 
του ο Ελληνας τεχνικός του Κιτρινόμαυρου συλ-
λόγου. 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Η παραμονή του Χουλιάν Κουέστα κλειδώνει 
αυτομάτως και τη θέση Νο1 για τον Αρη. Οι εκ-
πληκτικές εμφανίσεις του Ισπανού την περσινή 
χρονιά δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία 
για το ποιος θα είναι ο βασικός τερματοφύλα-
κας του Αρη. Επιπροσθέτως, αποκτήθηκε από τη 
Στουρμ Γκράτς ο νεαρός Αυστριακός, Φαμπιάν 
Εμαν, που θα αντικαταστήσει τον Αλέξανδρο 
Αναγνωστόπουλο, ενώ αναζητείται ένας ακόμα 
νεαρός πορτιέρε προκειμένου να συμπληρώσει 
την τριάδα. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Ενα από τα ισχυρά ατού (και) του φετινού Αρη 
αναμένεται να αποτελέσει η άμυνά του. Η παρα-
μονή των Φραν Βέλεθ και του Λίντσεϊ Ρόουζ που 
αποκτήθηκε από τη Λοριάν, σε συνδυασμό με 
την ανανέωση του Γιώργου Δεληζήση, λύνουν 
σε σημαντικό βαθμό τα χέρια του Σάββα Παντε-
λίδη. Βέβαια, φέτος στην εξίσωση θα υπάρχει και 
ο υγιής Ούγκο Σόουζα, ενώ οι Κίτρινοι εξετάζουν 
και τη μεταγραφική αγορά προκειμένου να απο-
κτήσουν έναν ακόμα ποδοσφαιριστή στη συγκε-
κριμένη θέση. 
ΜΠΑΚ

Ξεκινάμε από τα δεξιά. Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν 
αποκτήθηκε και θα είναι βασικός, όπως και ο Μι-
χάι Κόρχουτ από την άλλη πτέρυγα. Οσον αφο-
ρά τους πιθανούς αντικαταστάτες του Σουηδού, 
Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Μανώλης Τζανα-
κάκης, είναι οι δύο επιλογές σε μία επίσης γεμά-
τη θέση για τον Αρη, κάτι που δεν αποκλείεται 

να φέρει έναν εκ των δύο Ελληνων άσων στην 
πόρτα της εξόδου. Αντιθέτως, η αποχώρηση του 
Γιώργου Βαλεριάνου, δημιούργησε κενό και 
αναζητείται ποδοσφαιριστής για να καλύψει την 
κενή του θέση.
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΧΑΦ

Δια στόματος Ντίνου Διαμαντόπουλου, προέ-
κυψε η είδηση πως ο Αρης φέτος αλλάζει σύστη-
μα. Το 4-3-3 είναι αυτό που ως επί το πλείστον 
θα αγωνίζονται οι Κίτρινοι. Σε αυτό υπάρχει χώ-
ρος μόνο για ένα «6άρι», εκεί όπου δεσπόζει η 
παρουσία του Μανώλη Σιώπη που ήταν εκ των 
MVP της περσινής χρονιάς. Εκτός του Ελληνα 
διεθνή μέσου, υπάρχει και ο Μιτζέν Μπάσα, αν 
και η αλήθεια είναι πως στον Αρη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να λύσουν την συνεργασία μαζί του, 
λόγω και του υψηλού συμβολαίου που έχει ο 
Αλβανός. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΣΟΙ

Κάπου εδώ ξεκινάει ο πλουραλισμός και ο 
«πονοκέφαλος» για τον Σάββα Παντελίδη. Αρ-
κετές και ποιοτικές λύσεις. Η απόκτηση του Λε-
ρίν Ντουάρτε ανέβασε τον πήχη, ενώ επίσης ο 
Αρης διαθέτει στο ρόστερ του τον «υδραυλικό» 
Χαβιέ Ματίγια που στο δεύτερο μισό της περσι-
νής χρονιάς πήρε την ομάδα στις πλάτες του. 
Επιπροσθέτως, η ανανέωση του Νίκο Μαρτίνες, 
αλλά και η παρουσία του Μάρτιν Τόνσο, δίνουν 
στα χέρια του Παντελίδη αφθονία επιλογών.
ΕΞΤΡΕΜ

Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν στο 
ρόστερ οι Νικολά Ντιγκινί, Μάρτιν Τόνσο, Ντά-
νιελ Λάρσον και ο Μπρούνο Γκάμα που βρίσκε-
ται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Την 
ίδια ώρα ο Αρης μοιάζει αποφασισμένος να κάνει 
μία ακόμα μεταγραφική έκπληξη, αφού βρίσκε-
ται σε διαπραγματεύσεις με τον Αλέσιο Τσέρτσι. 
Μία μεταγραφή από το «πάνω ράφι» που αν επι-
τευχθεί θα αλλάξει τα δεδομένα. Επίσης, σε πε-
ρίοπτη θέση στη λίστα του Αρη βρίσκεται πάντα 
και ο Ντάνιελ Μαντσίνι της Μπορντό. 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Ο Αρης ολοκλήρωσε τη μεταγραφή-βόμβα 
του Μπράουν Ιντέγε και έβαλε στο δυναμικό του 
έναν top class επιθετικό. Ο Θόδωρος Καρυπίδης 
πρόσφερε ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο για να 
πείσει τον Νιγηριανό να πει το «ναι». Ο 31χρο-
νος, βέβαια, θα έχει συναγωνισμό και μάλιστα 
ισχυρό, αφού ο πρώτος σκόρερ της περσινής σε-
ζόν για τον Αρη, ο Χαμζά Γιουνές, παρέμεινε στην 
ομάδα και δείχνει αποφασισμένος να διεκδική-
σει και πάλι θέση βασικού, έστω και αν γνωρίζει 
πως το έργο του θα είναι δύσκολο. 
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Ο... χάρτης του νέου Αρη!

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Κουέστα
Εμαν
Μεταγραφή

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Ρόουζ
Βέλεθ
Δεληζήσης
Σόουζα
Μεταγραφή

ΔΕΞΙΑ ΜΠΑΚ
Σούντγκρεν
Κωνσταντινίδης
Τζανακάκης

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΑΚ
Κόρχουτ
Μεταγραφή

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΧΑΦ
Σιώπης
Μπάσα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΣΟΙ
Ματίγια
Ντουάρτε
Mαρτίνες

ΕΞΤΡΕΜ
Ντιγκινί
Τόνσο
Γκάμα
Λάρσον
Μεταγραφή

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Ιντέγε
Γιουνές
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Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο μπασκετικός Αρης, που 
περνάει τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών, 
αφού τα χρέη της εποχής του Νίκου Λάσκαρη, μοιάζουν 
δυσβάσταχτα και ασήκωτα, με τον Δημήτρη Γουλιέλμο να 
αδυνατεί (για την ώρα τουλάχιστον) να δώσει λύση και 
το παρόν και το μέλλον του τμήματος βρίσκεται στον... 
αέρα. 
Ήδη, παρελθόν αποτελεί από την ομάδα ο Γιάννης Κα-
στρίτης, «φευγάτοι» είναι και οι ξένοι καλαθοσφαριστές 
του συλλόγου, ενώ ο Λευτέρης Μποχωρίδης που είναι ο 
πιο ποιοτικός αθλητής που διαθέτει τη δεδομένη χρονική 
στιγμή ο Αρης, βρίσκεται με το ένα... πόδι στον Προμηθέα 
Πάτρας. 
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα «ban» που παραμένουν, 
σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό του Κιτρινόμαυρου 
συλλόγου και καθιστούν τις επόμενες ημέρες εξαιρετικά 
κρίσιμες. Ο ΑΣ Αρης βλέποντας το... αδιέξοδο συγκάλε-
σε έκτακτη Γενική συνέλευση αρχικά για τις 3 Ιουλίου με 
δεύτερη και πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής της την 
8η Ιουλίου στο «Nick Galis Hall».
Η «Karfitsa», αναλύει όλα τα δεδομένα γύρω από την 
αρνητική όπως εξελίχθηκε κατάσταση για τον μπασκετι-
κό Αρη. 
1. To μεγάλο «αγκάθι» με τα 8+1 ban
Για να λυθούν οικονομικά προβλήματα σε έναν σύλλογο, 
απαιτείται ρευστό. Όταν αυτό δεν υπάρχει, τότε αυτά διο-
γκώνονται και δημιουργούν μεγαλύτερους κινδύνους. Σε 
αυτή τη φάση βρίσκεται ο Αρης, που αναζητεί λύση σε ένα 
πρόβλημα που τον ταλανίζει από πέρυσι. Κι όμως αντί η 
κατάσταση αυτή να εξομαλύνεται, διογκώνεται, αφού 
προσφάτως έσκασε κι άλλη τελεσίδικη οφειλή προς τον 
Κάιλ Γουίβερ και αν δεν δοθεί λύση, τότε τα οκτώ ban, 
θα γίνουν αυτομάτως εννιά. H αρχική δέσμευση του Δη-
μήτρη Γουλιέλμου για άμεση λύση στο θέμα των ban 
έμεινε στα λόγια και πλέον ο κίνδυνος μεγαλώνει, αφού 
δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Οι γνωρίζοντες ανα-
φέρουν πως για να γίνει άρση των περιορισμών αυτών 
απαιτείται ένα ποσό κοντά στις 400.000 ευρώ. Όχι και 
τόσο μικρό πάντως για την (τωρινή) οικονομική κατά-
σταση των Κιτρίνων. 

2. Τα χρέη προς το υπάρχον ρόστερ αλλά και πρώην 
αθλητές
Ένα ακόμα «αγκάθι» (επίσης) σημαντικό που... τρυπάει 
τον Αρη είναι οι οφειλές που υπάρχουν στους καλαθο-
σφαιριστές που αγωνίστηκαν στον σύλλογο τη φετινή 
χρονιά. Στους περισσότερους οφείλονται μισθοί δύο ή 
και τριών ακόμα μηνών, κάτι που ενδεχομένως τους 
αναγκάσει στη λύση των προσφυγών (σ.σ. έχοντας δικαί-
ωμα να διεκδικήσουν το ύψος των συμβολαίων και της 
νέας σεζόν, κάτι που θα ισούται με τεράστια οικονομική 
καταστροφή) εάν δε δοθεί λύση ή έστω μια μικρή απο-
πληρωμή των οφειλών τους. Την ίδια ώρα οι Ελληνες 

καλαθοσφαιριστές του Αρη αναμένουν κι αυτοί τις εξε-
λίξεις (σ.σ. αρκετοί έχουν λαμβάνεις ακόμα και από την 
περσινή σεζόν), έχοντας ορισμένοι εξ’ αυτών προτάσεις 
άλλων ομάδων στα χέρια τους. Ως εκ τούτου ο κίνδυνος 
να χαθούν οι περισσότεροι από τους παίκτες της ομάδας 
είναι ορατός κάτι που θα ισούται με καταστροφή. 
Κάπου εδώ στην εξίσωση επανέρχεται και το πρόβλημα 
της μη τήρησης διακανονισμών με άλλους πιστωτές (σ.σ. 
Πρίφτης, Τσαϊρέλης, άρθρο 99) το οποίο θα επιστρέψει 
στο προσκήνιο στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητι-
κής επιταγής κι αν δεν ξεπεραστεί μέχρι τη συμπλήρωση 
του φακέλου συμμετοχής στην Basketleague. Εδώ να 
σημειώσουμε  πως ο κίνδυνος είναι αν δεν πληρωθούν 
τρεις δόσεις, τότε χτυπάει «καμπανάκι» και ο Άρης έχει 
δύο απλήρωτες εδώ και καιρό. Πράγμα που αν συμβεί 
τότε τα χρέη θα επανέλθουν στο αρχικό τους κεφάλαιο. 
Για να υπάρξει λύση σε όλα αυτά, θα χρειαστεί και εδώ 
άμεση εισροή χρημάτων στην εταιρεία τα οποία για την 
ώρα αγνοούνται. 

3. Η αποχώρηση Καστρίτη, το «όχι» του Λυκογιάννη 
και το άγνωστο μπάτζετ

Ο Γιάννης Καστρίτης αποτελεί και τυπικά παρελθόν από 
τον Κιτρινόμαυρο πάγκο. Ο Ελληνας τεχνικός, δεν πήρε 
καμία διαβεβαίωση για λύσεις στα προβλήματα της ομά-
δας και δεν θα συνεχίσει στο τιμόνι του συλλόγου. Την 
ίδια ώρα ο Γουλιέλμος συναντήθηκε με τον Αρη Λυκο-
γιάννη. Η απάντηση του Ελληνα κόουτς ήταν αρνητική. 
Ο λόγος; Όλα όσα αναλύθηκαν παραπάνω. Το αγωνιστικό 
μπάτζετ της νέας χρονιάς είναι άγνωστό και όλα συνη-
γορούν πως ο Αρης διανύει ίσως το κρισιμότερο σταυ-
ροδρόμι της ιστορίας του και αναζητεί τη λύση που θα 
τον επαναφέρει στον ίσιο δρόμο. Ειδάλλως τα χειρότερα 
μπορεί και να μην ήρθαν ακόμα...

SOS EKΠΕΜΠΕΙ Ο ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΣ ΑΡΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ  
ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ... ΣΚΟΙΝΙΑ 

Ο Αυτοκράτορας έμεινε... γυμνός!
Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ

Τα δύο ζητούμενα 
για τον νέο Αρη

Ποιο είναι το αγωνιστικό ζητούμενο για τον ποδο-

σφαιρικό Αρη; Να καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει την 

περσινή επιτυχία, δηλαδή την κατάκτηση της 5ης θέσης 

και τη συμμετοχή του στο Europa League.Γιατί ήταν επι-

τυχία; Γιατί ο Αρης κατάφερε με το καλημέρα στη Super 

League, μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, να κάνει μία 

εμφατική επανεμφάνιση. Αφησε πίσω του ποδοσφαιρικές 

δυνάμεις οι οποίες εν τη απουσία του έπαιρναν ευρωπα-

ϊκό εισιτήριο και υπό μία έννοια αποκατέστησε την τάξη. 

Συγχρόνως έδωσε αξία στην πολυφορεμένη δήλωση 

«είναι φτωχότερο το πρωτάθλημα χωρίς τον Αρη».

Επειδή όμως στη ζωή το χθες είναι χθες και το σή-

μερα είναι σήμερα, ο Αρης έχει πλέον μία νέα πρόκληση. 

Εχοντας ήδη πετύχει την έξοδο στην Ευρώπη, λογικό 

είναι ότι έχει ανοίξει η όρεξη των φίλων του για ακόμη 

μεγαλύτερες επιτυχίες. Αρα οι «κίτρινοι» θα αντιμετω-

πίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα και 

δεν θα συγχωρούνται αποκλεισμοί όπως αυτός της προ-

ηγούμενης χρονιάς από τον Εγοτέλη, ούτε αγωνιστικοί 

διασυρμοί όπως αυτός από τον Λεβαδειακό. 

Ο Θόδωρος Καρυπίδης αφού πλήρωσε ακριβά τα 

λάθη που έκανε, παρουσιάζεται περισσότερο ώριμος δι-

οικητικά και προσεγγίζει τα γεγονότα με ρεαλισμό. Αυτό 

αποτελεί καλό νέο για τον Αρη. Ενισχύει το ρόστερ με 

ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ταλέντο και εμπειρία, 

χωρίς να έχει νεοπλουτίστικη νοοτροπία. Πλην της πε-

ρίπτωσης του Ιντέγε οι υπόλοιπες μεταγραφές είναι σε 

λογικό επίπεδο και στις θέσεις που έχει απόλυτη ανάγκη 

η ομάδα. Αδυναμίες οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την 

περασμένη αγωνιστική περίοδο και προετοιμάστηκε ο 

Αρης εγκαίρως για την κάλυψη τους. Αυτή τη στιγμή το 

ρόστερ χρειάζεται ένα δεξί μπακ και έναν εξτρέμ από την 

ίδια πλευρά. Με τις δύο αυτές κινήσεις θα κλείσουν οι 

μεταγραφές για τον βασικό κορμό της ομάδας. 

Πώς θα κεφαλαιοποιήσει λοιπόν ο Αρης την περσι-

νή του επιτυχία; Με το να πετύχει περισσότερα στη νέα 

αγωνιστική περίοδο. Στη χειρότερη περίπτωση όμως θα 

πρέπει να κάνει τεράστια βήματα στο οργανωτικό κομμά-

τι και να «κλειδώσει» την έξοδο στην Ευρώπη. Γιατί μία 

ομάδα που έχει μόνιμη παρουσία στο big 5 του βαθμο-

λογικού πίνακα δικαιούται να κάνει οποιοδήποτε όνειρο 

θέλει.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ GALA ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΡΟΤΑΡΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μία υπέροχη βραδιά με 100 καλεσμένους μας που 
ήρθαν και τίμησαν το Κξαλοκαιρινό  GALA, στο πλαί-
σιο της τριπλής γιορτής του με την αλλαγή ηγεσίας του 
Rotary Club Thessaloniki Metropolitan, στον επόμενο 
Πρόεδρο Μάριο Δράμαλη και οι ΚΙΟΝΕΣ και το Διοικητι-
κό Συμβούλιο, απένειμαν, βραβεία επιχειρηματικότητας, 
πολιτισμού και πολιτικής δράσης, σε επιχειρηματίες και 
πολιτικούς, που βοήθησαν την πόλη. Επίσης η εκπομπή 
LIFESTYLE θα είχε το αποχαιρετιστήριο Party της,με κα-
λεσμένους όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, που 
σας κρατούσαν παρέα επί ένα χρόνο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν από πολιτικούς οι 
Υποψήφιοι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου, 
Βίκυ Νάκου η οποία τιμήθηκε με το βραβείο δύναμης για 
τους αγώνες που έδωσε παρά τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετώπισε, Σύνθια Σάπικα, καθώς και οι κ.κ. Διαμαντής 
Γκολιδάκης, Νίκος Ταχιάος. 

Από τα ROTARY τιμήθηκαν ο Δικηγόρος Θεόδωρος 
Ασπασίδης, ο Γυναικολόγος Τέλης Αποστολίδης, ο Αντι-
περιφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Αλέξανδρος 
Θάνος, ο  Πρόεδρος του ΙΑΣΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γε-
ράσιμος Κρασσάς, ο δικηγόρος παρ αρείω πάγω Χάρης 
Μέγας, ο επιχειρηματίας Γιάννης Μανδρίνος, ο Πρόεδρος 
του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης Δημήτρης Στα-
ματιάδης, η γυμνάστρια Ελπίδα Τσίντσιφα, ο πρόεδρος 
εφοριακών Β. Ελλάδος Μιχάλης Κούπκας, η ψυχολόγος 
ψυχίατρος Νάντια Κοκκίνου, οι επιχειρηματίες Αντώνης 
και Κυριακή Σταυρακίδου, ο Γιάννης Βασιλειάδης, ο Πα-
τέρας Χρήστος Μήτσιος,  η Εμυ Φουντά, ο δημοσιογράφος 
και συγγραφέας διευθυντής της εφ. «Karfitsa» Δημήτρης 
Δραγώγιας, οι βιομήχανοι Σάκης και Φωτεινή Κεραμάρη, 
ο διατροφολόγος Ιορδάνης Δουρβανίδης, ο πλαστικός 
χειρουργός Δημήτρης Οικονόμου, η επιχειρηματίας Πόπη 
Δούνου, ο επιχειρηματίας, Πάνος Καρδαράς, η Νατάσα 
Παπαβασιλείου αισθητικός, η επιχειρηματίας Χριστίνα 
Αλεξάνδρου και η συγγραφέας και ποιήτρια Χριστίνα Πα-
ναγιώτα Γραμματικοπούλου.

Βραβεία  επιχειρηματικότητας  
και προσφοράς στην πόλη
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ΚΡΙΟΣ
Μη σπαταλάτε 
το χρόνο σας σε 
ανθρώπους που σας 
πληγώνουν!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΏΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες 
καταστάσεις με περισσότερη ψυχραιμία. 

Μην αντιδράς έντονα και μη δημιουργείς 
εκνευρισμό. Άλλωστε, εσύ είσαι από 
τα άτομα που καταφέρνουν πάντα να 

ελίσσονται και να συμπεριφέροντε 
όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτό 

πρέπει να κάνεις και τώρα και να 
μην αφήσεις κάποια προβλήματα να 

χαλάσουν την ψυχολογία σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,33,45.

Θα είσαι σε αναμονή, περιμένοντας 
τις εξελίξεις σε διάφορα θέματα που 
σε απασχολούν, αλλά ο ανάδρομος 

κυβερνήτης σου, θα συνεχίσει να 
σου βάζει εμπόδια στο πέρασμα του. 

Ηρέμησε, μην εκνευρίζεσαι και με 
την υπομονή και την σκληρή δουλειά, 

θα καταφέρεις να τα υπερπηδήσεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,23,44.

Μην αφήνεις πολλές καταστάσεις 
στην τύχη τους. Μπορείς να κινηθείς 

επικεντρωμένα, για να λύσεις 
συγκεκριμένα θέματα που σε 

προβληματίζουν. Ο δυναμισμός που 
θα έχεις θα είναι μεγάλος και με ότι 

καταπιαστείς, θα το φέρεις εις πέρας με 
τον καλύτερο τρόπο. Μην χαλαρώνεις 

και μην επαναπαύεσαι. Εκμεταλλεύσου 
τα αποθέματα ενέργειας που έχεις, 

για να ισορροπήσεις την κατάσταση, 
που είναι έτοιμη να εκραγεί. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…13,22,42,48.

Μερικά θέματα που μπορεί να συμβούν 
θα σε από συντονίσουν και θα σε 

βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Καλό 
θα είναι να κρατήσεις την ψυχραιμία σου 

και… το στόμα σου κλειστό, ώστε να 
αποφύγεις τα χειρότερα. Στο οικογενειακό 

περιβάλλον θα γίνουν συζητήσεις, που 
μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. 

Καλό θα είναι να έχεις προετοιμαστεί  
για κάθε ενδεχόμενο. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…10,16,21,45.

Μπορείς να λύσεις τα διάφορα 
προβλήματα που υπάρχουν την τελευταία 

περίοδο με ψυχραιμία και ισορροπία, 
χωρίς να φτάνεις τις καταστάσεις στα 
άκρα. Οι διάφορες υποθέσεις που σε 

απασχολούν θα γίνουν παρελθόν, 
αν κινηθείς με προγραμματισμό και 

χωρίς σπασμωδικές κινήσεις. Θα 
δεις ότι στην πορεία θα μπορέσεις να 

πετύχεις όλα αυτά που θέλεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,28,47.

Οι ευθύνες που θα έχεις, θα σου 
δημιουργήσουν άγχος και πάρα πολλή 
ένταση. Φρόντισε να μην τα βάλεις με 

άτομα που δεν φταίνε σε τίποτα. Μπορείς 
να κάνεις καινούργια ξεκινήματα, 

αρκεί να ξέρεις από πριν τι είναι αυτό 
που σε ευχαριστεί πραγματικά. Να 
ξέρεις ότι πολλές προβληματικές 

υποθέσεις φτάνουν στο τέλος τους και 
θα έρθει και η επιτυχία, που περιμένεις 

εδώ και αρκετό καιρό. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…12,33,42,47.

Οι καταστάσεις και οι άνθρωποι που σας πλη-
γώνουν μπορούν να σας αλλάξουν και να σας 
απομακρύνουν από τον πραγματικό σας εαυτό: 
ένα δυνατό, τολμηρό και ελεύθερο άνθρωπο 
που αξίζει να είναι ευτυχισμένος.
Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο 
να ξεφύγουμε από κάτι συναισθηματικά επιζήμιο 
από τη μια μέρα στην άλλη.
O εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος, 
κατά μια έννοια, έτσι ώστε να αναγνωρίζει άμεσα 
τέτοιες απειλές και να προωθεί την αντίδραση: 
επίθεση ή υποχώρηση.
Ωστόσο, υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο συμφω-
νούμε όλοι: δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το 
ίδιο εύκολα όλες τις επιβλαβείς καταστάσεις και 
μάλιστα μπορεί να μας είναι ακόμη πιο δύσκολο 
να πείσουμε τον εαυτό μας ότι πρέπει να ξεφύ-
γουμε από αυτές.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε σε αυτή την περί-
πτωση; Τι γίνεται όταν, για παράδειγμα, το άτομο 
που σας πληγώνει είναι μέλος της οικογένειάς 
σας ή ο σύντροφός σας;
Οι άνθρωποι που σας πληγώνουν, δεν σας 
αξίζουν
Οι άνθρωποι που πληγώνουν τους άλλους, 
ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους.
Όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους που πληγώ-
νουν άλλους, πιθανότατα το πρώτο πράγμα που 
σκέφτεστε είναι η σωματική βία.
Ναι, δυστυχώς αποτελεί ένα θλιβερό κομμάτι της 
ζωής. Αυτό το είδος βίας εξακολουθεί να υφίστα-
ται και δεν υπολογίζει σύνορα, πολιτισμό ή τάξη. 
Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο είδος υπονοούμε-
νης, έμμεσης ή αθόρυβης βίας που είναι εξίσου 
επιβλαβές.
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κενοί από αισθή-
ματα εμπάθειας ή είναι ανίκανοι να δημιουρ-
γήσουν σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο 
σεβασμό.
Τι μπορείτε να κάνετε αν ο γονιός, ο σύντροφος 
ή ο καλύτερός σας φίλος δεν σας σέβεται ή σας 
εκβιάζει συναισθηματικά;
Μην φοβάστε να θέσετε τα όριά σας και να 
πείτε «ΟΧΙ» σε ορισμένα πράγματα που δεν σας 
αρέσουν ή σας πληγώνουν.
Το «όχι» δεν είναι κάποια εγωιστική απάντηση.
Είναι ο τρόπος που ορίζετε την προσωπικότητά 
σας με σεβασμό: ενημερώνετε τα άτομα που 
βρίσκονται γύρω σας ότι οφείλουν να λάβουν 
υπόψη τις απόψεις σας και ότι ορισμένα πράγμα-
τα σας πληγώνουν.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από αυτή τη 
δήλωσή σας το άλλο άτομο να ανταποκριθεί.
Αν συνειδητοποιήσετε ότι δεν άλλαξε τίποτα και 
ότι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο 
τρόπο, τότε ήρθε η ώρα να πάρετε μια απόφαση: 
ο άνθρωπος που σας πληγώνει, δεν σας αξίζει.
Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι είναι αδύνατο να 
τους ευχαριστείτε όλους.
Το να προσπαθείτε όλη την ώρα να κάνετε 
ευτυχισμένους όλους τους ανθρώπους που 
βρίσκονται στη ζωή σας είναι ένας στόχος που 
θα σας κάνει δυστυχείς.
Στη ζωή, θα πρέπει να μπορείτε να θέτετε 
προτεραιότητες και η πρώτη προτεραιότητα θα 
πρέπει να είστε εσείς. Αν αγαπάτε και σέβεστε 
τον εαυτό σας, δεν θα επιτρέπετε στους άλλους 
να σας βλάπτουν.
Οι πιο σημαντικές σχέσεις που θα πρέπει να 
εδραιώσετε είναι εκείνες που θα σας επιτρέπουν 
να είστε ο εαυτός σας και θα σας δείχνουν 
αγάπη, σεβασμό και κατανόηση.
Όσο για τους ανθρώπους που δεν σας σέβονται;
 Το μόνο πράγμα που αξίζουν είναι η απομά-
κρυνσή σας έτσι ώστε να μπορέσετε να αποκτή-
σετε μια καλύτερη συναισθηματική ισορροπία 
και να προστατεύσετε τον εαυτό σας.
Μείνετε μακριά τους ή περιορίστε την επικοινω-
νία σας μαζί τους όσο το δυνατόν περισσότερο 
και να θυμάστε ότι επειδή βάζετε αυτά τα όρια 
δεν σημαίνει ότι είστε και κακός άνθρωπος.
Είστε υπεύθυνοι, τολμηροί και έχετε το δικαίωμα 
να είστε ευτυχισμένοι.
Μην σπαταλάτε το χρόνο σας σε ανθρώπους που 
σας πληγώνουν ή δεν σέβονται τις αξίες σας και 
την εντιμότητά σας.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΏΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Μην αφήνεις διάφορες καταστάσεις να σε 
καταβάλλουν ψυχικά. Έχεις βάλει κάποιους 
στόχους και δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από 
αυτούς, όσες αναποδιές και αν προκαλεί η 
εβδομάδα, η αλήθεια είναι ότι θα νιώσεις 
μία μικρή απογοήτευση, για κάποια θέματα 
που θέλεις να τελειώνουν, αλλά αυτά 
παραμένουν σε στασιμότητα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,19,24,39.

Μπορείς να ξεπεράσεις κάποιες 
ενδεχόμενες δυσκολίες που υπάρχουν 
στη ζωή σου, αν αποφασίσεις να αλλάξεις 
λίγο την συμπεριφορά σου και γίνεις 
πιο διαλλακτικός. Μπορεί σε μερικά 
πράγματα να υπάρχουν άμεσες λύσεις 
και η ισχυρογνωμοσύνη σου να σε 
κάνει να εθελοτυφλείς. Άλλαξε οπτική, 
άνοιξε τις πόρτες του μυαλού σου και θα 
εκπλαγείς από τα αποτελέσματα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,19,26,40.

Οι θετικές εξελίξεις, οι ελπίδες και ο 
δυναμισμός σου, έρχονται να τονώσουν το 
ηθικό σου και την ψυχολογική κατάσταση. Με 
μεγάλη σου ανακούφιση θα διαπιστώσεις ότι 
οι σκληροί αγώνες που έκανες μέχρι τώρα, 
δεν πάνε χαμένοι. Συνέχισε στους ρυθμούς 
που έχεις και πολύ σύντομα θα δεις και την 
επιτυχία. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,23,32,42.

Η ενεργητικότητα που θα έχεις θα είναι 
μεγάλη. Λύσε προβλήματα που αφορούν 
στον οικογενειακό τομέα, αλλά μην πάρεις 
ακόμη σημαντικές αποφάσεις. Θα έχεις 
έντονο το αίσθημα της επικοινωνίας σήμερα 
και καλό είναι να το εκμεταλλευτείς, για να 
βάλεις σε μία σειρά τη ζωή σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,31,42,47.

Όποιος κοιτάει το παρελθόν, σκοντάφτει στο 
μέλλον. Αρκετά ασχολήθηκες με τα παλιά και 
ήρθε ο καιρός να δεις τι θα κάνεις από δω και 
πέρα. Αν πρέπει να ξεκαθαρίσεις υποθέσεις 
που εκκρεμούν, είναι η κατάλληλη στιγμή να 
το κάνεις, προκειμένου να αφήσεις χώρο για 
τα καινούργια, που έρχονται και δεν θα είναι 
και λίγα. Καινούργιες φιλίες φαίνονται στον 
ορίζοντα. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,28,44.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 29/6 ΕΩΣ 5/7

Ευνοείσαι αν αποφασίσεις να αναλάβεις 
πρωτοβουλίες, που έχουν σχέση 
με οικογενειακά θέματα και που σε 
προβληματίζουν από το παρελθόν. Επίσης, 
ενδεχομένως να βγουν στην επιφάνεια 
μυστικά που θα κάνουν αίσθηση, αλλά καλό 
είναι να μην πεις την γνώμη σου. Μπορείς, 
με πολύ μεγάλη διπλωματικότητα, να 
σταματήσεις τις συζητήσεις και να αλλάξεις 
θέμα. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,25,35,41.
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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

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

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΏΜΕΝΗ 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

ΑΓΙΏΝ ΠΑΝΤΏΝ 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

ΔΕΛΦΏΝ 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

ΦΛΏΡΙΝΑ (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 ΑΚΙΝΗΤΏΝ 
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 

ΑΝΏ 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



ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ;
ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ

ΣΤΟ PUBLIC.GR  
 

ΤΩΡΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΩΣ ΤΙΣ 14/7

12.000Btu/h

ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

24/7
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΙΜΗΣ

Εξαιρούνται οι κωδικοί σε προσφορά. 
Όροι & προϋποθέσεις στο public.gr


