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Του Δημήτρη Δραγώγια

Το χειρότερο είναι ότι 
ακόμη και το ... νέο αίμα 
δηλαδή οι νέες πολιτικές 

δυνάμεις που κάποτε 
οραματιζόμασταν ότι θα 

προκύψουν μετά από 
περίοδο παρατεταμένης 
κρίσης, θεωρείται πιθανό 

να αποδειχθούν κοινό 
παλιό ... κάτουρο
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Ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός της επόμενης μέρας
Ο όρος post-truth politics επινοήθηκε από τον τηλεοπτικό αστέρα Στίβεν Κολμπέρ με αφορμή 

τους ισχυρισμούς του Τζορτζ Μπους για να δικαιολογηθεί η εισβολή στο Ιράκ πριν από δεκαπέντε 
χρόνια περίπου και καθιερώθηκε γενικώς στη συνήθεια των πολιτικών να χρησιμοποιούν μεγα-
λοποιημένα ή παραποιημένα γεγονότα για να υποστηρίξουν τις θέσεις και τις αποφάσεις τους, τις 
πολιτικές τους. Ίσως να είναι η μετεξέλιξη του μύθου του Χότζα που εκλάμβανε ως αλήθεια την δική 
του εκδοχή κι αυτό έφτανε σε όλους αλλά και στην κοινή γνώμη που τον υποστήριζε. 

Με τον καιρό η ανοχή στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας έγινε απόλυτη αδιαφορία. Στα 
χρόνια της κρίσης, μεγαλούργησε η διαδικτυακή κοινότητα με το FB να αναδεικνύεται σε διαμορφω-
τή της κοινής γνώμης: Πήρε από μια ελίτ το μέχρι πρότινος αποκλειστικό προνόμιο της πρόσβασης 
στο κοινό και το χάρισε στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Και ω, της αχαριστίας, ο λαός, τοποθετεί 
το ιδρυτή του σ’ αυτήν την πολυθρύλητη ελίτ την οποία αναθεματίζει. 

Η επομένη των εκλογών της 7ης Ιουλίου, παραμένει μια αέναη αντιπαράθεση μεταξύ του λα-
ϊκισμού και του ελιτισμού που μπορεί κατά τον αείμνηστο Μάνο Χατζιδάκι να αποτελούσαν «τους 
εχθρούς της πολιτικής και του πολιτισμού», ωστόσο είναι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο λα-
ϊκισμός βρίσκει έδαφος στην αμάθεια, την ημιμάθεια και στην ρηχότητα της σκέψης, ο ελιτισμός 
στους καλλιεργημένους και στους κύκλους των οικονομικά ισχυρών διότι αυτοί είναι οι κύκλοι που 
νιώθουν ότι δεν χρειάζονται την κοινωνία αλλά αντιθέτως η κοινωνία τους χρειάζεται. 

Το χειρότερο είναι ότι ακόμη και το ... νέο αίμα δηλαδή οι νέες πολιτικές δυνάμεις που κάποτε 
οραματιζόμασταν ότι θα προκύψουν μετά από περίοδο παρατεταμένης κρίσης, θεωρείται πιθανό να 
αποδειχθούν κοινό παλιό ... κάτουρο: Η «Ελληνική Λύση» και το «ΜΕΡΑ25» έπιασαν αξιοζήλευετες 
επιδόσεις στις ευρωεκλογές τις οποίες μπορεί να επαναλάβουν και στις εθνικές χωρίς κανείς να 
γνωρίζει τρεις υποψηφίους τους, αλλά εξαιτίας των αμφιλεγομένων ηγετών τους.

Κι αν ιστορικά, επιβεβαιώνεται η μοναδική αντοχή της ελληνικής συνείδησης να επιβιώνει σε 
πείσμα πολλαπλών περιπετειών και αντιξοοτήτων οφείλεται στη διαχρονική εμβέλεια του ελληνι-
κού πνεύματος που κατορθώνει και μεγαλουργεί σε περιβάλλον αξιακών συνθηκών: Το αποδεικνύ-
ουν οι διεθνείς διακρίσεις σε επιστημονικό αλλά και αθλητικό επίπεδο.

Αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να αντιμετωπίσει το post 
truth αλλά κυρίως να εξοντώσει τα δυο κτήνη που παραμονεύουν ακόμη και στους ίδιους του κόλ-
πους της παράταξής του: Του λαϊκισμού και του ελιτισμού. 
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Στην τελική της ευθεία έχει μπει πλέον, λίγες 
μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, η προεκλογική 
περίοδος, με τα κομματικά και επικοινωνιακά 
επιτελεία των κομμάτων, και ειδικά αυτά της 
Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να εργάζονται 
πυρετωδώς. Την ίδια στιγμή οι αρχηγοί τους, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, οι 
οποίοι όχι μόνο θεωρούνται αλλά είναι και στην 
πράξη τα «βαριά» χαρτιά των κομμάτων τους, 
στοχοθετούν τους εχθρούς που πρέπει να νική-
σουν και τα εμπόδια που πρέπει να προσπερά-
σουν προκειμένου να φτάσουν όσο το δυνατόν 
καλύτερα προετοιμασμένοι στην κάλπη.

Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται, ο κ. Μη-
τσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν να αντιμετω-
πίσουν κοινά προβλήματα και παρόμοιας φύ-
σεως εχθρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει 
να απειλείται το εκλογικό ποσοστό της ΝΔ –και 
ακόμα και η τόσο πολυπόθητη για τον ίδιο και για 
το κόμμα του αυτοδυναμία– από ένα κόμμα που 
πολιτικά χωροθετείται δεξιότερα της Νέας Δημο-
κρατίας, αυτό της Ελληνικής Λύσης, με πρόεδρο 
τον Κυριάκο Βελόπουλο. Η Ελληνική Λύση τα 
πήγε πολύ καλά στις ευρωεκλογές, όπου έλαβε 
4,18% και κατάφερε να εκλέξει έναν ευρωβου-
λευτή. Ο κ. Μητσοτάκης έχει εντοπίσει εδώ και 
καιρό το πρόβλημα και την ενδεχόμενη διαρροή 
ψηφοφόρων που μπορεί να προκύψει και έχει 
εντάξει στον προεκλογικό του λόγο χαρακτηρι-
σμούς πολιτικής απαξίωσης του συγκεκριμένου 
κόμματός και του αρχηγού του,  χωρίς να μπορεί 
να αποφύγει ανάλογες απαντήσεις από πλευράς 

κ. Βελόπουλου.
Στην απέναντι όχθη, ο Αλέξης Τσίπρας, ο 

οποίος μετρά διαρροές ψηφοφόρων ακόμη και 
προς τη ΝΔ, αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα 
με τον μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Το πρόβλημά του ακούει στο 
όνομα ΜέΡΑ25. Το κόμμα, με ιδρυτή και επικε-
φαλής τον πρώην υπουργό Οικονομικών (στις 
πρώτους δύσκολους μήνες της συγκυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) και πρώην Συριζαίο, Γιάνη 
Βαρουφάκη, κατέγραψε μια πολύ αξιοπρεπή 
πορεία στις ευρωεκλογές: έλαβε 2,99% και για 
ελάχιστες ψήφους τελικά δεν κατάφερε να εκλέ-
ξει ευρωβουλευτή.

Θεωρείται βέβαιο πως ο πολιτικός χώρος 
που καταλαμβάνει του κόμμα του κ. Βαρουφάκη 
είναι στα Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, άρα το ενδεχόμε-
νο να αντλήσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους 
του κόμματός του Αλέξη Τσίπρα, θεωρείται βέ-
βαιο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζει αυτό 
πολύ καλά και για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει 
την ρητορική της ένταξης του ΜεΡΑ25 στα συ-
στημικά κόμματα που έχουν στόχο, όπως άλλω-
στε έχει δηλώσει «να ακακόψει την πορεία του 
ΣΥΡΙΖΑ».

Η αποχή
Ο δεύτερος μεγάλος εχθρός –εκτός από τα 

νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν και τους… 
απειλούν– που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Κυρ. 
Μητσοτάκης και Αλ. Τσίπρας και για τον οποίο 
εκφράζουν έντονο προβληματισμό, είναι η απο-
χή. Και οι δυο πολιτικοί αρχηγοί, επιχειρηματο-

λογούν για το κατά πόσο βολεύει το αντίπαλό 
τους κόμμα η αυξημένη αποχή, ενώ και οι δυο 
τους χρεώνουν ο ένας στο άλλο προεκλογική 
στάση και ρητορική που ευνοεί την αύξηση των 
ποσοστών αποχής στις εθνικές εκλογές.

Πάντως είναι αναμφισβήτητο ότι τόσο ο ένας, 
όσο και ο άλλος, έχουν να αντιμετωπίσουν τον 
κοινό εχθρό της χαλαρής ψήφου. Ο Αλέξης Τσί-
πρας με συνεχείς αναφορές για ανατροπή και 
νίκη στις εθνικές εκλογές, όπως η δήλωση «δεν 
πιστεύω ούτε ένα στο εκατομμύριο ότι θα χάσω 
τις εκλογές», επιχειρεί να κινητοποιήσει τους 
αναποφάσιστους ψηφοφόρους που βρίσκονται 
κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι τίποτα 
δεν έχει κριθεί ακόμα. Την ίδια στιγμή κατηγορεί 
τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι κατευθύ-
νει τον κόσμο σε αποχή, γιατί τον συμφέρει.

Η αποχή είναι ήττα της δημοκρατίας, έχει 
δηλώσει ο πρόεδρος της ΝΔ, επιχειρώντας την 
μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση στη «γαλάζια» 
παράταξη και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι 
«δεν δικαιολογείται κανένας εφησυχασμός, κα-
μιά προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσμα-
τος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί ούτε 
μια ψήφο», έχει δηλώσει ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης.

Σε κάθε περίπτωση οι δυο πολιτικοί έχουν 
ανοιχτά κοινά μέτωπα και το μεγαλύτερο είναι 
να καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο να πάει 
στην κάλπη!

Ποιοι είναι οι παρόμοιοι προβληματισμοί των αρχηγών της ΝΔ 
και του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών

Οι κοινοί «εχθροί» Μητσοτάκη – Τσίπρα
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Το τέλος της υπερφορολόγησης των επιχειρήσε-
ων, των ελευθέρων επαγγελματιών και της μεσαίας 
τάξης, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της 
ΝΔ. 

Με παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής, αλλά και 
άλλες οι οποίες θα υλοποιηθούν με ορίζοντα τε-
τραετίας, η ΝΔ έχει σχεδιάσει ένα καινούργιο μείγμα 
φορολογικής και οικονομικής πολιτικής, με σκοπό να 
δώσει ώθηση στους σημαντικότερους κινητήρες της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, δηλαδή τις επενδύσεις και 
την οικοδομή.

Το πακέτο των παρεμβάσεων οδηγεί σε σημαντι-
κή μείωση του φορολογικού βάρους για επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικά κίνη-
τρα για επενδύσεις και δημιουργία νέων και καλύτε-
ρα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
η ΝΔ δεσμεύεται για σημαντική μείωση της φορολό-
γησης και των επιχειρηματικών κερδών, αφενός σε 
επίπεδο επιχείρησης και αφετέρου σε επίπεδο μερι-
σμάτων. Ειδικότερα έχει εξαγγείλει:

- Μείωση εταιρικού φορολογικού συντελεστή 
από το 28% στο 20%, μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή 
έως το τέλος του 2021. 

- Μείωση του συντελεστή φορολόγησης μερι-
σμάτων από το 10% στο 5%. 

- Σταδιακή κατάργηση τέλους επιτηδεύματος. 

Για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 
η ΝΔ δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στην καθιέρωση 
εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για εισό-
δημα έως 10.000 ευρώ με δημιουργία νέας φορο-
λογικής κλίμακας που θα έχει χαμηλότερο ανώτατο 
συντελεστή ο οποίος είναι σήμερα 45%. Επίσης, θα 
προχωρήσει στην κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης και στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου 
μισθωτών και συνταξιούχων κατά 1.000 ευρώ για 
κάθε παιδί. 

Σήμερα ο εισαγωγικός φορολογικός συντε-
λεστής για το εισόδημα φυσικών προσώπων είναι 
22% και εφαρμόζεται για το τμήμα του εισοδήμα-
τος έως 20.000 ευρώ. Εάν το πρώτο αυτό κλιμάκιο 

«σπάσει» σε δυο τμήματα με το πρώτο να είναι έως 
10.000 και συντελεστή 9% και το δεύτερο με εισό-
δημα από 10.000 έως 20.000 και συντελεστή 22%, 
τότε επέρχεται μείωση του φορολογικού βάρους για 
μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν χαμηλά ει-
σοδήματα αλλά μεγαλύτερη μείωση φόρου για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες. 

Παράλληλα, θα υπάρξει σταδιακή μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών από 20% στο 15% και κα-
τάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που μετέτρεψε τις 
ασφαλιστικές εισφορές σε υπερφορολόγηση.

Τέλος, το πρόγραμμα της ΝΔ για την ακίνητη πε-
ριουσία προβλέπει τα εξής: 

-Μείωση εντός διετίας κατά 30% του ΕΝΦΙΑ για 
όλους τους ιδιοκτήτες. 

-Θέσπιση έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος 
ή τον ΕΝΦΙΑ έως 50% των δαπανών αισθητικής, λει-
τουργικής ή ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων. 

-Αναστέλλεται για μια τριετία ο φόρος υπεραξίας 
στα ακίνητα και ο ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριό-
τητα.

*ο Στράτος Σιμόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, Υποψήφιος Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονί-
κης, ΝΔ και πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 
Έργων. Περισσότερα άρθρα και απόψεις του μπο-
ρείτε να διαβάσετε στο site www.efsimopoulos.gr

Τέλος στην υπερφορολόγηση από την κυβέρνηση της ΝΔΤ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ  Γ . 
Σ Ι Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

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

ESCAPETSARKA STI THESSΤαSOS στη ΜΟΥΣΙΚΗ

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

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

ΣΑ 22:00
ΚΥ 01:00 (Ε)  ΤΡ 00:00 (Ε)

Πρόγραμμα κόμματος και όχι υποψήφιου, 
ανέπτυξε και συνεχίζει αναπτύσσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ο 
πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και υπουργός 
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγκριώτης.

Ο έμπειρος πολιτικός του ΠΑΣΟΚ –που έχει 
εκλεγεί έξι φορές βουλευτής στο παρελθόν– ο 
οποίος αποφάσισε να ριχτεί εκ νέου στη «μάχη» 
του σταυρού και να βάλει υποψηφιότητα ξανά 
στην Α’ Θεσσαλονίκης, κλιμακώνει τις τελευταίες 
μέρες την προεκλογική του εκστρατεία με πολ-
λή διάθεση και με αμείωτη όρεξη. Μεγάλο του 
«όπλο» είναι το αναμφισβήτητο γεγονός ότι γνω-
ρίζει όσο κανείς άλλος τα θέματα, τα προβλήματα 
και τις ανάγκες της πόλης –κάτι που άλλωστε δεν 
διστάζουν να ομολογήσουν ακόμα και οι ίδιοι οι 
πολιτικοί του αντίπαλοι–, όπως επίσης και η υψη-
λή αποδοχή που χαίρει για τη διαχρονική του συ-
νέπεια, την προσφορά του στη Θεσσαλονίκη, το 
δοκιμασμένο ήθος του και τις φρέσκιες του ιδέες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαγκριώτης πραγμα-
τοποίησε το τελευταίο διάστημα και σχεδιάζει να 

πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις σε όλα τα δη-
μοτικά διαμερίσματα των δήμων της Α’ εκλογι-
κής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και 
θεματικές συναντήσεις με όλους τους βασικούς 
φορείς της πόλης.

Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης, στις 4 Ιου-
λίου, έχει προγραμματίσει κεντρική εκδήλωση 
στην αίθουσα «Αιμίλιος Ραΐδης» της ΔΕΘ. Θέμα 
της εκδήλωσης του κ. Μαγκριώτη, η οποία είναι 
προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20.30, είναι 
«Η βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και η 
κοινωνική συνοχή της».

Στόχος του, όπως σημειώνει επανειλημμέ-
να ο κ. Μαγκριώτης στις συγκεντρώσεις και στις 
επαφές που έχει με τους ψηφοφόρους του, είναι 
να αυξήσει το κόμμα του τα εκλογικά του ποσο-
στά. Συγκεκριμένα, ο πρώην βουλευτής επιθυμεί 
να ανέβει το ΚΙΝΑΛστις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
κατά τουλάχιστον δυο ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με τις ευρωεκλογές που διεξήχθησαν πριν 
από περίπου έναν μήνα.

Την Πέμπτη η κεντρική του προεκλογική εκδήλωση στη ΔΕΘ

Ανεβάζει στροφές ο Γιάννης Μαγκριώτης
Τέλος στην υπερφορολόγηση από την κυβέρνηση της ΝΔ
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

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

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας



Με ρωτούν συχνά, φίλοι, γνωστοί και ψηφοφόροι για ποιο 
λόγο άφησα μια καλή δουλειά και αποφάσισα να ασχοληθώ με 
την πολιτική και να διεκδικήσω την ψήφο των συμπολιτών μου 
Θεσσαλονικέων στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Τους απαντώ πως 
για μένα η πρόσκληση της κ. Φώφης Γεννήματα να δώσω την μάχη 
για το ΚΙΝΑΛ στην πόλη μου, την πόλη που μεγάλωσα, δραστηρι-
οποιήθηκα επαγγελματικά και αγάπησα είναι σαν να μου έκαναν 
πρόσκληση, για να χρησιμοποιήσω όρους ποδοσφαίρου, για να 
παίξω για την Εθνική Ελλάδος. 

Αποφάσισα να θέσω τα ένσημά μου και την εμπερία 20 και πλέ-
ον ετών στην κοινωνία και να συνεισφέρω από άλλο μετερίζι για 
την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που απασχολούν μεγαλύ-
τερες ομάδες ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύντομης και γρήγο-
ρης αυτής προεκλογικής περιόδου του ενός μήνα έχω συζητήσει 
με πολύ κόσμο, με εργαζόμενους δημόσιων φορέων και υπαλλή-
λους ιδιωτικών επιχειρήσεων, με μικρομεσαίους επιχειρηματίες 
που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και 
αγωνιούν για το αύριο των επιχειρήσεών τους, με εκπαιδευτικούς, 
με νοσοκομειακούς, και εκπροσώπους της τέχνης, του πολιτισμού 
και του αθλητισμού, με δημάρχους του νομού Θεσσαλονίκης. Τι 
μου αναφέρουν σχεδόν όλοι; Ότι οι πολιτικοί και η πολιτική τους 
ξέχασαν!

Σύνθημα μου σε αυτές τις εκλογές είναι το «Η πολιτική αλ-
λιώς». Σύνθημα με το οποίο επιχειρώ να επικοινωνήσω τα αυτο-
νόητα. Πολιτική αλλιώς και διαφορετικά από εκείνη την πολιτική 
που μας έχει συνηθίσει η πολιτική ελίτ του τόπου που θυμάται 
τους ψηφοφόρους μόνο σε εκλογές ανασύροντας από συρτάρια 
χάρτινες λίστες. Πολιτική και πολιτικοί δίπλα στους ψηφοφόρους 
μας, τους ανθρώπους που μας δανείζουν και μας εμπιστεύονται 
την ψήφο τους. Πολιτική και πολιτικοί με ανοιχτά πολιτικά γρα-
φεία και τακτές συναντήσεις προκειμένου να ακούμε τα πραγματι-
κά προβλήματα, να συζητάμε και να προτείνουμε λύσεις. Πολιτική 
στο δρόμο στο πλευρό των εργαζομένων, δίπλα στα στελέχη και 
τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ που δέκα χρόνια τώρα ση-
κώνουν το βαρύ φορτίο της κρίσης στην οποία μας οδήγησαν οι 
καταστροφικές πολιτικές της διακυβέρνησης του 2004-2009 και 
επιμένουν να υπερασπίζονται το έργο μας, το έργο της μοναδικής 
υπεύθυνης, πατριωτικής, προοδευτικής, κεντροαριστερής παρά-
ταξης που ανέδειξε η μεταπολίτευση. Πολιτική δίπλα σε αυτόν τον 
κόσμο που αποτελεί την ψυχή του ΠΑΣΟΚ. 

Το βασικό μου κίνητρο για την συμμετοχή μου στις επικείμενες 
εκλογές ήταν και είναι η υποστήριξη της παράταξης, η επανένωση 
σπασμένων κομματιών, η διεύρυνση και η ανανέωση. Όλα αυτά 
μέσα από την επανίδρυση νέων στέρεων και επικαιροποιημένων 
σχέσεων με την κοινωνία. Για πολλούς ανθρώπους της γενιάς μου 

η πολιτική έχει εξισωθεί με το βόλεμα, την καθεστωτική αντίλη-
ψη. Δικό μου κίνητρο είναι να αποδείξω το αντίστροφο. Η πολιτική 
δεν βολεύει, αλλά ξεβολεύει και όταν σε καλεί είναι καθήκον σου 
να μπαίνεις στη μάχη της Δημοκρατίας χωρίς δεύτερες σκέψεις. 

Το ΚΙΝΑΛ πρέπει να αναδιαμορφωθεί ριζικά, να επιστρέψει 
εξαγνισμένο στην κοινωνία, στους δρόμους και τις γειτονιές. Πρέ-
πει να εκφράσει το επικαιροποιημένο κεντροαριστερό όραμα του 
2019 και να ανανεώσει το στελεχιακό του δυναμικό και το ακρο-
ατήριό του. 

Για μένα, όπως έχω δηλώσει αρκετές φορές, η πολιτική δεν 
είναι το πρόβλημα αλλά η λύση στο πρόβλημα. Πρέπει να επι-
στρέψουμε στα αυτονόητα και ο πολιτικός μιας περιφέρειας να 
είναι ένας άνθρωπος αυτής της περιφέρειας, ο οποίος τη ζει κανο-
νικά, συχνά τακτικά ως ένα μέλος αυτής της κοινωνίας και όχι ως 
ένας ουρανοκατέβατος σταρ ανά τέσσερα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τη 
Θεσσαλονίκη, όπου πολιτεύομαι, διαθέτω σχέδιο. Η Θεσσαλονίκη 
οφείλει να σταματήσει να έχει πρότυπο την Αθήνα και να κοιτάξει 
το Δουβλίνο, την Κοπεγχάγη, την Αμβέρσα. Η δυναμική της πό-
λης και το ανθρώπινο δυναμικό της είναι ανεξάντλητα. Πως θα 
γίνουν όλα αυτά; Μέσα από ρεαλιστικές και λογικές προτάσεις, 
όπως είναι η διασύνδεση των Πανεπιστημίων μας με την αγορά 
Εργασίας, η στήριξη και η ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματι-
κότητας, ο επανασχεδιασμός του αστικού ιστού με έμφαση στην 
δυτική πλευρά της πόλης. 

Στις 7 Ιουλίου το πρώτο στοίχημα είναι να κερδίσουμε την 
αποχή! Να πείσουμε τους ανθρώπους πως η ψήφος τους είναι ση-
μαντικότερη από μια εκδρομή. Να τους δώσουμε ελπίδα πως κάτι 
αλλάζει. Τους ζητώ να σταθούν και να μελετήσουν τα ψηφοδέλ-
τια, να βρουν τα πρόσωπα εκείνα που θα συνθέσουν τη βουλή, 
στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της χώρας. Και στις κρίσιμες 
στιγμές της ιστορίας, η επιλογή του ΠΑΣΟΚ έχει υπάρξει διαχρονι-
κά η πιο υπεύθυνη λύση!

Πολιτική αλλιώς με πρωταγωνίστρια την νέα γενιά, η απάντηση στις ελίτ
opinion
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Η χώρα μας χρειάζεται ευρύτερες συναινέ-
σεις στα εθνικά θέματα και ταχύτατη ανάπτυξη 
με περιφρούρηση των κοινωνικών δικαιωμά-
των, δηλώνει η υποψήφια βουλευτής του ΚΙΝΑΛ 
στην Α΄ Θεσσαλονίκης  Κούλα Γιαννακίδου, το-
νίζοντας πως όλα τα παραπάνω τα εγγυάται το 
κόμμα της. Σε συνέντευξή της στην Karfitsa, η κ. 
Γιαννακίδου τονίζει τις τεράστιες διαφορές του 
ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ –στις πολιτικές του οποίου 
ασκεί έντονη κριτική–, ενώ κάνει λόγο για απο-
κατάσταση ήθους και καθαρότητας στον πολιτι-
κό βίο.

Το ποσοστό (7,7%) του ΚΙΝΑΛ  στις ευρω-
εκλογές σας ικανοποιεί και με βάση αυτό το 
δεδομένο θεωρείτε πως έχει αρχίσει κάποιου 
είδους «επανεκκίνηση» στο κόμμα; Το πο-
σοστό αυτό, αν και ελπιδοφόρο, δεν με βρίσκει 
ιδιαίτερα ικανοποιημένη, παρά τις μεγάλες και 
γνωστές αντιξοότητες που είχαμε να αντιμετωπί-
σουμε. Δε θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η αρχή 
είναι το ήμισυ του παντός.

Ποιός είναι ο ρόλος που επιθυμεί να παίξει 
το ΚΙΝΑΛ; Θα ήσασταν θετική στο ενδεχόμενο 
συνεργασίας και συμμετοχής σε συγκυβέρ-
νηση; H χώρα χρειάζεται, ιδιαίτερα τώρα, μετά 
τις μνημονιακές περιπέτειες και τον απύθμενο 
λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, σταθερότητα, καθαρές 
θέσεις, ρεαλισμό, αποφυγή φανατισμού, ευρύ-
τερες συναινέσεις στα εθνικά θέματα, αλλά και 
ταχύτατες διαδικασίες ανάπτυξης με παράλληλη 
περιφρούρηση όσων κοινωνικών δικαιωμάτων 
έχουν απομείνει. Όλα αυτά τα εγγυάται το ΚΙΝΑΛ. 
Προοπτικές συνεργασίας υπάρχουν μόνον εφό-
σον κληθούν όλοι να φορέσουν τη «φανέλα της 
Εθνικής Ομάδας» και, βεβαίως, αν αποδέχονται 
τον πυρήνα των προγραμματικών θέσεών μας 
που αναλύονται στο «Σχέδιο Ελλάδα».

Η κ. Γεννηματά έχει κάνει λόγο για μια νέα 
πολιτική. Ποια είναι αυτή; Εκτιμώ ότι φωτογρα-
φίζεται η θέση που πρέπει να ξαναβρεί το Κίνη-
μα και για ιστορικούς λόγους, αλλά και για νέες 
προοπτικές και προκλήσεις. Στο παρελθόν, δεν 
προβάλαμε τις θέσεις αλλά και τα στελέχη μας 
που οδήγησαν την χώρα στην περίοπτη θέση 
που κατείχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Αντί-
θετα επικράτησε, ατυχώς, η σπίλωση ορισμένων 
μεμονωμένων επίορκων του χώρου. Για μία πο-
λιτική παράταξη που επικρατούσε με ποσοστά 
γύρω στο 50%, πώς να μην υπήρχαν και μερικά 
«σάπια φρούτα»;

Ποιές είναι οι μεγάλες πολιτικές διαφο-
ρές με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τα δυο κόμματα 
αντλούν ψηφοφόρους κατά πολύ μεγάλο πο-

σοστό από τον χώρο της Κεντροαριστεράς; Τε-
ράστιες! Καταρχήν σε επίπεδο ήθους και ύφους. 
Εμείς με πολυετείς καθημερινούς αγώνες στη-
ρίξαμε διαχρονικά τις ευπαθείς κοινωνικά ομά-
δες και αναδείξαμε την μεσαία τάξη στην υψηλή 
βαθμίδα. Οι πολλοί είχαν αξιόλογο και σταθερό 
εισόδημα, προερχόμενο από εργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
επένδυσε στο ψεύδος, στην «ψευτομαγκιά», 
στην συναλλαγή και τώρα τελευταία στην αρ-
γυρώνητη μεταγραφολογία. Σε επίπεδο ουσίας 
(στον οικονομικό τομέα και σε λοιπά προγράμα-
τα), ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θιασώτης της Βενεζουέλας, 
υιοθετώντας επιδοματικές πολιτικές. Το Κίνημά 
μας επιδιώκει την οικονομική ανάπτυξη και την 

αύξηση της παραγωγικότητας με ισονομία, ίδια 
αφετηρία για όλους, αλλά και κοινωνική αλλη-
λεγγύη.

Ποιά είναι τα θέματα που σας απασχολούν 
προσωπικά και επιθυμείτε να αναδείξετε σε κε-
ντρικό πολιτικό επίπεδο; Αποκατάσταση ήθους 
και καθαρότητας στον πολιτικό βίο. Η Ελλάδα 
να γίνει χώρα της παραγωγής, των ίσων ευκαι-
ριών, της δικαιοσύνης για όλους ανεξαιρέτως. Η 
Θεσσαλονίκη να σταματήσει επιτέλους να είναι η 
συμπρωτεύουσα – συνώνυμο της υποβάθμισης 
και να βρει τη θέση που δικαιούται σε υποδομές, 
σε υγεία και παιδεία, στον τομέα της αύξησης 
των θέσεων εργασίας. Ανάδειξη της Ελληνικής 
παιδείας. Προώθηση των αθλητικών ιδεωδών.

Ως πρώην γενική γραμματέας αθλητισμού, 
ποιά είναι τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει 
να επιλυθούν στον χώρο αυτό; Αθλητικός νό-
μος που να εκφράζει την σημερινή πραγματι-
κότητα και ταυτόχρονα να βάζει τους όρους για 
αδέσμευτο και ακηδεμόνευτο αθλητισμό. Νέες 
εγκαταστάσεις και βελτίωση των υφισταμένων. 
Σχολές διοικητικών και τεχνικών στελεχών. Αξι-
όπιστος επαγγελματικός αθλητισμός με αυστη-
ρά καθορισμένους κανόνες και οικονομοτεχνικά 
κριτήρια. Υγιής ερασιτεχνικός αθλητισμός σε συ-
νεργασία με τον σχολικό αθλητισμό. Στήριξη και 
ενθάρρυνση της άθλησης των ΑΜΕΑ, καθώς και 
του εργασιακού αθλητισμού με αρχές και προ-
γραμματισμό.

Το μεγάλο ζητούμενο για την χώρα μας 
είναι η ανάπτυξη όπως και για την Θεσσαλο-
νίκη. Σε ποιά σημεία πρέπει να επικεντρωθεί 
η προσπάθεια προκειμένου να αρχίσει η πόλη 
να αναπτύσσεται; Πρέπει να γίνουν έργα υποδο-
μής (μετρό, θαλάσσια συγκοινωνία, οδικές και 
σιδηροδομικές αρτηρίες) και να επιλυθεί άμεσα 
το κυκλοφοριακό (ΟΑΣΘ). Να υπάρξει συνεργα-
σία των επιστημονικών ιδρυμάτων και φορέων 
(προεξαρχόντων των δύο πανεπιστημίων) και 
οι εν λόγω φορείς να διασυνδεθούν με τον ΟΛΘ 
και τον αερολιμένα. Από εκεί μια πέρα, πρέπει 
να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού. 
Να υιοθετηθούν κατεπειγόντως μέτρα και απο-
φάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, την αύξηση της 
παραγωγικότητας, την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας. Τέλος επιβάλλεται να ληφθούν ρεαλιστικά 
μέτρα για τη βοήθεια των ασθενέστερων στρω-
μάτων του πληθυσμού, κυρίως σε θέματα σίτι-
σης, υγείας, παιδείας, θέρμανσης, αντιμετώπισης 
οξυμένων προβλημάτων διαβίωσης και οικονο-
μικών υποχρεώσεων.

Κούλα Γιαννακίδου:

Το ΚΙΝΑΛ εγγυάται  
όσα έχει ανάγκη η Ελλάδα
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Πολιτική αλλιώς με πρωταγωνίστρια την νέα γενιά, η απάντηση στις ελίτ
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Πρόσκληση στους αναποφάσιστους  ψηφο-
φόρους, απηύθυνε μέσα από τη συνέντευξη του 
στην εφημερίδα Karfitsa ο υποψήφιος βουλευ-
τής της Νέας Δημοκρατίας της Β΄ περιφέρειας  
Θεσσαλονίκης, Φάνης Παπάς , τονίζοντας τα 
εξής: «Ας γίνουν μέρος της νέας σελίδας που 
ανοίγει από τις 7 Ιουλίου για την Ελλάδα και 
δεν θα το μετανιώσουν. Ας έρθουν μαζί μας, ας 
μας εμπιστευτούν κι ας συνδράμουν στη μεγάλη 
προσπάθεια να ανατάξουμε τη χώρα».

Οι πολίτες στη Β  ́περιφέρεια εμπιστεύο-
νται την πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρα-
τίας; Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας με τη σημερι-
νή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εμάς μπορούν να μας 
εμπιστευτούν οι πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης, 
διότι εμείς τους έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο 
αναπτυξιακό σχέδιο, συγκεκριμένο πρόγραμμα 
διακυβέρνησης, συγκεκριμένα μέτρα για την 
οικονομία των νοικοκυριών, συγκεκριμένες 
προτάσεις, κοστολογημένες για την ανάταξη 
της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της 
καθημερινότητάς τους. Ειδικά στη Β’ Θεσσαλο-
νίκης, όπου είμαι υποψήφιος, είχα την ευκαιρία 
στις πολλές ανοιχτές εκδηλώσεις – συζητήσεις 
που διοργάνωσα προεκλογικά να αναλύσω το 
πρόγραμμα της ΝΔ, τόσο τομεακά, όσο και με 
βάση τα τοπικά ζητήματα. Πώς δηλαδή εμείς ως 
κυβέρνηση, με την εμπιστοσύνη και την ισχυρή 
εντολή που θα μας δώσουν, θα δώσουμε λύσεις 
στα προβλήματά τους. Εμείς εξάλλου, είπαμε 
πάντα την αλήθεια και για το τι μπορούμε και 
για το τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης μιλά με ειλικρίνεια και αυτό είναι 
το πλεονέκτημα, που αναγνώρισε ο ελληνικός 
λαός στις κάλπες των ευρωεκλογών και θα το 
αναγνωρίσει και στις 7 Ιουλίου.

Μπορεί η Νέα Δημοκρατία  να κερδίσει τους 
αναποφάσιστους; Η μάχη που δίνουμε βασίζε-
ται σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ως απόρροια 
ενός εξαντλητικού δημόσιου διαλόγου. Όλο 
αυτό το διάστημα, που τα ηνία της παράταξης 
τα κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς φρο-
ντίσαμε να μιλήσουμε με όλους τους Έλληνες 
που διαψεύστηκαν από τα ψέματα του κ. Τσίπρα, 
αλλά από την άλλη ήταν επιφυλακτικοί και απέ-
ναντι στη δική μας πρόταση. Μιλήσαμε με τους 
πολίτες, που δηλώνουν αναποφάσιστοι. Χωρίς 
παρωπίδες, χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς δογματι-
σμούς. Ανθρώπινα, με επιχειρήματα, με ιδέες, 
με την πολιτική μας πρόταση. Υιοθετήσαμε δικές 
τους προτάσεις, καταθέσαμε δημοσίως το σχέ-

διό μας, πείσαμε ότι είναι κοστολογημένο και 
άρα άμεσα εφαρμόσιμο. Και την αλήθεια μας τη 
βλέπουν πλέον όλοι. Αν ορισμένοι είναι ακόμη 
αναποφάσιστοι απέναντι στην πολιτική αλλαγή 
θα τους πω το εξής: Ας γίνουν μέρος της νέας 
σελίδας που ανοίγει από τις 7 Ιουλίου για την 
Ελλάδα και δεν θα το μετανιώσουν. Ας έρθουν 
μαζί μας, ας μας εμπιστευτούν κι ας συνδράμουν 
τη μεγάλη προσπάθεια να ανατάξουμε τη χώρα.

Αυτοδυναμία  της Νέας Δημοκρατίας ή 
εκλογικές περιπέτειες; Ακριβώς αυτό είναι το 
διακύβευμα των φετινών εθνικών εκλογών. 
Εμείς ζητάμε ισχυρή εντολή και αυτοδύναμη 
κυβέρνηση ΝΔ, προκειμένου να εφαρμόσουμε 
πλήρως και χωρίς εκπτώσεις το πρόγραμμά μας. 
Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει αυτή 
την ευκαιρία στη χώρα μας. Για πραγματική πο-
λιτική αλλαγή κι όχι για μεσοβέζικες λύσεις. Σε 
άλλη περίπτωση η χώρα μπαίνει σε περιπέτειες, 
σε επώδυνους συμβιβασμούς, σε αδυναμία για 
την αναγκαία στροφή στην κατεύθυνση της βι-
ώσιμης, σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης 
για όλους.

Επηρεάστηκε η τουριστική κίνηση στη Β΄ 
περιφέρεια Θεσσαλονίκης λόγω εκλογών; Τα 
μέχρι στιγμής μηνύματα είναι θετικά. Είναι νωρίς 
για να κρίνω εάν υπήρξε κάποια επίπτωση, πά-
ντως κι αν υπήρξε δεν είναι δραματική. Ωστόσο, 
είναι προφανές ότι εν μέσω τουριστικής περιό-

δου και μάλιστα αιχμής, καλό είναι η χώρα να 
μην εκλογολογεί και να μην είναι σε πολιτική 
ρευστότητα. Πρωταγωνιστής στη Β’ Θεσσαλονί-
κης το καλοκαίρι είναι ο τουρισμός, που αποτε-
λεί βασικό αναπτυξιακό μας πυλώνα. Καλό είναι 
να τον προστατεύουμε με κάθε τρόπο.

Με ποια μέτρα το κόμμα σας θα στηρίξει τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία; Με μείωση της  
υπερφορολόγησης, με κίνητρα για επενδύσεις, 
με ανάπτυξη του αγροτικού επιχειρείν, με επανε-
ξέταση του ΦΠΑ, με μείωση του κόστους παρα-
γωγής και των αγροτικών ασφαλιστικών εισφο-
ρών, με πλήρη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων 
και προγραμμάτων, με ταχύτερη καταβολή απο-
ζημιώσεων και ενισχύσεων, με ενεργοποίηση 
του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής 
και με εξέταση για εφαρμογή του αγροτικού πε-
τρελαίου.

Πώς μπορεί το κράτος να γίνει πιο σύγ-
χρονο, χωρίς το «βραχνά» της γραφειοκρα-
τίας; Με μεταρρυθμίσεις. Με αυτές συνέδεσε το 
όνομά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτές είναι 
η αιχμή του δόρατος της κυβερνητικής πολιτι-
κής της ΝΔ. Η απλούστευση των διαδικασιών, 
ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι one stop shop 
υπηρεσίες είναι κεκτημένο του δημόσιου τομέα 
παγκοσμίως. Θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα. Και-
ρός να το αλλάξουμε!

Φάνης Παπάς:

Οι μεταρρυθμίσεις είναι η αιχμή  
του δόρατος της πολιτικής της ΝΔ
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Η προεκλογική περίοδος για τον Νίκο Ταχιάο 
δε σταμάτησε στις αυτοδιοικητικές εκλογές κα-
θώς η επιθυμία του προέδροου της Ν.Δ. Κυριά-
κου Μητσοτάκη να τον εντάξει στο ψηφοδέλτιο 
της Α’ Θεσσαλονίκης δεν του άφησε περιθώρια 
δεύτερων σκέψεων. 

-Κύριε Ταχιάο, μετά τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές κατεβαίνετε και πάλι υποψήφιος, 
αυτή τη φορά ως βουλευτης στην Α’ Θεσσα-
λονικης. Τι σας έπεισε και μπήκατε σε μια νέα 
«μάχη»;  Η ίδια η πόλη και οι ανάγκες της. Αυ-
τός ήταν ο κυριότερος λόγος που αποδέχθηκα 
την τιμητική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. Ο στόχος 
μου είναι να προσφέρω στην Θεσσαλονίκη και να 
βοηθήσω ώστε βασικά προβλήματα να βρούνε 
λύσεις. Θέματα όπως η ασφάλεια του πολίτη, το 
«ναυάγιο» στις δημόσιες συγκοινωνίες, η φτω-
χοποίηση της μεσαίας τάξης και η έλλειψη προο-
πτικών ανάπτυξης για την πόλη, είναι  ζητήματα 
που τα επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πολιτικές του και 
που τα ανέδειξα και ως υποψήφιος δήμαρχος. 
Αυτά λοιπόν τα προβλήματα λύνονται κυρίως με 
αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης.  Θεωρώ 
λοιπόν, ότι ως βουλευτής της κυβέρνησης της 
Ν.Δ. θα μπορέσω να βοηθήσω ακόμη περισσό-
τερο, δίνοντας λύσεις και προφέροντας έργο για 
την Θεσσαλονίκη.

 Θα παραμείνετε στο δήμο Θεσσαλονίκης 
εφόσον εκλεγείτε βουλευτής;  Έχω ξεκαθαρί-
σει ότι θα παραμείνω στο δήμο ως δημοτικός 
σύμβουλος και μάλιστα έχω κάνει πρόταση 
συνεργασίας στο κ. Ζέρβα, ώστε να βρεθεί ένα 
διοικητικό σχήμα το οποίο να έχει αντοχές για να 
δίνει λύσεις στα άμεσα προβλήματα της πόλης.  

Ωστόσο, θεωρώ ότι ως βουλευτής της κυ-
βέρνησης  θα έχω την  δυνατότητα να δώσω πιο 
αποτελεσματικά τον αγώνα μου για την Θεσσα-
λονίκη και να αποδειχθώ πιο χρήσιμος δουλεύ-
οντας για την «μεγάλη εικόνα». Πιστεύω ότι η 
εκπροσώπηση της Θεσσαλονίκης στην κεντρική 
πολιτική σκηνή, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θε-
ωρώ ότι εφόσον εκλεγώ, θα μπορέσω να εκπρο-
σωπήσω την πόλη και κυρίως να συμμαχήσω με 
όλους τους παραγωγικούς και δημιουργικούς 
φορείς της Θεσσαλονίκης για ένα κοινό μέλλον, 
στο οποίο πιστεύω ότι μπορούμε εύκολα να συ-
ναινέσουμε.

Οι όποιες επιθέσεις δεχτήκατε στις δημοτι-
κες εκλογές και το αποτέλεσμα του β’ γύρου 
έμειναν πίσω; Ναι, έμειναν όλα πίσω. Κοιτάζω 
εμπρός, έχοντας βγει πιο δυνατός και πιο σοφός. 

Παρά το γεγονός ότι έβγαινα από έναν πολύμηνο 
και δύσκολο προεκλογικό αγώνα, ο οποίος είχε 
όλα τα χαρακτηριστικά της στοχοποίησης  απέ-
ναντι στο πρόσωπό μου, ξέρω πότε να τελειώνω 

με τα συναισθήματά μου και να βλέπω τα πράγ-
ματα ρεαλιστικά. Και νομίζω ότι το απέδειξα το 
ίδιο βράδυ των δημοτικών εκλογών. Οι εκλογές 
για την δημαρχία της Θεσσαλονίκης κρίθηκαν. 
Εκείνο που μπορώ να πω εγώ, είναι ότι αισθάνο-
μαι καλά με τον εαυτό μου γιατί μίλησα ειλικρι-
νά, δεν έκρυψα τίποτε, δεν κινήθηκα παρασκηνι-
ακά και έδωσα έναν καθαρό αγώνα. Ένα μεγάλο 
ποσοστό των  πολιτών της Θεσσαλονίκης που 
αναγνώρισε  αυτά τα χαρακτηριστικά μου έδει-
ξε την εμπιστοσύνη του και τους ευχαριστώ γι’ 
αυτό. Τώρα, ζητώ και πάλι την στήριξή των Θεσ-
σαλονικέων και υπόσχομαι ότι θα έχουν δίπλα 
τους ένα άνθρωπο που μιλά με την δύναμη της 
αλήθειας .

Φοβάστε το ενδεχόμενο της αποχής; Και 
ιδίως των νέων ανθρώπων; Μήπως είναι 
απογοητευμένοι από τις πολιτικές του παρελ-
θόντος; Στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα αλλάζει ρότα, 
πηγαίνει μπροστά. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να 
είναι παρόντες, να συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτήν 
την αλλαγή. Να πάρουν μέρος σ’ στην εκλογική 
διαδικασία που είναι η γιορτή της δημοκρατίας. 
Να μην αφήσουν άλλους ν’ αποφασίσουν για το 
μέλλον τους. Για την Ν.Δ. είναι προτεραιότητα να 
μπορέσουν οι νέοι να προκόψουν στην πατρίδα 
μας. Να βγει ο τόπος από την μιζέρια της κρίσης 
και των επιδομάτων. Να ξεκολλήσουμε τις επεν-
δύσεις και υπάρξουν δουλειές, ποιοτικές δου-
λειές με αξιοπρεπείς μισθούς. Δεν είναι εύκολο 
να χαϊδέψεις τα αυτιά των νέων ανθρώπων. 
Έχουν βαρεθεί να ακούν μεγάλα λόγια. Ο πρόε-
δρος της Ν.Δ. και εμείς που συμμετέχουμε, είμα-
στε αποφασισμένοι να κάνουμε τα λόγια πράξη. 

Κυριε Ταχιάο, για ποιο άλλο λόγο θεωρείτε 
ότι πρέπει να σας «σταυρώσουν» οι ψηφοφό-
ροι; Eίμαι άνθρωπος των αρχών και των έργων. 
Έχω μάθει να αγωνίζομαι με δύναμη για τις ιδέες 
μου και να παράγω ορατό και μετρήσιμο έργο. 

Μία εκλογή μου στο κοινοβούλιο, μου δίνει 
την δυνατότητα να δώσω αγώνα για την πόλη 
μου αποτελεσματικά και να εκφράσω την Θεσ-
σαλονίκη που θέλω. Μία περήφανη κοινωνία, 
με αξίες και κανόνες, όπου η διαφορετική άπο-
ψη θα γίνεται σεβαστή και ο διάλογος θα φέρ-
νει την λύση.Πιστεύω ότι στο πρόσωπό μου θα 
βρουν ένα σύμμαχο για μία πόλη που θα κοιτάει 
το μέλλον άφοβα και χωρίς εσωστρέφεια, θα ζει 
με υψηλές φιλοδοξίες, θα δίνει ευκαιρίες στους 
δημιουργικούς πολίτες της, θα μεριμνά για τις 
πραγματικά ευπαθείς ομάδες.

Νίκος Ταχιάος:

Έχω μάθει να αγωνίζομαι  
για τις ιδέες μου 
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«Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας είναι αυτό που συμφέρει περισσότερο 
τη χώρα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε 
την πολιτική μας με καθαρό τρόπο», δήλωσε 
σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Κarfitsa, ο 
Δημήτρης Βαρτζόπουλος, υποψήφιος βουλευ-
τής στη Β’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρα-
τία. Υπογραμμίζει ακόμα ότι ο ίδιος επιθυμεί να 
συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας 
στην εκλογική του περιφέρεια με τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Οι εκλογές δεν έχουν κριθεί. Η κάλπη εί-
ναι άδεια στις 7 Ιουλίου», δηλώνει ο πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας. Με ποια κριτήρια θα 
ψηφίσουν οι Έλληνες; Το βασικό κριτήριο για 
τον Έλληνα ψηφοφόρο πρέπει να είναι το καλό 
της πατρίδας μας. Και αυτό το οποίο συμφέρει 
περισσότερο αυτή τη στιγμή τη χώρα είναι μια 
αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την 
πολιτική μας με καθαρό τρόπο. Η Ελλάδα βρί-
σκεται σε κρίσιμη καμπή και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για πειράματα. 
Η ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία αποτελεί 
μονόδρομο, προκειμένου να αποφύγει η χώρα 
μας τυχόν περιπέτειες που θα την βγάλουν από 
την τροχιά της σταθερότητας και την ανάπτυξης.

Ποια χαρακτηριστικά έχει η δική σας υπο-
ψηφιότητα στη Β  ́περιφέρεια Θεσσαλονίκης 
και ποια θέματα προτάσσετε στην προεκλο-
γική ατζέντα; Η μεγαλύτερη συνεισφορά της 
ΝΔ είναι αυτή καθεαυτή η ύπαρξή της, καθώς 
αποτελεί την ελληνική εκδοχή της ευρωπαϊκής 
κεντροδεξιάς χριστιανοδημοκρατίας. Εγώ αυτήν 
εκπροσωπώ. Βρίσκομαι σε καθημερινή επαφή 
με τους κατοίκους των περιοχών της Β’ Θεσσα-
λονίκης και όχι μόνο. Γνωρίζω από πρώτο χέρι 
τα προβλήματα που υπάρχουν. Στον αγροτικό 
τομέα, που τόσο έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια 
από την κυβέρνηση, χρειάζονται άμεσα έργα και 
ουσιαστικές παρεμβάσεις. Προτεραιότητά μας 
στη Νέα Δημοκρατία είναι να δώσουμε φορο-
λογικά κίνητρα στις ομάδες παραγωγών, τους 
νέους αγρότες, τους νέους συνεταιρισμούς, στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή, προκειμένου να τονώσουμε την τοπική 
οικονομία.

Οι προκλήσεις από το κόμμα Ερντογάν 
συνεχίζονται. Σας ανησυχεί το κλίμα που έχει 

δημιουργηθεί; Η Άγκυρα ανεβάζει επικίνδυνα 
τους τόνους, ωστόσο δεν φοβάμαι κάποιο θερμό 
επεισόδιο. Ήταν θετική η απόφαση του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου για λήψη μέτρων κατά της 
Τουρκίας, ωστόσο, μένει να δούμε εάν η γειτο-
νική χώρα συμμορφωθεί και χαμηλώσει τους 
τόνους ή συνεχίσει να προκαλεί την Ελλάδα, την 
Κύπρο και κατ’ επέκταση την ίδια την Ευρώπη. 
Τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε την επιβολή μέ-
τρων που θα έχουν πραγματικό και ουσιαστικό 
οικονομικό αντίκτυπο, στην ήδη ευάλωτη τουρ-
κική οικονομία. Πιστεύουμε στις σχέσεις καλής 
γειτονίας και στο διεθνές δίκαιο. Γι αυτό την επο-
μένη των εκλογών και εφόσον μας εμπιστευτεί ο 
ελληνικός λαός, θα επιδιώξουμε το διάλογο με 
την Άγκυρα. Ωστόσο, απειλές και εκβιασμοί δεν 
γίνονται δεκτοί.

Πώς οραματίζεστε την ανάπτυξη στη Θεσ-
σαλονίκη και ειδικότερα στη Β  ́ περιφέρεια; 
Είναι ώρα ευθύνης για τον τόπο μας. Απαιτείται 
γνώση και εμπειρία ώστε η πατρίδα να προχω-
ρήσει και να αφήσει πίσω της την οπισθοδρόμη-
ση και τις ιδεοληψίες. Γι αυτό και οραματίζομαι 
μία Θεσσαλονίκη, η οποία θα αποτελεί εμπορικό, 
βιομηχανικό κόμβο στα Βαλκάνια, πρωτεύουσα 
του πολιτισμού και του αθλητισμού. Μια σύγ-
χρονη μητρόπολη, η οποία δεν θα έχει να ζηλέ-
ψει σε τίποτα από τις μεγάλες αστικές πόλεις της 
Δύσης. Ειδικότερα στη Β’ εκλογική περιφέρεια 

θέλουμε να συμβάλλουμε στην τόνωση της το-
πικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Και το πιο ουσιαστικό, να βελτιώ-
σουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας 
μέσα από το έργο μας.

Είστε ικανοποιημένος από τις δομές υγεί-
ας; Ποιές είναι οι προτάσεις σας για καλύτε-
ρες υπηρεσίες υγείας; Η ελληνική κοινωνία 
όχι απλά δεν είναι ικανοποιημένη, αλλά δυσα-
ρεστημένη από τις δομές υγείας στη χώρα μας. 
Έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή στον κλάδο της 
Υγείας και ξέρω ακριβώς τα προβλήματα. Η δη-
μιουργία ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης αποτελεί βασικό μας στόχο όπως και ο 
πλήρης εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων, χρη-
σιμοποιώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. 
Όλα τα κενά στο χώρο της υγείας θα καλυφθούν 
από έμπειρο προσωπικό και μαζί με τους υπη-
ρετούντες θα βελτιώσουν σημαντικά την πα-
ρεχόμενη υπηρεσία στον Έλληνα πολίτη. Όπως 
κάθε Ευρωπαίος πολίτης, έτσι και ο Έλληνας θα 
μπορεί να επιλέγει τον γιατρό του ελεύθερα και 
να πληρώνει με την ασφαλιστική του κάρτα. Θα 
μπορεί να αναζητά το νοσοκομείο που χρειάζεται 
κάθε στιγμή και να εξυπηρετείται χωρίς πολύω-
ρες αναμονές στις καρέκλες των επειγόντων, να 
περιθάλπεται χωρίς τις αναμονές μηνών.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος:

Μονόδρομος η ισχυρή εντολή  
στη Νέα Δημοκρατία
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Η αναζήτηση του καινούριου είναι χα-
ρακτηριστικό του ανθρώπου σύμφυτο, είναι, 
τολμώ να πω, νομοτελειακή αρχή. Έτσι λοι-
πόν και στην πολιτική, η συζήτηση για την 
ανανέωση των προσώπων στο ελληνικό 
κοινοβούλιο, αποτελεί θέμα προβληματι-
σμού όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για 
τα ίδια τα κόμματα και τους ηγέτες τους. Στις 
επικείμενες βουλευτικές εκλογές, τα ψηφο-
δέλτια της Ν.Δ. έχουν ανανεωθεί τουλάχι-
στον κατά 70%, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι η ανανέωση είναι μείζον ζητούμενο.

Οι πολίτες αναζητούν νέα πρόσωπα, με 
καθαρό βλέμμα, που μπορούν να τα 
εμπιστευτούν. Ανθρώπους άφθαρτους, 
ηθικούς και χωρίς εξαρτήσεις. Ανθρώ-
πους που εργάζονται, που αγωνιούν να 
βγάλουν το μήνα, που πρέπει να κά-
νουν κατάλληλη διαχείριση των εσό-
δων τους, ώστε να ανταπεξέλθουν στις 
ανελαστικές δαπάνες. Όμως η πολιτι-
κή πλέον χρειάζεται και τεχνοκρατική 
κατάρτιση. Χρειάζεται εξειδικευμένη 
γνώση του εκάστοτε αντικειμένου. 
Οι πολιτικοί που αναλαμβάνουν έναν 
τομέα απαιτείται να προσηλώνονται 
πλήρως, για να μπορούν να είναι πε-
ρισσότερο αποδοτικοί.

Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα γενικό 
περίγραμμα σχετικά με το πώς αντι-
λαμβάνομαι την ανανέωση στην πολι-
τική. Ωστόσο, αισθάνομαι την ανάγκη 
να φωτίσω τις παγίδες που μπορεί να 
κρύβονται σε μια τέτοια κουβέντα. 
Όταν λέμε “νέοι άνθρωποι στην πολι-

τική”, εστιάζουμε στην ηλικία. Έχω εκφράσει 
πολλές φορές τη βαθιά μου πεποίθηση ότι η 
ηλικία δε συμβαδίζει απαραίτητα με το νέο, 
το καινούριο, το φρέσκο. Η ορμή που διαθέ-
τει ο/η πολιτικός, το ψυχικό σθένος, η διάθε-
ση για προσφορά, δεν μπορούν να μπουν σε 
καλούπια. Είναι χαρακτηριστικά που διακρί-
νουν τον άνθρωπο.

Βέβαια πέρα από τα παραπάνω χαρα-
κτηριστικά, στην πολιτική υπάρχουν -και 
πρέπει να υπάρχουν- κριτήρια αξιολογικά. 
Κριτήρια μετρήσιμα, ποιοτικά και ποσοτικά, 
που αυτοί που την υπηρετούν οφείλουν να 
τα ικανοποιούν. Το τι μπορεί ο καθένας μας 
να προσφέρει στους συμπολίτες μας είναι 
μέγεθος το οποίο επίσης αξιολογείται και 
προσμετράται. Προσωπικά, ασχολούμαι με 
τα κοινά από πολύ νεαρή ηλικία τόσο μέσα 
από κοινωνικές οργανώσεις όσο και από τα 
έδρανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2006 
διετέλεσα εντεταλμένη σύμβουλος του Δή-
μου Θεσσαλονίκης σε θέματα νεολαίας, ενώ 
το 2010 εκλέχθηκα δημοτική σύμβουλος 

στον ίδιο δήμο. Εξίσου νωρίς ξεκίνησε η 
επαγγελματική μου σταδιοδρομία ως μάχι-
μης δικηγόρου με ειδίκευση στο Εργατικό 
Δίκαιο, αντικείμενο που μου δίνει τη δυνατό-
τητα να γνωρίζω την εργατική νομοθεσία και 
να υπερασπίζομαι τα εργατικά δικαιώματα. 
Η άσκηση του πολιτικού λειτουργήματος, 
πολλώ δε μάλλον στο επίπεδο της εθνικής 
αντιπροσωπείας, πρέπει να είναι απότοκος 

μιας διακεκριμένης επαγγελματικής και κοι-
νωνικής πορείας. Η έως τώρα πορεία μου 
δείχνει ότι βρίσκομαι δίπλα στους συμπολί-
τες μου και εγγυάται ότι θα συνεχίσω να το 
κάνω και μετά τις εκλογές. Αφουγκραζόμε-
νη τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους. 
Προσπαθώντας να δώσω λύσεις. Γιατί η πο-
λιτική είναι η τέχνη του εφικτού.

Πολιτική ανανέωση με αξιοκρατίαΤ Η Σ  Α Ν Ν Α Σ 
Ε Υ Θ Υ Μ Ι 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 ’ 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 

Μ Ε  Τ Η  Ν . Δ .

Η ορμή που δι-
αθέτει ο/η πολι-
τικός, το ψυχικό 

σθένος, η διάθε-
ση για προσφο-

ρά, δεν μπορούν 
να μπουν σε κα-
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Δημήτρης Βενιέρης:

Την εκτίμησή του ότι η χώρα δεν έχει άλλο χρόνο για 
χάσιμο μετά από τα τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ο Δημήτρης Βενιέρης, υποψήφιος 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Για 
αυτό το λόγο, όπως τονίζει στη συνέντευξή του στην 
Karfitsa, είναι αναγκαίο να προκύψει από τις εκλογές της 
7ης Ιουλίου αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, που θα μπο-
ρέσει να εφαρμόσει «απρόσκοπτα» το πρόγραμμά της και 
να προχωρήσει στις αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις 
ώστε να πάει η Ελλάδα μπροστά.

Ακούσαμε πρόσφατα τον Αλ. Τσίπρα να λέει, ότι 
«μόνο με εξωγήινους δεν μας απείλησε ο Μητσοτά-
κης εάν δεν πάρει αυτοδυναμία», εννοώντας ότι είναι 
εκβιαστικό το δίλημμα που θέτει ο Κυρ. Μητσοτάκης 
«αυτοδυναμία ή νέες περιπέτειες». Ο κ. Τσίπρας μπο-
ρεί να ειρωνεύεται, αλλά η πικρή αλήθεια είναι ότι για 
άλλη μία φορά κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα. Και 
η πραγματικότητα είναι, ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, «εφόδια» απα-
ραίτητα, προκειμένου να κάνει γρήγορα το πολυπόθητο 
βήμα προς την κανονικότητα και την ανάπτυξη. Για αυτό 
είναι απαραίτητη η αυτοδυναμία της ΝΔ στις εκλογές. Η 
Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Οφείλουμε, με ισχυρή 
κυβέρνηση ΝΔ να εφαρμόσουμε απρόσκοπτα το πρό-
γραμμά μας και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες το-
μές και μεταρρυθμίσεις, ώστε να δημιουργηθούν πολλές, 
νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αυτό που δεν 
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πολύς λόγος έγινε για την υπερφορολόγηση. Οι 
πολίτες περιμένουν από την επόμενη κυβέρνηση γεν-
ναία βήματα στον τομέα αυτό. Επί ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα 
αναδείχθηκε «πρωταθλήτρια» στους φόρους ανάμεσα 
στις 36 χώρες του ΟΟΣΑ. Η άγρια υπερφορολόγηση της 
μεσαίας τάξης, για την οποία «καμάρωνε» το 2017 στη 
Βουλή ο κ. Χουλιαράκης, αποδεικνύεται από τα στοιχεία. 
Υπάρχει έτοιμο ένα «πλέγμα» μέτρων, με στόχο τη φορο-
λογική ελάφρυνση ιδιωτών και επαγγελματιών, μεταξύ 
των οποίων:

• Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός διετίας για όλους.
• Διατήρηση του αφορολόγητου και μείωση του εισα-

γωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα 
(μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες) 
από 22% σε 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

• Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

• Μείωση του ΦΠΑ, με καθιέρωση τελικά δύο βασι-
κών συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σή-
μερα και διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή του 
6%.

• Σταδιακή καθιέρωση μιας νέας φορολογικής κλίμα-
κας με πολύ χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελε-
στή από τον σημερινό.

Αυτά ακούγονται πολύ συγκεκριμένα, ωστόσο ο 
Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί τη ΝΔ για «κρυφή ατζέ-
ντα»… Μιλάνε για κρυφή ατζέντα εκείνοι που έγιναν 

κυβέρνηση με σκίσιμο μνημονίων, σεισάχθεια και πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης. Τίποτα από αυτά δεν εφαρμό-
στηκε. Ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και κριτήριο. Η 
ΝΔ έχει καταρτίσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα πλήρως 
τεκμηριωμένο και κοστολογημένο, το οποίο είναι στη δι-
άθεση κάθε πολίτη, που μπορεί να βγάλει τα συμπερά-
σματά του. Την ίδια ώρα, υπάρχει η φανερή ατζέντα των 
fake news, που μεταχειρίζεται το κόμμα του κ. Τσίπρα 
προσπαθώντας να διαστρεβλώσει τις βασικές θέσεις της 
ΝΔ –κυρίως για οικονομία και εργασιακά– και να σπείρει 
τον φόβο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα fake news που 
«κυκλοφόρησε» ο ΣΥΡΙΖΑ περί κατάργησης της ρύθμι-
σης για τις 120 δόσεις από τη ΝΔ. Η αλήθεια είναι, ότι η 
ρύθμιση της κυβέρνησης για «δήθεν» 120 δόσεις, είναι 
πολύ μικρή και ήρθε πολύ αργά. Η ΝΔ ξέρει ότι με «μερε-
μέτια», δεν γίνεται δουλειά. Θα προχωρήσει σε μεγάλες 
βελτιώσεις, «χτίζοντας» μια γενναία, συνολική ρύθμιση, 
η οποία θα δίνει πραγματική ευκαιρία στους οφειλέτες 
να απαλλαγούν από τον εφιάλτη των κατασχέσεων, που 
έχουν υποστεί ήδη πάνω από 1 εκ. συμπολίτες μας. Πλέ-
ον ο ελληνικός λαός δεν «τσιμπάει» το δόλωμα των fake 
news. Αφενός, γιατί ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει ένα απολύ-
τως ξεκάθαρο, ένα «κρυστάλλινο» πρόγραμμα, το οποίο 
εκφράζεται εξίσου ξεκάθαρα από τον ίδιο και τα στελέχη 
της ΝΔ και αφετέρου γιατί Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν 

πλέον καμία αξιοπιστία. Δεν είναι εύκολο, μετά από τέσ-
σερα χρόνια διακυβέρνησης, με ατελείωτες παλινωδίες 
και ψέματα, να κοιτάξουν τον κόσμο στα μάτια. Κι αυτό 
είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που έγι-
νε κυβέρνηση, ανεμίζοντας τη «σημαία» του νέου και του 
άφθαρτου.

Εκτός από τα εργασιακά και την οικονομία, ένα από 
τα προβλήματα που «καίνε» την κοινωνία είναι και 
το ζήτημα της ασφάλειας. Πώς θα το αντιμετωπίσει η 
ΝΔ; Και εδώ έχει η ΝΔ… φανερή ατζέντα. Συγκεκριμένα: 
Επανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ, ενίσχυση της ομάδας 
ΔΙΑΣ με 1.500 προσλήψεις, επαναφορά των φυλακών 
υψίστης ασφαλείας, προμήθεια 1.000 νέων περιπολικών 
και εξοπλισμού για τους αστυνομικούς. Ψηλά στις προτε-
ραιότητές μας είναι η ασφάλεια στα Πανεπιστήμια, στους 
χώρους που κινούνται και σπουδάζουν χιλιάδες παιδιά. 
Πριν λίγες μέρες δημοσιοποιήθηκε ένα κείμενο-παρέμ-
βαση, για την ανάγκη κατάργησης του ασύλου, το οποίο 
υπογράφουν μεταξύ άλλων η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ 
και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η επιστολή ξεκινάει με μία 
πολύ χαρακτηριστική φράση:  «Η ανοχή έγινε πια ενο-
χή». Με κυβέρνηση ΝΔ θα μπει οριστικά τέλος σ΄ αυτό το 
καθεστώς: Καταργούμε άμεσα το πανεπιστημιακό άσυλο, 
ώστε τα δημόσια Πανεπιστήμια να γίνουν από χώροι ανο-
μίας, «κύτταρα» γνώσης και έρευνας.

Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσιμο!
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Στις κάλπες της 7ης Ιουλίου οι Έλληνες πο-
λίτες θα πουν ένα ισχυρό «όχι» στα ψέματα και 
το λαϊκισμό της  κυβέρνησης Τσίπρα και ένα με-
γάλο «ναι» στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
που πρεσβεύει τις μεταρρυθμίσεις, την ανάπτυ-
ξη, τη μείωση των φόρων, τις συναινέσεις και τις 
συνεργασίες, δήλωσε σε συνέντευξη του στην 
Κarfitsa, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας Α΄ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σταμά-
της.

Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατί-
ας στις δημοσκοπήσεις, θεωρείτε ότι θα δώσει 
την αυτοδυναμία στο κόμμα σας για τη διακυ-
βέρνηση της χώρας; Δεν είναι μόνο οι δημο-
σκοπήσεις που δείχνουν ότι η ελληνική κοινω-
νία εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και 
το πρόσφατο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, 
στις οποίες οι πολίτες έδωσαν μια μεγάλη νίκη 
στη Νέα Δημοκρατία στέλνοντας ένα σαφές μή-
νυμα ότι επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Και με την 
ψήφο τους ανάγκασαν τον κ. Τσίπρα, που ήταν 
γαντζωμένος στην καρέκλα του, να προκηρύξει 
πρόωρες εκλογές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 
για το αποτέλεσμα των εκλογών δίχως αυτό να 
σημαίνει ότι υπάρχει εφησυχασμός. Το πραγμα-
τικό διακύβευμα όμως είναι η αυτοδυναμία της 
ΝΔ, ώστε η χώρα να αποφύγει τις περιπέτειες 
και να αποκτήσει μια ισχυρή κυβέρνηση που θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλή-
σεις που έχουμε μπροστά μας τόσο στο μέτωπο 
της οικονομίας όσο και των εθνικών θεμάτων.

Συμμερίζεστε την άποψη του ξένου Τύπου, 
ότι οι Έλληνες γυρνούν την πλάτη στο λαϊκισμό 
και επιστρέφουν στη μετριοπάθεια; Στις κάλπες 
της 7ης Ιουλίου οι Έλληνες πολίτες θα πουν ένα 
ισχυρό «όχι» στα ψέματα και το λαϊκισμό, δηλα-
δή στην κυβέρνηση Τσίπρα και ένα μεγάλο «ναι» 
στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη που πρεσβεύ-
ει τις μεταρρυθμίσεις, την ανάπτυξη, τη μείωση 
των φόρων, τις συναινέσεις και τις συνεργασίες. 
Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο τον διχασμό με τον 
οποίο για μικροπολιτικούς λόγους ο κ. Τσίπρας 
και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλητηριάζουν την ελληνική κοι-
νωνία. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
θα είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, 
δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Αυτό οι 
πολίτες το απαιτούν και για αυτό έδωσαν ψήφο 
εμπιστοσύνης στη ΝΔ στις πρόσφατες ευρωε-
κλογές. Είναι ένα μήνυμα που ξεπερνά τα ελλη-
νικά σύνορα και για αυτό αποτυπώνεται, όπως 
σωστά λέτε, και στον ξένο Τύπο και φτάνει και 

στους εταίρους μας που βλέπουν στην ΝΔ μια 
κανονική και αξιόπιστη ελληνική κυβέρνηση.

Πώς σχολιάζετε την τοποθέτηση του κ. 
Τσίπρα ότι αυτός έβγαλε τη χώρα από τα μνη-
μόνια, ενώ οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί 
Καραμανλής, Παπανδρέου και Σαμαράς έχουν 
ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας; Τον Αύ-
γουστο του 2018 ολοκληρώθηκε το 3ο μνη-
μόνιο, όπως προβλέπονταν. Ένα μνημόνιο που 
φέρει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αχρείαστο 
και προέκυψε από την καταστροφική διακυβέρ-
νηση των Τσίπρα-Βαρουφάκη το πρώτο εξάμη-
νο του 2015. Άρα ολοκληρώθηκε το μνημόνιο 
που δεν χρειάζονταν η χώρα και την επιβάρυνε 
με ζημιά 100 δισ. ευρώ και επέφερε μέτρα 10 
δισ. για τους πολίτες. Η Ελλάδα παραμένει σε 
καθεστώς αυστηρής εποπτείας και φέρει το βά-
ρος υποχρεώσεων που έχουν την υπογραφή του 
κ. Τσίπρα, όπως τα τεράστια πρωτογενή πλεονά-
σματα, που την κρατούν καθηλωμένη δίχως να 
της επιτρέπουν ανάπτυξη.

Ανησυχείτε με την εχθρική ρητορική Ερντο-
γάν που πυροδοτεί νέες διενέξεις; Η στάση του 
Ερντογάν δεν μου προκαλεί έκπληξη. Εντάσσε-
ται στο πλαίσιο του τουρκικού αναθεωρητισμού 
που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό 
που με ανησυχεί είναι δηλώσεις που άνοιξαν την 
όρεξη της Τουρκίας, όπως η περιβόητη δήλωση 

του κ. Τσίπρα ότι «η θάλασσα δεν έχει σύνορα» 
και του κ. Κοτζιά «να μην είμαστε μονοχοφάη-
δες στο Αιγαίο». Βέβαια, η ΝΔ δεν εργαλειοποιεί 
αντιπολιτευτικά τα εθνικά θέματα και πιστεύει 
πως πρέπει να τηρούμε μια ενιαία εθνική γραμ-
μή. Κάτι που δεν φαίνεται να πιστεύει ο κ. Τσί-
πρας που έκανε εξωτερική πολιτική μόνος του. 
Δίχως ενημέρωση και συζήτηση με τις πολιτικές 
δυνάμεις. Και στην εθνικά επιζήμια Συμφωνία 
των Πρεσπών που έφερε εν κρυπτώ και στα ελ-
ληνοτουρκικά. Ας μας πει π.χ. τι συζητούσαν προ 
δύο μηνών 2.5 ώρες με τον κ. Ερντογάν…

Υπάρχει σχέδιο πάταξης της γραφειοκρα-
τίας; Η ΝΔ έχει πλήρες πρόγραμμα για όλους 
τους τομείς. Είναι προτεραιότητα η πάταξη της 
γραφειοκρατίας και η δημιουργία ενός σύγχρο-
νου, αποτελεσματικού και επιτελικού κράτους, 
ώστε οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται αλλά να 
δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης. 
Για αυτό και υπάρχουν προβλέψεις για την απλο-
ποίηση στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Η 
ΝΔ προτείνει ηλεκτρονικές διαδικασίες για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών, αναδιάρθρωση υπη-
ρεσιών και εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση 
και τους υπαλλήλους της. Φυσικά, δοθείσης της 
ευκαιρίας θέλω να απαντήσω και στα fake news 
του ΣΥΡΙΖΑ και να διαβεβαιώσω πως δεν πρόκει-
ται να γίνουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Δημήτρης Σταμάτης:

Οι Έλληνες θα πουν  
ένα ισχυρό «ναι» στη Νέα Δημοκρατία
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Η αγόρευση της αντεισαγγελέα Εφετών Ει-
ρήνης Χρυσογιάννη στη σημερινή συνεδρίαση 
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανα-
μένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι η πρώτη 
τοποθέτηση για μία από τις χαρακτηριζόμενες 
μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που έχει στα χέ-
ρια της η ελληνική δικαιοσύνη και θα κριθεί με 
τα δεδομένα των νέων Κωδίκων, που ισχύουν 
από χθες, Δευτέρα.

Η υπόθεση που δικάζεται στο Πενταμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων αφορά ένα τμήμα 
του σκανδάλου με την εταιρία De Puy και τις 
υπερτιμολογήσεις σε προμήθειες ορθοπεδικών 
υλικών σε νοσοκομεία. Στο εδώλιο του κατηγο-
ρουμένων κάθονται τρεις καθηγητές Ιατρικής, 
διευθυντές ορθοπεδικών κλινικών νοσοκομεί-
ων της Θεσσαλονίκης. Πρωτόδικα ο ένας κα-
ταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και οι άλλοι 
δύο από 11, για τα αδικήματα της δωροδοκίας 
σε  βαθμό κακουργήματος και της νομιμοποί-
ησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και 
αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού η έφεσή τους είχε 
ανασταλτικό αποτέλεσμα που συνοδευόταν με 
καταβολή εγγυήσεων. 

Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται ότι 
είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε δωροδοκία. 
Ωστόσο, μέχρι τώρα ο ισχυρισμός τους δεν έχει 
γίνει δεκτός σε κανένα στάδιο της δικαστικής 
διαδικασίας και ειδικά από το πρωτόδικο δικα-
στήριο. Εάν η δικαιοσύνη διατηρήσει αυτή τη 
στάση της, όσον αφορά την ουσία της υπόθε-
σης, τότε αρχίζουν οι νομικές… επιπλοκές που 
ακούν στην αλλαγή της ποινικής μεταχείρισης 
όσων δημόσιων λειτουργών δωροδοκούνται. Το 
βασικότερο όλων για τους νομικούς είναι πως 
την «κατ’ επάγγελμα» δωροδοκία ο νέος κώδι-
κας τιμωρεί πλέον ως πλημμέλημα (φυλάκιση 
μέχρι τριών ετών), επομένως εάν έτσι κριθεί το 
αδίκημα έχει παραγραφεί και οι κατηγορούμενοι 
αυτόματα απαλλάσσονται και μένει να κριθεί το 
αδίκημα της νομιμοποίησης. Το ίδιο αναμένεται, 
άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις οικονομικών 
εγκλημάτων όπου το επιβαρυντικό κατ’ επάγ-
γελμα ουσιαστικά δεν λογίζεται ως ιδιαίτερη 
επιβαρυντική περίπτωση τουλάχιστον στον χα-
ρακτηρισμό του εγκλήματος ως κακούργημα ή 
πλημμέλημα. Επίσης, συζήτηση θα μπορούσε 
να προκαλέσει και το άρθρο που αφορά την κα-
κουργηματική δωροδοκία εάν πράξη αντίκειται 
στα καθήκοντα του δημοσίου υπαλλήλου. Εάν 
γίνει τέτοια συζήτηση, ένα ερώτημα που ασφα-
λώς αναμένεται να τεθεί είναι εάν η προμήθεια 

ορθοπεδικών υλικών για χειρουργικές επεμβά-
σεις αντίκειται στα καθήκοντα των γιατρών χει-
ρουργών ή όχι.

Η περίπτωση της «ουράς» του σκανδάλου 
της De Puy, που δικάζεται τις τελευταίες ημέ-
ρες στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να κριθεί με 
τις διατάξεις των νέων Κωδίκων και αυτό έχει 
ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς πολλά από τα 
αποκαλούμενα σκάνδαλα που συνδέθηκαν με 
την οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε 
η χώρα, αλλά και τον ρόλο πολιτικών σε μπίζ-
νες εταιριών με το δημόσιο, θα έχουν πλέον δι-
αφορετική αντιμετώπιση από τη Δικαιοσύνη. Και 
αυτός είναι ο λόγος που τα «νομικά» μάτια της 
χώρας θα είναι στραμμένα στον τρίτο όροφο του 
δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

Η υπόθεση
Το δικαστήριο έχει εξετάσει ένα μέρος του 

σκανδάλου των υπερτιμολογήσεων προμηθει-
ών, στο οποίο πρωτοστάτησε η συγκεκριμένη 
εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού σε συνεργα-
σία με γιατρούς σε όλη τη χώρα, και οι διαφορές, 
σύμφωνα με τις δικογραφίες, κατέληγαν στις 
τσέπες των γιατρών. Όλα ξεκίνησαν μετά τις απο-
καλύψεις στελέχους της De Puy ότι οι πωλήσεις 
υλικών στην Ελλάδα ήταν υπερτιμολογημένες 

σε ποσοστό που έφτανε το 35% και ότι απ’ αυτό 
το 20% κατέληγε σε γιατρούς – χειρουργούς 
που χρησιμοποιούσαν τα υλικά. Για τους τρεις 
γιατρούς της Θεσσαλονίκης  υπολογίζεται ότι 
από τις υπερτιμολογημένες προμήθειες σε υλικά 
οστεοσύνθεσης δύο νοσοκομεία της πόλης και 
συγκεκριμένα τα «Γ. Γεννηματάς» και «Γ. Παπα-
νικολάου», όπου υπηρέτησαν οι κατηγορούμε-
νοι, ζημιώθηκαν στο διάστημα 2001 – 2006 με 
ποσό που υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 

Η έρευνα για τις μίζες των εταιριών σε Έλ-
ληνες γιατρούς ξεκίνησε από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου η αμερικανική δικαιοσύνη δια-
πίστωσε παράνομες πληρωμές και υπερκοστο-
λόγηση φαρμάκων στην Ελλάδα από την εταιρία 
Johnson & Johnson, που είναι η μητρική της De 
Puy. Παρ’ ότι η εταιρία το αρνείται, στέλεχος της 
De Puy στο Λονδίνο καταδικάστηκε σε φυλάκι-
ση 12 μηνών και παραδέχτηκε στο δικαστήριο 
τη σειρά των δωροδοκιών σε Έλληνες γιατρούς 
δημοσίων νοσοκομείων, με στόχο, όπως είπε, 
να αυξήσει τις παραγγελίες των υλικών για την 
εταιρία την οποία εκπροσωπούσε. Στην Αθήνα 
έχει εξεταστεί το μεγαλύτερο τμήμα του σκανδά-
λου με 26 κατηγορούμενους που ενεπλάκησαν 
στις προμήθειες.

Με τα νέα δεδομένα η απόφαση για το σκάνδαλο των προμηθειών σε νοσοκομεία

Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο  
κρας τεστ των νέων Κωδίκων
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Ο 41χρονος Σύρος δεν περίμενε ότι η πρώτη 
του περιπέτεια με τα πλαστά, που τον οδήγησε 
στη φυλακή το 2014, θα τον έβαζε στο στόχα-
στρο των διωκτικών αρχών. Γνώριζε καλά τις 
ικανότητές του να παραποιεί γνήσιες ταυτότητες 
και διαβατήρια, όμως δεν περίμενε πως θα τις… 
εκτιμούσαν και άλλοι εκτός των πελατών του, 
που ήταν πρόσφυγες και μετανάστες. Πλέον θα 
ελεγχθούν όλα τα ταξίδια που έγιναν σε βάθος 
χρόνου.

Την περασμένη Παρασκευή βγήκε ανενό-
χλητος από το διαμέρισμα στην Αθήνα, που είχε 
μετατρέψει σε ένα σύγχρονο εργαστήριο μετα-
τροπής ταυτοτήτων και διαβατηρίων, έχοντας 
σκοπό να συναντήσει κάποιους ομοεθνείς του. 
Ήταν έτοιμος να παραδώσει τη μεγάλη παρτίδα 
των 117 ελληνικών ταυτοτήτων, των 49 βουλ-
γαρικών και των 33 διαβατηρίων Σουηδίας. Όλα 
τους με φωτογραφίες μεταναστών και προσφύ-
γων που είχαν διασφαλίσει περίπου 5.000 ευρώ 
ο καθένας, προκειμένου να ταξιδέψουν στο όνει-
ρο της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Θα τα 
έδιναν σε αυτόν για να αγοράσουν τα ευρωπαϊκά 
ταξιδιωτικά έγγραφα, με την κατοχή των οποίων 
ανοίγει ο δρόμος, αφού οι έλεγχοι είναι περιορι-
σμένοι και η ταυτοποίηση πιο σπάνια.

Στη θέα των αστυνομικών της δίωξης οργα-
νωμένου εγκλήματος Θεσσαλονίκης, ο 41χρο-
νος Σύρος στάθηκε ψύχραιμος και έβγαλε να 
δείξει και αυτός ένα πλαστό έγγραφο, μία άδεια 
διαμονής. Αμέσως ακινητοποιήθηκε. Τη σκηνή 
είδε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος – εργα-
στηρίου, η 44χρονη Αιγύπτια φίλη του. Γρήγορα 
πέταξε όσες ταυτότητες και διαβατήρια βρήκε 
στην ταράτσα της διπλανής οικοδομής. Λίγα λε-
πτά αργότερα συλλαμβάνονταν και αυτή. 

Το εργαστήριο που εντόπισαν οι αστυνομικοί 
της ασφάλειας Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, απο-
τελούσε έναν από τους βασικούς κρίκους του 
κυκλώματος εκμετάλλευσης προσφύγων  και 
μεταναστών. Ένας κρίκος είναι των μεταφορέων 
από την Τουρκία στην Ελλάδα, ο δεύτερος του 
πλαστογράφου και ο τρίτος των ανθρώπων που 
φροντίζουν τη μετακίνηση του ενδιαφερόμενου 
στην Ευρώπη. Εάν ο στόχος επιτευχθεί, το κύ-
κλωμα θησαυρίζει. Οι πληροφορίες πως ο Σύρος 
πουλούσε αντί 5.000 ευρώ την κάθε ταυτότητα 
ή διαβατήριο, φτάνουν να εκτινάξει την τιμή του 
ταξιδιού μέχρι και στις 8.000 ευρώ. Ανάλογα τον 

τρόπο και τον δρόμο.
Οι κάρτες επιβίβασης
Η 44χρονη Αιγύπτια φίλη του Σύρου κατηγο-

ρούμενου για πλαστογραφίες κλεμμένων ταυ-
τοτήτων και διαβατηρίων, μαζί με τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα έσπευσε να πετάξει στη γειτονική ταρά-
τσα και το laptop του φίλου της, το εσωτερικό 
του οποίου φαίνεται πως είναι αρκετά πλούσιο 
και ήδη έχει παραδοθεί στα εγκληματολογικά 
εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της αστυνομίας μέσα στον υπολογιστή 
βρέθηκαν μήτρες κατάρτισης πλαστών εγγρά-
φων. Και αυτό τελικά δεν ήταν το μοναδικό ση-
μαντικό στοιχείο.

Έγκυρες πηγές έλεγαν στην Karfitsa πως 
στον φορητό υπολογιστή βρίσκονται στοιχεία για 
εκατοντάδες boarding passes, τις κάρτες επιβί-
βασης που χρησιμοποιήθηκαν για τα ταξίδια στο 
εξωτερικό, με βάση συγκεκριμένες ταυτότητες 
και διαβατήρια που χρησιμοποιήθηκαν. Οι ίδιες 
πληροφορίες επιβεβαίωναν πως οι αστυνομικοί 
της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν 
στα ίχνη του Σύρου, ξετυλίγοντας ανάποδα το 
κουβάρι των ταξιδιών εκατοντάδων μετανα-
στών, οι οποίοι είτε συνελήφθησαν πριν προλά-
βουν να ταξιδέψουν από διάφορα αεροδρόμια 
της Ελλάδας, είτε εντοπίστηκαν αφού κατάφε-

ραν να φτάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Αυτό σημαίνει πως τα στοιχεία που θα επιβε-

βαιωθούν για πρόσωπα τα οποία τα τελευταία 
δύο χρόνια ταξίδεψαν στην Ευρώπη με συγκε-
κριμένες ταυτότητες, παρ’ ότι αυτές είχαν κλαπεί 
εκείνο το διάστημα, θα διαβιβαστούν στις χώρες 
προορισμού. Από εκεί και πέρα, οι αστυνομίες 
των χωρών αυτών θα κληθούν να κάνουν ταυ-
τοποίηση των στοιχείων για να βρουν για ποιους 
πρόκειται και να κινήσουν διαδικασίες σε βάρος 
τους, αλλά κυρίως να αναζητήσουν τους αν-
θρώπους του κυκλώματος με τους οποίους συ-
νεργάστηκαν σε κάθε χώρα. 

Ο άνθρωπος που συνελήφθη από τη δίωξη 
οργανωμένου εγκλήματος της ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης δεν θεωρείται τυχαίος. Χαρακτηρίζε-
ται μετρ της πλαστογραφίας, καθώς καταφέρνει 
πάνω σε γνήσιες ταυτότητες και διαβατήρια να 
τοποθετεί άλλες φωτογραφίες, να τα πλαστικο-
ποιεί και να «δημιουργεί» ίχνη σφραγίδων, χω-
ρίς το έγγραφο να γίνεται αντιληπτό πως είναι 
πλαστό, παρά μόνον με ενδελεχή έρευνα. Ήδη 
εκτός του φορητού υπολογιστή εξετάζονται τα 
στοιχεία που περιέχονται σε ένα tablet, όπως  
και στα δύο usb που βρέθηκαν στο διαμέρισμα 
εργαστήριο.

Τι σηματοδοτεί η σύλληψη του μετρ των πλαστογραφιών  
από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος

Ψάχνουν διακινήσεις μεταναστών 
από τις κάρτες επιβίβασης
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Με τη βελτίωση του καιρού, οι μετανα-
στευτικές ροές αυξάνονται. Ήδη στον Έβρο, 
οι αστυνομικές αρχές προετοιμάζονται για 
νέο κύμα άφιξης προσφύγων και μετανα-
στών. Μόλις γίνει αναφορά σε μετανάστες, 
ενεργοποιούνται αμέσως τα «αριστερά 
αντανακλαστικά» του ΣΥΡΙΖΑ. Με το δήθεν 
ηθικό τους πλεονέκτημα και αφ’ υψηλού, 
κουνούν το δάχτυλο στους «απάνθρωπους 
και ανάλγητους δεξιούς» που δεν σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναρωτιέται κα-
νείς, οι εικόνες εξαθλίωσης που βλέπουμε 
στη Μόρια και οι νεκροί από τα μαγκάλια 
στους καταυλισμούς τον περασμένο χειμώ-
να είναι σεβασμός των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων; Τα χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα 
παιδιά που μένουν χωρίς προστασία μαζί με 
ενηλίκους μέσα στα camp είναι εκδήλωση 
της περίφημης αριστερής ευαισθησίας;

O εκρηκτικός συνδυασμός ιδεοληψίας 
και ανικανότητας του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έχει 
διαρρήξει τον κοινωνικό ιστό στις τοπικές 
κοινωνίες που δέχονται τις μεγαλύτερες 
πιέσεις από το μεταναστευτικό, ιδίως στα 
νησιά και στα σύνορα, αλλά έχει ντροπιά-
σει τη χώρα μας διεθνώς. Μην ξεχνάμε τα 
εκατομμύρια σε ευρωπαϊκά κονδύλια που 

έχουν δοθεί στη χώρα μας για να διασφαλί-
σει αξιοπρεπείς συνθήκες στους μετανάστες 
μέχρι να γίνει ο διαχωρισμός και που τώρα η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς ερευνά για κακοδιαχείριση.

Το μεταναστευτικό δεν απειλεί τη συνο-
χή μόνο στην Ελλάδα, απειλεί τον ίδιο το 
χαρακτήρα της Ενωμένης Ευρώπης, υπο-
δαυλίζοντας την άνοδο ακροδεξιών κομμά-
των. Γι’ αυτό, στην επόμενη βουλή μία από 
τις νομοθετικές προτεραιότητες της νέας 
κυβέρνησης πρέπει να είναι μια δικαιότερη 
και πιο ορθολογική διαχείριση του μετανα-

στευτικού. Μέσα δε στην Ευρώπη, πρέπει να 
διεκδικήσουμε:

-Δικαιότερη και πιο αναλογική κατανομή 
των προσφύγων μεταξύ των ευρωπαϊκών 
κρατών,

-Αποτελεσματική φύλαξη και προστασία 
των συνόρων της χώρας, που είναι και ευ-
ρωπαϊκά, στην ξηρά και στη θάλασσα, με την 
υποστήριξη της FRONTEX,

-Βοήθεια στην επιτάχυνση του διαχωρι-
σμού προσφύγων και μεταναστών και των 
διαδικασιών ασύλου, το αυτονόητο δηλαδή. 
Όποιος δεν δικαιούται άσυλο, πρέπει να επα-
ναπροωθείται άμεσα στη χώρα προέλευσης.

-Πλήρης διαφάνεια και έλεγχο σε όσους 
εμπλέκονται στη διαχείριση των κονδυλίων 
για το μεταναστευτικό,

-Στήριξη των τοπικών κοινωνιών που 
έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος από τις 
μεταναστευτικές ροές, επιδεικνύοντας πα-
ράλληλα αλληλεγγύη και ανθρωπισμό.

Όσο και αν εξυπηρετεί μερικούς για να 
παριστάνουν τους ευαίσθητους ή για να 
κάνουν μπίζνες, η Ελλάδα δεν μπορεί να 
συνεχίζει να είναι η «αποθήκη ψυχών» της 
Ευρώπης. Αυτό δηλαδή που βόλευε τον Σύ-
ριζα.

Ποιός εκμεταλλεύεται τους πρόσφυγες;Γ Ρ Α Φ Ε Ι 
Η  Σ Υ Ν Θ Ι Α 

( Ρ Ο Δ Α Ν Θ Η ) 
Σ Α Π Ι Κ Α / 

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ 

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

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ 
Σ Τ Η Ν  Α ’ 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Περιζήτητος ο Κυρ. Κυριάκος
Ανάρπαστος, όπως μαθαίνουμε, έχει γίνει 

τελευταία ο Κυριάκος Κυριάκος. Ο πρώην 
διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που 
παραιτήθηκε και στις εκλογές της 7ης Ιουλί-
ου 2019 διεκδικεί τον έναν από τους τέσσερις 
σταυρούς στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλ-
λαγής στην Α’ Θεσσαλονίκης, έχει δημιουρ-
γήσει τον τελευταίο μήνα το δικό του... ρεύμα 
στο «πράσινο» κοινό της πόλης και όχι μόνο.

Ο κ. Κυριάκος, σύμφωνα με πληροφορίες 
της στήλης, είναι περιζήτητος σε σημείο που 
οι ψηφοφόροι και οι υποστηρικτές του διορ-
γανώνουν καθημερινά σε διαφορετικές περι-
οχές της πόλης συναντήσεις, συγκεντρώσεις 
και ομιλίες, με τις αίθουσες να είναι γεμάτες 
και να μην πέφτει... καρφίτσα στην κυριολε-
ξία!

Πρόσφατα ο υποψήφιος βουλευτής του 
ΚΙΝΑΛ- ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην Καλαμαριά, 
στη Σταυρούπολη και στους Αμπελόκηπους 
όπου, όπως μαθαίνουμε, συγκεντρώθηκαν 
άτομα που μέχρι σήμερα ανήκαν σε διαφορε-
τικά εσωκομματικά στρατόπεδα του ΠΑΣΟΚ. 
Άλλωστε, όπως ο ίδιος ο υποψήφιος σχολιά-
ζει στις ομιλίες και τις συνεντεύξεις που δίνει, 

χαίρεται γιατί η υποψηφιότητα του είναι μια 
υποψηφιότητα διεύρυνσης και επανένωσης 
του κόσμου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Κυριάκος, με-
ταξύ άλλων, στις ομιλίες του σχολιάζει ότι το 
ΚΙΝΑΛ είναι ο μόνος και ο γνήσιος εκφραστής 
της Κεντροαριστεράς και της Σοσιαλδημο-
κρατίας στην Ελλάδα, ο μόνος πραγματικά 
Αριστερός, προοδευτικός και πατριωτικός 
πόλος ο οποίος κράτησε υπεύθυνη στάση τα 
χρόνια της κρίσης.

Ο ίδιος ζητά να μπει επίσης τέλος στο 
«αυτομαστίγωμα» και την εσωστρέφεια 
και καλεί τα μέλη και τους ψηφοφόρος του 
ΚΙΝΑΛ να αναδείξουν τα λάθη και τις κατα-
στροφικές, όπως υποστηρίζει, πολιτικές της 
περιόδου 2004 – 2009. Τους καλεί, επίσης, 
να μιλήσουν για το έργο του ΠΑΣΟΚ στην πε-
ρίοδο της κρίσης.

Σημειώνεται, πως ο υποψήφιος βουλευ-
τής θεωρείται «φαβορί» για να εκλεγεί, αφού 
όπως φάνηκε και από δημοσκόπηση της 
εφημερίδας μας μαζί με το παλιό στέλεχος 
και πρώην υπουργό Χάρη Καστανίδη κυβερ-
νήσεων του ΠΑΣΟΚ, φιγουράρει στην πρώτη 
δυάδα υποψηφίων με πιθανότητα εκλογής.
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Το «Μακεδονικό» χτύπησε ξαφνικά την 
πόρτα του περιφερειακού συμβουλίου Κε-
ντρικής Μακεδονίας σε συνεδρίαση του 
Ιανουαρίου του 2018. Ένα οργισμένο κύμα 
πολιτών ζητούσε επίμονα στήριξη και εξη-
γήσεις. Η κεντρική πολιτική σκηνή είχε τον 
χρόνο να ζητά ενημέρωση των πολιτικών 
αρχηγών για να διατυπώσει πολιτική θέση, 
αλλά η Περιφέρεια έπρεπε να απαντήσει 
στην λαοθάλασσα που κατέκλυσε τους 
δρόμους. Ευτυχώς ο Περιφερειάρχης έδει-
ξε ετοιμότητα και δώσαμε τις πρώτες απα-
ντήσεις. Ως επί κεφαλής της Περιφερειακής 
Παράταξης «Πολίτες Μπροστά» ζήτησα την 
βοήθεια συναδέλφων στο ΑΠΘ, στα τμήματα 
ιστορίας, αρχαιολογίας, γλωσσολογίας.

Η Παράταξή μας διατύπωσε άποψη κο-
ντά στην εθνική γραμμή που είχε διαμορφω-
θεί στις πολύχρονες συσκέψεις για το θέμα: 
Μια ονομασία σύνθετη με τον όρο «Μακεδο-
νία» (σήμερα «Βόρεια Μακεδονία») κινείται 
γενικά στην εθνική γραμμή και αποτελεί 
αποδεκτή λύση του ζητήματος. Αλλά, όχι και 
«Μακεδονική Εθνότητα» και «Μακεδονική 
Γλώσσας»! Δεν προκύπτουν από πουθενά. 
Η λύση στο πρόβλημα θα ήταν να αναγνω-
ρισθεί η «Βόρεια Μακεδονία» ως κράτος 

πολυεθνικό, με κύρια Εθνότητα αυτή των 
Σλαβομακεδόνων, Υπηκοότητα Βορειομακε-
δονική, και επίσης πολύγλωσσο κράτος, με 
κύρια γλώσσα την Σλαβομακεδονική.

Δυστυχώς, η κρυφή διπλωματία που 
άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ για το σημαντικό αυτό θέμα 
δημιούργησε περισσότερα προβλήματα 
παρά  λύσεις. Σε συνεργασία με τα άλλα πο-
λιτικά κόμματα, θα μπορούσε να καταλήξει 
πιθανότατα σε μια καλή συμφωνία. Σήμερα 
πρέπει να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατά-
σταση. Ζούμε μια περίοδο «αστυνόμευσης» 
των γειτόνων μας. Γράφουν το όνομα καθα-

ρά ή το «Βόρεια» έγινε αστερίσκος; Υπάρ-
χουν προβλήματα με τα εμπορικά σήματα 
των προϊόντων μας; Ανακύπτουν αλυτρωτι-
κά ζητήματα από το γειτονικό κράτος ή από 
την διασπορά του; Λοιπόν, όχι μόνο δεν λύ-
σαμε το πρόβλημα, πολεμάμε με χίλια άλλα.

Είναι σημαντικό επίτευγμα της αντιπο-
λίτευσης η αποφυγή εθνικού διχασμού στο 
δύσκολο αυτό ζήτημα. Με την σταθερή πο-
λιτική της γραμμή, χωρίς διγλωσσία στην δι-
εθνή και την εθνική πολιτική σκηνή, με προ-
τάσεις καθαρές, παρά την αδύναμη θέση της 
χώρας λόγω των οικονομικών της  περιπε-
τειών, η αντιπολίτευση κατόρθωσε να δώσει 
διέξοδο στις αγωνίες των πολιτών. Και μετά 
τις εκλογές ελπίζουμε να προκύψει κυβέρ-
νηση, που όπως στο παρελθόν, με συμφωνία 
των πολιτικών αρχηγών, και με άξονα την 
ιστορική αλήθεια, θα διαχειριστεί επιτυχώς 
τα πολλά ζητήματα που προκύπτουν. Όσο 
για την σημερινή κυβέρνηση, ήταν αναμενό-
μενο να  εισπράττει την αλαζονεία της στις 
κάλπες.

* Η Νιόβη Παυλίδου είναι υποψήφια 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα 
Δημοκρατία

Η Συμφωνία των ΠρεσπώνΤ Η Σ  Ν Ι Ο Β Η Σ 
Π Α Υ Λ Ι Δ Ο Υ *

Ο κεντρικός ρόλος της Θεσσαλονίκης στον προεκλογικό σχεδιασμό Μητσοτάκη
Στην τελική ευθεία του αγώνα δρόμου 

των εκλογών της 7ης Ιουλίου έχει μπει πλέ-
ον η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Η Θεσσαλονίκη δείχνει να παίζει ση-
μαντικό ρόλο στον προεκλογικό σχεδιασμό 
του προέδρου του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης και για αυτό τον λόγο 
φαίνεται πως επενδύει στην πόλη αυτή πολύ 
και επικοινωνιακά.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτός από τις συχνές 
του επισκέψεις στη συμπρωτεύουσα –με την 
πιο πρόσφατη αυτή του περασμένου Σαββά-
του, όταν και έστειλε για ακόμα μια φορά το 
σαφές μήνυμα ότι δεν πρέπει να στις τάξεις 
του κόμματος να υπάρχει εφησυχασμός προ-
κειμένου να επέλθει το επιθυμητό αποτέλε-
σμα στις επερχόμενες εκλογές, που δεν είναι 
άλλο από την αυτοδυναμία–  «κρατά» τη 
Θεσσαλονίκη ως την πόλη, από την οποία θα 
«κλείσει» την προεκλογική του εκστρατεία.

Η γραμμή του κόμματος είναι ξεκάθαρη. 
Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυνα-
μία και για να την πετύχει ρίχνει στη «μάχη» 
όλα της τα όπλα (από τα οποία ξεχώρισε η 
πρώτη δημόσια ομιλία του πρώην πρωθυ-

πουργού και προέδρου του κόμματος, Κώ-
στα Καραμανλή, μετά από σχεδόν 10 χρόνια, 
την περασμένη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη). 
Παράλληλα όμως, επιλέγει να «κρατάει τη 
μπάλα χαμηλά», με τα στελέχη της σε καμία 
περίπτωση να μην δηλώνουν αλαζονικά πως 
είναι εξασφαλισμένα τα ποσοστά αυτοδυνα-
μίας, αλλά πάντα να σημειώνουν ότι αυτός 
ακριβώς είναι ο στόχος στον οποίο επικε-
ντρώνεται ο προεκλογικός τους αγώνας.

Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, ένα από 
τα προπύργια της «γαλάζιας» παράταξης, 
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει επι-
λέξει να κλείσει από τη συγκεκριμένη πόλη 
τον κύκλο των προεκλογικών του ομιλιών, 
όπως έκανε και στις ευρωεκλογές. Αυτό 
ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στους 
υποψήφιους βουλευτές του κόμματος στην 
Α’ και Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 
με τους οποίους συναντήθηκε το Σάββατο σε 
καφέ της πλατείας Αριστοτέλους. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει να στείλει 
το τελευταίο του προεκλογικό μήνυμα από 
τη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 5 Ιουλίου.
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Αφροδίτη Λατινοπούλου:

Πεπεισμένη ότι έχει φτάσει η ώρα να επιστρέψει η Ελ-
λάδα στον δρόμο της κοινής λογικής, κάτι που σύμφωνα 
με την ίδια μπορεί να εγγυηθεί μια αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίζεται η Αφροδίτη Λατι-
νοπούλου, υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης 
με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώντας 
στην Karfitsa, η κ. Λατινοπούλου , τονίζει πως επιθυμεί 
να εκπροσωπήσει στο κοινοβούλιο τη νέα γενιά που έχει 
κουραστεί από το κομματικό – πελατειακό κράτος και 
από τους πολιτικούς που έχουν «εμμονική σχέση με την 
καρέκλα» και υπόσχεται, στην περίπτωση που εκλεγεί, 
«πολλή δουλειά, παρεμβάσεις και έργο».

Κυρία Λατινοπούλου, ποιο είναι το διακύβευμα 
των εκλογών της επόμενης Κυριακής; Η επιστροφή 
της χώρας στο δρόμο της κοινής λογικής. Η επιμονή 
στο αυτονόητο. Η προσήλωση στο στόχο μιας επόμε-
νης, καλύτερης, πιο αισιόδοξης ημέρας. Η απομόνωση 
της δημαγωγίας, του λαϊκισμού και της πολιτικής υπο-
κρισίας. Στις 7 Ιουλίου θα αποφασίσουμε αν θέλουμε να 
πάμε μπροστά με ένα σαφές, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο 
σχέδιο ή αν θα παραμείνουμε ουραγοί των εξελίξεων, 
κομπάρσοι στα διεθνή πολιτικά δρώμενα. Το ζητούμενο 
του εκλογικού αποτελέσματος είναι ένα: Επενδύουμε στο 
μέλλον αυτοδύναμα, με τη σιγουριά της Νέας Δημοκρα-
τίας ή συνεχίζουμε να ακροβατούμε στο χείλος του γκρε-
μού με τις ασυναρτησίες του ΣΥΡΙΖΑ;

Πιστεύετε πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φτάσει 
στην αυτοδυναμία και αν όχι, ποιά είναιη γνώμη σας για 
μια κυβέρνηση συνεργασίας; Η ΝΔ αποδεικνύει διαχρο-
νικά πως προτάσσει πάνω απ’ όλα το εθνικό συμφέρον. 
Αυτό πράττει με υπευθυνότητα από το 1974 μέχρι σήμε-
ρα. Αναγκαστήκαμε στο παρελθόν σε μια επώδυνη –για 
την ιδεολογία μας– συμβίωση με το ΠΑΣΟΚ επί 2,5 χρό-
νια για να κρατήσουμε τη χώρα στη ζώνη του ευρώ. Ως 
Νέα Δημοκρατία το πληρώσαμε πολιτικά αυτό. Αλλά δεν 
μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτός είναι ο λόγος 
που θέλουμε την αυτοδυναμία. Για να μπορέσουμε να 
εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα χωρίς δεσμεύσεις, 
αγκυλώσεις και εξαρτήσεις. Άλλωστε ο πρόεδρός μας ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επανειλημμένα τονίσει πως 
ακόμη και σε περίπτωση αυτοδυναμίας θα επιδιώξει ευ-
ρύτερες δυνατές συναινέσεις.

Εσείς κάνετε για πρώτη φορά το βήμα να είστε υπο-
ψήφια βουλευτής. Σε μια εποχή που η απαξίωση της πο-
λιτικής είναι μεγάλη, γιατί αποτολμάτε ένα τέτοιο βήμα; 
Γιατί είμαι άνθρωπος που αγαπά την ευθύνη. Δυόμισι 
χρόνια δουλεύω με προσήλωση και συνέπεια για να πε-
τύχω αυτό το στόχο, έχοντας στο πλευρό μου ανθρώπους 
της διπλανής πόρτας, ούτε σπόνσορες, ούτε χορηγούς. Η 
απαξίωση έρχεται όταν παύουμε να ασχολούμαστε, όταν 
αδιαφορούμε. Και εγώ δεν μπορώ να αδιαφορήσω για 

το μέλλον μου, για το μέλλον της οικογένειας μου, της 
πόλης μου, της πατρίδας μου. Η μεγάλη ανανέωση των 
ψηφοδελτίων σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, πως οι πο-
λίτες πρέπει να εμπιστευτούν νέα πρόσωπα. Κουράστηκα 
να βλέπω πολιτικούς που έχουν πλέον εμμονικές σχέσεις 
με την καρέκλα, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις των πολιτών, να βελτιώσουν την καθημερι-
νότητα τους. Ήρθε η ώρα της νέας γενιάς!

Μιλήσατε για τη νέα γενιά. Τι το διαφορετικό φέρ-
νετε εσείς στην πολιτική; Κοιτάξτε, εγώ θέλω να φέρω 
στο προσκήνιο μια γενιά που κουράστηκε από το κομμα-
τικό-πελατειακό κράτος, να εκπροσωπήσω, αντλώντας 
από τη σοφία και την πείρα των μεγαλύτερων, μια νέα γε-
νιά που σκέφτεται, τολμά, θέλει να μείνει στο τόπο αυτό, 

να μη φύγει στο εξωτερικό, να κάτσει εδώ, να δουλέψει 
με αξιοπρεπείς συνθήκες και να προσφέρει. Μια γενιά 
που απαιτεί μια αξιοκρατική ανανέωση, πολιτικό ήθος, 
μια νέα προσέγγιση της πολιτικής. Και θέλω να ξεκαθα-
ρίσω κάτι με την ευκαιρία που μου προσφέρετε: Δεν πρό-
κειται να παίξω το ρόλο της «γλάστρας» αν εκλεγώ στο 
κοινοβούλιο. Πολλή δουλειά, προσήλωση στο στόχο, 
προτάσεις, παρεμβάσεις, έργο, αυτά μόνο μπορώ να υπο-
σχεθώ. Όπως έπραξα με την καμπάνια για τα μακεδονικά 
προϊόντα, μια εκστρατεία που ξεκίνησε από το μηδέν και 
σήμερα αποτελεί κομμάτι, κατ’ ουσία της κυβερνητικής 
πρότασης της ΝΔ για την ανάδειξη της Μακεδονίας! Η 
Βουλή των Ελλήνων δεν είναι ριάλιτι εκπομπή…

Να επιστρέψει η Ελλάδα  
στον δρόμο της κοινής λογικής!
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Το σημείωμα αυτό απευθύνετε σε όσους 
και κυρίως σε όσες  έχουν ευαισθησία. Αυτή 
την ευαισθησία που πυροδότησε τον δυνα-
μισμό που απαιτήθηκε όλα τα προηγούμενα 
χρόνια -της βαθιάς κρίσης που ζήσαμε- να 
σταθούν και να στηρίξουν τα σπίτια, τις οικο-
γένειες, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις επι-
χειρήσεις, τον πολιτισμό. 

Το κείμενο αυτό απευθύνετε σε εσάς τις 
γυναίκες. Σε εσάς που σταθήκατε με αξιο-
πρέπεια απέναντι στα χιλιάδες προβλήματα 
που έφερε η κρίση και τα τελευταία 4 χρόνια 
είδατε τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα 
ή σίγουρα να γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια 
με ορατά αποτελέσματα για σημαντικές βελ-
τιώσεις που συνεχίζονται.

 Είδατε να ομαλοποιείται η κατάσταση 
στα σχολεία και στα νοσοκομεία,  να επιστρέ-
φουν τα επιδόματα για τα παιδιά σας, είδατε 
να μπαίνουν οι βάσεις για ένα καλύτερο μέλ-
λον για τα παιδιά σας, είδατε να γίνετε νόμος 
τους κράτους η αναδοχή και η υιοθεσία με 
γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες, είδατε 
να γίνεται νόμος το σύμφωνο συμβίωσης για 
τα ομόφυλα ζευγάρια, να σβήνουν οι αδικίες 

για τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθη-
καν στην Ελλάδα, είδατε να δημιουργούνται 
νέα σχολεία για την ειδική αγωγή.  Εσείς εί-
στε αυτές που στηρίξατε και στηρίζετε τον 
πυρήνα της οικογένειας και της κοινωνίας 
μας. Εσείς είστε  αυτές που αποφασίζουν για 
την ζωή τους. Εσείς είστε το προοδευτικό, το 
ανοιχτόμυαλο  κομμάτι της κοινωνίας. 

Η προσπάθεια μου, η συλλογική μας 
προσπάθεια δεν χαϊδεύει επιμέρους εκλογι-
κά σώματα. Είναι η αλήθεια, η αλήθεια μας 
που θέτει πολιτικές προτεραιότητες και αξί-
ες που μας συνοδεύουν από την ημέρα που 
γεννηθήκαμε. 

Σας ζητάμε την στήριξη σας με μία πολύ 
σοβαρή απόφαση όπως η ψήφος σας. Επι-
λέγοντας το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και 
κρίνοντας ταυτόχρονα ότι χρειάζεται και μία 
δραστική ανανέωση στα πρόσωπα που θα 
επιλέξετε με τον σταυρό σας, ενισχύουμε την 
ελπίδα ότι στις επόμενες γενιές θα παραδώ-
σουμε μία καλύτερη Ελλάδα από αυτή που 
παραλάβαμε εμείς. 

 Ας μη γυρίσουμε πίσω. Ας κοιτάξουμε 
μπροστά.

ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ…γένους ΘηλυκούΤ Ο Υ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ 
Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Λ Η 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ 
Ε Ρ Τ 3  – 

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

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
Σ Υ Ρ Ι Ζ Α 

Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η 
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Α

Συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις περιοδείες του σε 
περιοχές της Χαλκιδικής ο υποψήφιος βουλευτής του 
ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας. Συγκεκριμένα ο κ. Πανας επι-
σκέφτηκε περιοχές του δήμου Προποντίδας, που είναι 
και ο τόπος καταγωγής του, όπου συνομίλησε με πολίτες 
για θέματα της καθημερινότητας. Επισκέφτηκε ακόμα την 
περιοχή της Καλλικράτειας, όπου είδε επαγγελματίες της 
περιοχής, καθώς και την Κρήνη και τα Πετράλωνα.

Κύρια ζητήματα που τέθηκαν ήταν θέματα αγροτικής 
ανάπτυξης, το ζήτημα της ύδρευσης καθώς και το κομ-
μάτι των υποδομών. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ 
βρέθηκε σε καφενεία, είχε επαφές με αυτοδιοικητικούς 
φορείς και κατέγραψε τα προβλήματα της καθημερινό-
τητας. Στις συναντήσεις του, ο κ. Πάνας ανέπτυξε μια 
σειρά πρωτοβουλιών του προγράμματός του που έχουν 
ενσωματωθεί στο πρόγραμμα του κόμματός του για την 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέλυσε ο κ. Πάνας, το πρόγραμ-
μα ενίσχυσης της παραγωγής περιλαμβάνει τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, κτηνοτροφίας, 
δασοκομίας, μελισσοκομίας και αλιείας, μέσω αναδιαρ-
θρώσεων, καινοτομιών, νέων τεχνολογιών και τη μείωση 

του κόστους παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει:
• Τη συστηματική παρακολούθηση της παγκόσμιας 

αγοράς τροφίμων (παραγωγή, ζήτηση, τάσεις), την πραγ-
ματοποίηση στοχευμένων μελετών και ερευνών με σκο-
πό τη διείσδυση των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές.

• Την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων για την 
ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊό-
ντων στην εγχώρια αγορά και την αύξηση των εξαγωγών.

• Πολιτικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη βιολογι-
κών και εναλλακτικών καλλιεργειών.

• Προώθηση των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. όπως 
φέτα, οίνος, ελαιόλαδο (αγουρέλαιο, Γαλανό Μεταγγιτσί-
ου) και πράσινης ελιάς Χαλκιδικής.

• Την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μέσω της τυ-
ποποίησης και της πρωτοτυπίας στη συσκευασία.

• Την ενθάρρυνση και υποστήριξη των νέων αγροτών.
• Την οργάνωση του γεωργικού κλάδου σύμφωνα 

με πετυχημένα μοντέλα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
(π.χ. ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί νέων αγροτών 
με σύγχρονη διοικητική δομή, κτλ.).

• Την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρ-
μογή ολοκληρωμένων δράσεων δια βίου εκπαίδευσης 

του αγροτικού πληθυσμού.
Στόχος της τελευταίας εβδομάδας, οπότε ο προεκλο-

γικός «πυρετός» αναμένεται να κορυφωθεί, θα είναι να 
βρεθεί ο κ. Πανας κοντά σε όσο το δυνατό περισσότερους 
συντοπίτες του, σε μια προσπάθεια να αφουγκραστεί εκ 
του σύνεγγυς τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, αλλά 
και το τι περιμένουν από την επόμενη μέρα, ενημερώνο-
ντάς τους παράλληλα για το όραμα το δικό του και του 
ΚΙΝΑΛ για την περιοχή.

 Δ. Κ.

Τις προτάσεις του παρουσίασε ο υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ, 
Απόστολος Πάνας

Στόχος η αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα
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«Ενωμένοι Μπορούμε». Δεν είναι ένα 
απλώς το κεντρικό σύνθημα στην προεκλο-
γική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας και 
η βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι 
ο θεμέλιος λίθος για να προχωρήσουμε σε 
μια καινούργια Ελλάδα. Μια χώρα, που θα 
βαδίζει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς χωρίς 
να περισσεύει κανένας, χωρίς ιδεοληπτικούς 
διαχωρισμούς. Το «εμείς και οι άλλοι» δεν 
έχει θέση σε αυτή τη νέα προσπάθεια, για να 
δημιουργήσουμε μια αυτοδύναμη Ελλάδα.

«Ενωμένοι Μπορούμε». Είναι η κεντρική 
φιλοσοφία, που εκφράζει και την προσωπι-
κή μου στάση στην πολιτική. Ως βουλευτής 
και ως δήμαρχος, επιδίωξα πάντα τη σύν-
θεση, την ένωση δυνάμεων για να υπάρχει 
αποτέλεσμα. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη μας, 
είναι αναγκαιότητα, καθώς τα σχέδια πε-
ρισσεύουν, αλλά οι πράξεις είναι ελάχιστες. 
Μόνο η ενότητα μπορεί να συμβάλλει στον 
σημαντικό στόχο για μια αυτοδύναμη Θεσ-
σαλονίκη.

Υποστηρίζω ακράδαντα ότι ο ρόλος του 
βουλευτή δεν είναι απλώς να κτυπάει πλά-
τες, να χαιρετάει και να δίνει δίκιο σε όλους. 
Χρειάζεται μαχητικότητα, διορατικότητα και 
κυρίως αποφασιστικότητα. Ο βουλευτής της 

Α’ εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 
οφείλει να έχει την ικανότητα να συνθέσει 
απόψεις, να συγκεράσει ιδέες, να ενώσει φο-
ρείς και κεντρική διοίκηση. 

Πως όμως μπορείς να ανταπεξέλθεις σε 
αυτό το δύσκολο έργο, αν δεν έχεις εικόνα 
της καθημερινής ζωής, αν δεν έχεις ζήσει 
ως πολίτης; Πως θα διεκδικήσεις καλύτερες 
συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, αν δεν έχεις 
μπεις καθόλου μέσα σε ένα λεωφορείο, αν 
δεν έχεις βιώσει το πρόβλημα; Πως θα μι-
λάς για τα Πανεπιστήμια, αν δεν γνωρίζεις 
τις δυνατότητες τους και το τι μπορούν να 

προσφέρουν;
Την Κυριακή 7 Ιουλίου, οι πολίτες κα-

λούνται να κάνουν δυο επιλογές. Πρώτα να 
επιλέξουν εκείνους που θα κυβερνήσουν 
την χώρα και θα την οδηγήσουν μπροστά 
διασφαλίζοντας ευημερία για όλους τους 
πολίτες. Έπειτα, επιλέγουν τον εκπρόσωπο 
τους στην κυβέρνηση, δηλαδή τον βουλευ-
τή που θα εκπροσωπήσει την περιοχή τους, 
αλλά συνάμα θα είναι χρήσιμος και για την 
χώρα. Ο βουλευτής είναι εκπρόσωπος του 
λαού σε ένα κόμμα και όχι το αντίθετο. 
Έχουμε συνηθίσει στη στρεβλή εικόνα, του 
επαγγελματία πολιτικού και ίσως χάνουμε 
την ουσία της εκπροσώπησης.

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται βουλευτές 
που θα ενώσουν, θα συνθέσουν τις δυνάμεις 
της, για να προχωρήσει επιτέλους μπροστά, 
σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι. Φτάνει πια 
με την πρεμούρα, ποιος θα πρωτοσώσει την 
πόλη, που είχε σαν αποτέλεσμα να μην την 
σώζει τελικά κανένας. Την ερχόμενη Κυρια-
κή, οι πολίτες μιλούν και πρέπει να ακουστεί 
η φωνή καθεμιάς και καθενός. Η Νέα Δημο-
κρατία περιμένει την ισχυρή εντολή τους, για 
να ενώσει όλους τους Έλληνες με ένα και 
μόνο σύνθημα: Ενωμένοι Μπορούμε.

Ενωμένοι μπορούμε σε Ελλάδα και ΘεσσαλονίκηΤ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Γ Α Λ Α Μ Α Τ Η 

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

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

Στο Ειδικό Σχολείο Πολυγύρου 
ο Κυρ. Μητσοτάκης 

Μ. Καρράς: Βοήθεια  
να απογειωθεί ο δήμος 

Στη Χαλκιδική για ιατρικό συνέδριο 
ο Στ. Κυμπουρόπουλος 

Συνάντηση με τον διευθυντή του Ειδικού Σχολεί-
ου Πολυγύρου Σωτήριο  Μπρουτζά, είχε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκη κατa την επίσκεψη του στον Πολύγυρο στο 
περιθώριο της προεκλογικής του περιοδείας. Ο πρόε-
δρος της Νέας Δημοκρατίας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα τεκταινόμενα στην ειδική αγωγή στον Πολύγυρο 
και μετά την ενημέρωση που είχε από τον διευθυντή του 
Ειδικού Σχολείου δεσμεύτηκε ότι η πολιτεία θα προχω-
ρήσει άμεσα στους νέους διορισμούς στην ειδική αγωγή 
με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ώστε με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς να είναι όλοι στις θέσεις τους. 
Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε να επισκεφθεί το Ειδικό 
Σχολείο Πολυγύρου και ως πρωθυπουργός.

Ο δήμαρχος Νέας  Προποντίδας Μανώλης Καρράς 
καλωσόρισε τον Κυριάκο  Μητσοτάκη στα Νέα Μουδα-
νιά, όμως εκτός από τις ευχές και τη δέσμευση για στή-
ριξη, του έθεσε μια σειρά προβλημάτων  που αφορούν 
στην περιοχή και τα οποία, όπως τόνισε, στην περίπτωση 
που λυθούν θα «απογειωθεί ο δήμος». Συγκεκριμένα, 
του έθεσε το θέμα του λιμανιού των Ν. Μουδανιών, που 
είναι έργο ζωτικής σημασίας, τη δημιουργία προαστια-
κού, το ζήτημα των υδάτινων πόρων και το σημαντικό 
έργο του φράγματος Χαβρία, το οποίο πρέπει να υλο-
ποιηθεί. Ακόμη, του πρότεινε τη δημιουργία σχολής 
Τουριστικών Επιχειρήσεων στο δήμο Ν. Προποντίδας, 
ενώ δεν παρέλειψε να του θέσει το πρόβλημα της γρα-
φειοκρατίας.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δρ. Στέ-
λιος Κυμπουρόπουλος, βρέθηκε στη Χαλκιδική για να 
συμμετέχει στο 6ο Συνέδριο για τη Νευροβιολογία, την 
Ψυχοφαρμακολογία και την Καθοδήγηση Θεραπείας που 
διεξάγεται στην Κασσάνδρα. Μαζί του είχε συνάντηση ο 
αντιπεριφερειαρχης Γιάννης Γιώργος και είχαν την ευκαι-
ρία να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν το νομό. 
«Ζεστός, ανθρώπινος, απλός. Όπως θα έπρεπε να είναι ο 
καθένας εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού ή εθνικού κοινο-
βουλίου. Ζήτησε και ενημερώθηκε για όλα όσα αφορούν 
στη Χαλκιδική μας, και επιφυλάχτηκε να μας επισκεφτεί 
ξανά», ανέφερε ο κ. Γιώργος μετά τη συνομιλία που είχε 
με τον κ. Κυμπουρόπουλο, τον οποίο ευχαρίστησε και 
του ευχήθηκε καλή θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο.
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Στη Χαλκιδική, όπου περνούσε τις διακοπές 
του σαν παιδί, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης όπου έτυχε θερμής υπο-
δοχής. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έγινε 
δεκτός με χειροκροτήματα, επευφημίες και με 
πολλές αγκαλιές από τους πολίτες οι οποίοι έκα-
ναν ουρά για μία...selfie σε όλους τους σταθμούς 
της περιοδείας του σε Νέα Μουδανιά, Πολύγυρο 
και Αρναία.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Κυριάκου 
Μητσοτάκη ήταν τα Νέα Μουδανιά, όπου τον πε-
ρίμεναν ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης 
Γιώργος, ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιώργος Βαγιω-
νάς, οι υποψήφιοι «γαλάζιοι» βουλευτές Ευθύμης 
Καρανάσιος, Μάγδα Σοφιού, Γρηγόρης Τάσιος και 
Ελευθερία Χατζησταματίου, αλλά και στελέχη της 
ΝΔ, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς 
και φίλοι του κόμματος. Μαζί με το δήμαρχο Νέας 
Προποντίδας, Μανώλη Καρρά, και εκατοντάδες 
πολίτες ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης έκανε βόλτα στην παραλία και 
άκουσε για τα προβλήματα της περιοχής.

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανώς συγκινημένος από 
τη θερμή υποδοχή, μίλησε στους πολίτες για το 
διακύβευμα των εθνικών εκλογών, τονίζοντας 
ότι «στις 8 Ιουλίου ο τόπος θα χρειαστεί μια ισχυ-
ρή κυβέρνηση. Γιατί μόνο μία ισχυρή κυβέρνηση 
μπορεί να εγγυηθεί γρήγορη λήψη αποφάσεων, 
αποτελεσματικότητα και έμφαση σ’ αυτό που είναι 
το πραγματικό ζητούμενο: Τη γρήγορη ανάπτυ-
ξη». Παράλληλα υποσχέθηκε μεγαλύτερο βαθμό 
ελευθερίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κλείνο-
ντας ο πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι το ση-
μαντικό για έναν πρωθυπουργό είναι στο μέλλον 
να τον θυμούνται ως «καλό πρωθυπουργό».

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε επίσης ότι πριν 
από 30 χρόνια ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης μίλησε από ένα μπαλκόνι στα Νέα 
Μουδανιά κερδίζοντας λίγο αργότερα τη μάχη 
των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε μαζική 
συμμετοχή στις κάλπες και κάλεσε τους πολίτες 
που επέλεξαν μικρότερα κόμματα «να αναλογι-
στούν τις ευθύνες τους, καθώς πλέον δεν υπάρχει 
περιθώριο για ψήφο οργής», όπως σημείωσε με 
έμφαση.

«Όσα είπαμε θα γίνουν πράξη»
«Το τελευταίο που θα ακούσετε από εμένα εί-

ναι ψεύτικες υποσχέσεις και ανέξοδες δεσμεύσεις 
για πράγματα τα οποία δεν θα γίνουν την επόμενη 
μέρα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και δεσμέυ-
τηκε για μείωση φόρων. «Το δικό μας πρόγραμμα 
είναι πρόγραμμα απελευθέρωσης των υγιών δυ-
νάμεων της Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά 

και τόνισε: «Θα σαρώσουμε τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια, τα οποία εμποδίζουν τον κάθε επιχειρη-
ματία –από το μικρό μαγαζί της γειτονιάς μέχρι τη 
μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση– να επενδύσει 
στον τόπο. Θα απαιτήσω από τους επιχειρηματίες, 
σε αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση που θα τους 
παρέχουμε –δηλαδή χαμηλότερους φόρους, βο-
ήθεια  στις αδειοδοτήσεις, βοήθεια στη ρευστό-
τητα– να σέβονται τους εργαζόμενους και να μην 
τους εκμεταλλεύονται».

Για μήνυμα νίκης που εισπράττει από κάθε γω-
νιά της Ελλάδας που επισκέπτεται, έκανε λόγο ο 
κ. Μητσοτάκης από το δεύτερο σταθμό της περιο-
δείας του στη Χαλκιδική, τονίζοντας ότι «το βράδυ 
της 7ης Ιουλίου πρέπει να έχει ο τόπος σταθερή 
κυβέρνηση.

Σε συνομιλία που είχε με δημόσιο υπάλληλο, 
ο κ. Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία να ξεκαθα-
ρίσει ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας δη-
μόσιος υπάλληλος από την κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η αξι-
ολόγηση που θα εφαρμοστεί στο δημόσιο τομέα 
δεν θα είναι τιμωρητική, αλλά «πρωτίστως μια 

μέθοδος επιβράβευσης των άξιων».
Επόμενος και τελευταίος σταθμός της περιο-

δείας του προέδρου της ΝΔ στη Χαλκιδική, ήταν 
η Αρναία, όπου τον υποδέχθηκε ο νεοεκλεγείς 
δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος. Ο πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύτηκε για την 
επανεκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 
μεταλλείων της περιοχής. «Δεν θα κάνουμε κα-
μία έκπτωση στους περιβαλλοντικούς όρους». 
Κατέστησε σαφές, ωστόσο, ότι δεν θα επιτρέψει 
να φυτοζωεί –για πολιτικούς ή κομματικούς λό-
γους– μια επένδυση και να οδηγηθούν χιλιάδες 
εργαζόμενοι στην ανεργία», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρ-
θηκε ακόμα εκτενώς στην «επιζήμια» Συμφωνία 
των Πρεσπών, επικρίνοντας την κυβέρνηση για 
τους χειρισμούς της ενώ εξηγώντας τις πρωτο-
βουλίες που θα λάβει για τη στήριξη της Μακε-
δονίας υπογράμμισε: «Θα επενδύσουμε χρήματα 
και πόρους όπου χρειάζεται για να στηρίξουμε την 
αυθεντική, την ελληνική Μακεδονία, για να ξανα-
γίνει η Μακεδονία οικονομική πρωταγωνίστρια 
στα Βαλκάνια, όπως  της αξίζει».

Μήνυμα ενότητας και νίκης  
από τη Χαλκιδική 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός σαν πρωθυπουργός 
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Είμαι ο 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 της Ελληνικής Λύσης. 
Παρέχω δωρεάν  νομική συμβουλή σε θέματα 
τραπεζικών δανείων στο γραφείο μου και ειδικά 
σε ανθρώπους με οικονομική αδυναμία. 

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

Λόγο της συνεργασίας μου ως νομικός σύμ-
βουλος  σε πολίτες και επιχειρήσεις στους τομείς 
του εμπορίου, της βιομηχανίας και  της  αγρο-
τοβιομηχανίας, γνωρίζω τα οικονομικά και χρη-
ματοδοτικά προβλήματα, ιδιαίτερα με κόκκινα 
δάνεια, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι μικρές 
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και δύναμαι να 
υποστηρίξω την επίλυση των πολλαπλών προ-
βλημάτων που βιώνουν στο εχθρικό οικονομικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελληνικής οικο-
νομίας, οι πολίτες, όσο και οί επιχειρήσεις κατά 
κλάδους η μεμονωμένα.  

Από μικρή ηλικία είμαι φιλόζωος υποστηρί-
ζοντας τά δικαιώματα των ζώων,   είχα την φρο-
ντίδα και την αγάπη  για τα σκυλιά μου και έτσι 
μεγάλωσαν και τά παιδιά μου,  και τα  θεωρούμε  
μέλη της οικογενείας μας.  

Στις βουλευτικές εκλογές της 7 Ιουλίου είμαι 
υποψήφιος βουλευτής με την «Ελληνική Λύση» 
με επικεφαλής τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Στόχος μας είναι μαζί  να κάνουμε την Ελλά-
δα ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό κράτος, αυτο-
δύναμο  οικονομικά, με Εθνική, οικονομική και 
πολιτική κυριαρχία.

Η σημερινή  οικονομική  κατάσταση της 
Ελλάδας μας είναι:

Το ύψος του δημοσίου χρέους σήμερα  εί-
ναι 360,4 δισ. € ή 202% του ΑΕΠ –από 280 δισ. 
μετά  εφαρμογή του μνημονίου, το κούρεμα των 
90 δισ. , βάσει της δανειακής σύμβασης και του 
P.S.I.και την υπαγωγή μας στο Δ.Ν.Τ. και τα μνη-
μόνια. Δηλαδή μετά από εννέα μνημονιακά χρό-
νια οφείλουμε τα ίδια στο εξωτερικό χρέος και 
έχει υποθηκευτεί όλη η ΔΗΜΟΣΙΑ και ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
περιουσία στους δανειστές και τις τράπεζες πού 
οι πολίτες νομίζουν ότι έχουν. 

Το συνολικό χρέος των Ελλήνων (εξωτερι-
κό, εσωτερικής κυβέρνησης, στις τράπεζες, στα 
ταμεία, στην εφορεία, εγγυήσεων του Ελληνικού 

Δημοσίου) ξεπερνά το ΕΝΑ ΤΡΙΣ.
Επειδή δεν γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες 

την ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΣΑ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ και ΓΙΑΤΙ ΧΡΩ-
ΣΤΟΥΝ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΑ ΤΡΙΣ. 

Επειδή πρέπει να πάρουμε  κρίσιμες αποφά-
σεις για εμάς και τα παιδιά μας. Η πολιτική δεν 
μπορεί να συνεχίσει να μοιάζει με επιθεώρηση, 
ούτε και με ανακύκλωση προσώπων που θα 
έπρεπε από καιρό να βρίσκονται στο μουσείο της 
Μαντάμ Τισό.

Επειδή εμείς γνωρίζουμε τις αλήθειες που 
οι άλλοι προσπαθούν να αποκρύψουν και εν 
γνώσει τους παραπλανούν τους πολίτες  για να 
υφαρπάξουν για άλλη μία φορά την ψήφο σου, 
έλα να μάθεις και να ενημερωθείς από εμένα στο 
πολιτικό μου γραφείο για όσα αναφέρω στο κεί-
μενο αυτό και για πολλά άλλα   ώστε η εντολή 
σου σε έμενα  να είναι συγκεκριμένη και ορισμέ-
νη γιατί θα γνωρίζεις την αλήθεια.

ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΔΕΙΞΕΙΣ.

Επειδή εμείς στην Ελληνική Λύση γνωρίζου-
με τους τρόπους, έχουμε την Λύση στα οικονο-
μικά προβλήματα, έχουμε πρόγραμμα 290 σελ/
δων, ξέρουμε  και μπορούμε να διαπραγματευ-

τούμε, μπορούμε να στηρίξουμε το συμφέρον 
των Ελλήνων και της Ελλάδας μας σε όλους 
τους τομείς, σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά  οι-
κονομικά   κέντρα αποφάσεων, πρέπει  να μας 
εμπιστευτείτε και να μας στηρίξετε με την εντολή 
διακυβέρνησης δια της ψήφου σας.

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Η ΕΝΩΣΗ  
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

Θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις όλων 
των Ελλήνων ανεξαρτήτως οικογενειακής και 
κοινωνικής προέλευσης! 

Σας θέλουμε κοντά μας για να δώσουμε 
την μητέρα των μαχών! Την μάχη των Εθνικών 
Εκλογών Για να πετύχουμε μαζί πολλά περισ-
σότερα! Πρώτα η Ελλάδα! Πρώτα οι Έλληνες! 
Μόνο για την Ελλάδα και τους Έλληνες!

Σας προσκαλώ  να με επισκεφτείτε  στο δικη-
γορικό και πολιτικό γραφείο μου. 

Διεύθυνση πολιτικού γραφείου : ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 129 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΛ/ΜΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ ) (Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΔΡΟΜΟ)

ΤΗΛ: 6936896012.

-Πάμε μπροστά; Πάμε ψηλά;
Ήρθε η Λύση; 

-Πυξίδα μας το Εθνικό 
Συμφέρον. 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ 
ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

-Είμαστε διαφορετικοί;
Έχουμε την ΛΥΣΗ;

-Η ΕΛΛΑΔΑ στους ΕΛΛΗΝΕΣ
-Σκοπός μας η ΑΝΑΠΤΥΞΗ!

Λύση με μέλλον με τον Κυριάκο ΒελόπουλοΤ Ο Υ  Α Ν Τ Ω Ν Η  
Χ .  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Η
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Στ. Βαλιάνος: Το μήνυμα ενότητας 
εδραιώθηκε από τις δημοτικές εκλογές 

Στον Εύοσμο η συγκέντρωση 
του Κομνηνού

Στη Χαλκιδική Ζ. Ζάεφ και ο Τζ. Πάιατ Επιλογή του Τσίπρα ο Γιαννούλης 
για την Α’ Θεσσαλονίκης

Karfitsa με υπογραφή… Κυριάκου Μητσοτάκη!

Ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος υποδέχτη-
κε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αρναία, τον τελευταίο 
σταθμό της περιοδείας του προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας στη Χαλκιδική. Ο κ. Βαλιάνος στην ομιλία του 
καλωσόρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντάς του ότι 
το μήνυμα ενότητας το έστειλαν οι κάτοικοι του δήμου 
Αριστοτέλη στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, ενώ 
αναφερόμενες στις εκλογές της επόμενης Κυριακής, είπε 
προς τον κ. Μητσοτάκη: «Προσδοκούμε ένα αποτέλεσμα 
που θα δώσει πραγματικά τη δύναμη και τη στροφή που 
χρειάζεται αυτός ο τόπος και θα χαρούμε να σε υποδε-
χθούμε ξανά στον τόπο μας, αλλά και στην έδρα του 
δήμου μας, την Ιερισσό, σύντομα ως πρωθυπουργό».

Από τους πιο δραστήριους υποψηφίους βουλευτές της Α’ Θεσσαλονίκης 
αποδεικνύεται ο Γιώργος Κομνηνός ο οποίος εικονίζεται μαζί με τον Νίκο 
Καραμανκλή και την Χριστίνα Βασιλάκη στο summer party της Karfitsa. Ο 
υποψήφιος με την «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου θα μιλήσει 
στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωσή του στην πλατεία Ευόσμου την 
Τετάρτη 3 Ιουλίου στις 9 μμ. 

Σαββατοκύριακο μυστικών επισκέψεων προσωπι-
κοτήτων στη Χαλκιδική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
αυτό που διανύουμε, καθώς ασφαλείς πληροφορίες του 
halkidikifocus.gr, αναφέρουν ότι τόσο ο πρωθυπουργός 
της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ όσο και ο πρεσβευ-
τής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, επέλεξαν να 
περάσουν αυτές τις ημέρες στο νομό. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, ο Ζάεφ έφτασε οδικώς αργά το μεσημέρι του 
Σαββάτου σε περιοχή της Κασσάνδρας, όπου διατηρεί 
πολυτελή εξοχική κατοικία. Η μετάβασή του έγινε υπό 
άκρα μυστικότητα με αυξημένα –πλην πολύ διακριτι-
κά– μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ημέρα και λίγο νωρίτερα 
ο Τζέφρι Πάιατ έφτασε με παρόμοιο τρόπο στη Σιθωνία. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επέλεξε να διαμείνει σε 
ξενοδοχειακό συγκρότημα της περιοχής.

Σταθερά μέσα στις πρώτες επιλογές των ψηφοφό-
ρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, γνωστός 
δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 αλλά και ο μόνος που δέχτηκε 
να σηκώσει το δυσανάλογο βάρος της υποψηφιότητας 
στις πρόσφατες Περιφερειακές εκλογές απέναντι στον 
Απόστολο Τζιτζικώστα. 

Το μήνυμα της ανανέωσης ακούγεται έντονα και 
ισχυρά με τις εκλογές της 7ης Ιουλίου να είναι και μία 
ευκαιρία ανανέωσης των βουλευτών της Θεσσαλονίκης 
πέρα από κομματικές γραμμές και τριάδες γραμμής.  
Στην κατηγορία δε γιατί κατεβαίνει ενώ υπήρχε δια-
βεβαίωση περί του αντιθέτου, η απάντηση βρίσκεται 
απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό που είπε την τελευταία λέξη για να βρεθεί ο 
Γιαννούλης στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης. Και 
ας εμφανίζονται κάποιοι ως μοναδικοί εκλεκτοί και 
επιλογές Τσίπρα.

Την… τιμητική της είχε η Karfitsa το Σάββατο στο πλαίσιο της περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στη Χαλκιδική. Στα Νέα Μουδανιά, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του, ο πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας που συνοδευόταν από στελέχη και υποψήφιους βουλευτές του κόμματος –μεταξύ των οποί-
ων ο Ευθύμης Καρανάσιος, ο Γιώργος Βαγιωνάς, Γρηγόρης Τάσιο και η Μάγδα Σοφιού– κλήθηκε από 
έναν ψηφοφόρο της «γαλάζιας» παράταξης (και προφανώς… φανατικό αναγνώστη της εφημερίδας 
μας) να του υπογράψει ένα ασυνήθιστο ενθύμιο: Αυτό δεν ήταν άλλο από ένα φύλλο της Karfitsa, που 
μάλιστα είχε ως πρωτοσέλιδο τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη (από την ομιλία του στο 7ο Export Summit, 
που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, όπου ανέλυσε τα σχέδιά του για την αξιοποίηση του brand «Μακεδο-
νία»)! Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέγραψε πρόθυμα το φύλλο της 
εφημερίδας μας, αποδεικνύοντας, αν μη τι άλλο, ότι ξέρει καλά… που βάζει την υπογραφή του!
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Αυτό το καλοκαίρι οι εμφανίσεις σου 
βασίζονται στο concept “FLY ME TO 
THE MOON secret concerts”.  Μίλησέ 
μας γι’ αυτό. Αγαπώ τα ταξίδια και με 
το album μου Fly Me To The Moon και 
τα υπόλοιπα τραγούδια μου δημιουρ-
γήσαμε ένα concept – θεσμό.  Εδώ και 
χρόνια κάθε καλοκαίρι ταξιδεύω με Full 
Moon και με ένα cast από καταπληκτι-
κούς μουσικούς ανά τον κόσμο.  Φέτος 
είμαι στην αγαπημένη Ελλάδα, δίπλα στη 
θάλασσα, δίνοντας «secret concerts» σε 
υπέροχα spots… Σαντορίνη, Κέα, Κέρ-
κυρα, στις 11 Ιουλίου στο Καβούρι, στο 
Πανόραμα μέσα στη θάλασσα… Στις 9 
Αυγούστου στο Πόρτο Ράφτη.  Πέρα από 
αυτό είμαι και guest στις συναυλίες της 
περιοδείας του Γιώργου Κατσαρού.  Στις 
11 Αυγούστου στο Mon Repo στην Κέρ-
κυρα, στις 16 Αυγούστου στα Μάλια της 
Κρήτης… Και στις 3 και 4 του Σεπτέμβρη 
ερχόμαστε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 
μαζί με τον Γιώργο Κατσαρό και τον Μίμη 
Πλέσσα για μια συναυλία έκπληξη.
Η επιτυχία της διασκευής του Fly Me To 
The Moon έσπασε τα σύνορα της Ελλά-
δας.   Μέχρι πού έφτασε; Πράγματι έγι-
νε επιτυχία worldwide.. μ’ έκανε γνωστή 
στο παγκόσμιο κοινό.
Η νέα σου επιτυχία BUZY Woman έχει 
στοιχεία αυτοβιογραφικά; BUZY Woman 
είναι η γυναίκα του σήμερα.  Το τραγού-
δι το έγραψα γιατί έτσι με αποκαλούσε η 
αγαπημένη μου μητέρα.  Ο στίχος είναι 
αγγλικός και περιγράφει ότι εμείς, οι γυ-

ναίκες του σήμερα, δεν έχουμε χρόνο 
για μικρότητες, είμαστε αποφασισμέ-
νες για το καλύτερο.  Εκτός αν βρε-
θεί ένας gentleman και με τρυφερό 
τρόπο μας κερδίσει για λίγο..  Οι στίχοι 
είναι to the point, η μουσική δυναμική..
είναι ένα χορευτικό fun κομμάτι.
Τι είναι το Personality Plus; Εδώ και 
χρόνια είμαι secret coach το Ωδείο Τέ-
χνης Φακανά όπου εφαρμόζουμε το 
Personality Plus που είναι 5 τεχνικές 
μαζί και σου δίνει την δυνατότητα να 
γίνεις ένας ολοκληρωμένος καλλι-
τέχνης, σε τραγούδι, φωνή, σκηνική 
παρουσία με βήματα καριέρας και δι-
σκογραφία.
Πρόσφατα έδειξες κι ένα ενδιαφέ-
ρον για τα αυτοδιοικητικά.   Μια buzy 
woman,  λοιπόν,  οφείλει να ενδιαφέ-
ρεται και για τα κοινά;   
Θέλω να βλέπω γύρω μου τα πράγματα 
να εξελίσσονται κι έτσι πήρα την απόφα-
ση να προσφέρω κι εγώ.  Γι’αυτό κατέ-
βηκα υποψήφια στις τελευταίες δημο-
τικές εκλογές στο Δήμο Σαρωνικού.  
Πιστεύω πως είναι στο χέρι μας να γί-
νει η Ελλάδα μια σημαντική χώρα.  Αν 
δεν αλλάξουμε εμείς, δεν αλλάζει τίπο-
τα. Πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερό-
μαστε με ευγένεια και αγάπη ο ένας στον 
άλλον, στα λατρεμένα ζωάκια, στο περι-
βάλλον.  Να είμαστε ενωμένοι και μαζί 
να δίνουμε αγάπη στον τόπο μας για να 
γίνει η Ελλάδα αυτό που αξίζει να γίνει. 
Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι

-Τώρα με τη ζέστη μην 
ξεχνάτε να αφήνετε έξω από 
την πόρτα σας ένα μπολάκι 
με νερό για όποιον θέλει να 

πλύνει μασχάλη.

Social 
Media

TEREZA
Fly me to the moon!

▶ Τετάρτη 3 Ιουλίου και η 
Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να 
υποδεχθεί τον Σάκη Ρουβά 
και τον Στέλιο Ρόκκο στο 
Λιμάνι,σε μία άκρως καλοκαι-
ρινή 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 Λαζαριστών 
μία μεγάλη γιορτή με τρομπό-
νια,κλαρίνα,τρομπέτες,σα-
ξόφωνα και ρυθμούς που θα 
ξεσηκώσουν από Τα Χάλκινα 
της Γουμένισσας με τον Διο-
νύση Σαββόπουλο,την Κετιμέ 
και τον Νίκο Κουρκούλη.

▶ Πέμπτη 4 Ιουλίου και το 
Alfredo’s Garden Summer 
Festival υποδέχεται τους 
STAVENTO για μία και 
μοναδική εμφάνιση.

▶ Δευτέρα 8 Ιουλίου ο 
μοναδικός Αντώνης Ρέμος 
υποδέχεται τους κορυφαίους 
της reggae μουσικής UB40 σε 
μία ανατρεπτική μουσική συ-
νάντηση στο Θέατρο Γης,Ώρα 
έναρξης 21:30.

▶ Η αριστοτεχνική κωμωδία 
ΝΕΦΕΛΕΣ του Αριστοφάνη 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Καραντζά,Τετάρτη 10 και 
Πέμπτη 11 Ιουλίου στο 

Θέατρο Δάσους.Ώρα έναρξης 
21:30.
▶ Τετάρτη 10 Ιουλίου ο 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
στο Φεστιβάλ Μονής Λαζα-
ριστών με τα καινούργια του 
τραγούδια αλλά και όλα όσα 

διαχρονικά αγαπήσαμε.
▶ Πέμπτη 11 Ιουλίου η 
συναυλία του Μάριου Φρα-
γκούλη που είχε ακυρωθεί 
πριν μερικά βράδια λόγω 

καταιγίδας.Αυτή τη φορά 
ευχόμαστε να πάνε όλα καλά!
▶ Η εξαιρετική παράσταση 
ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ-
Σ,που είναι ένα στοίχημα 
κοινού ρυθμού ηθοποιών και 
θεατών, την Παρασκευή 12 
Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους.
Ώρα έναρξης 21:30.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Ξεκίνησε σπάζοντας ένα κυπελάκι πίσω στα 90’ς κι έφτασε μέχρι το φεγγάρι, αποθε-
ώνοντας με την ερμηνεία της το Fly me to the moon.  Σήμερα η ζωή της είναι αυτή 
μιας busy woman κυριολεκτικά και BUZY Woman δισκογραφικά όπως είναι ο τίτλος 
του νέου της τραγουδιού που γνωρίζει επιτυχία.  Η καλλιτεχνική ωρίμανση μιας σπου-
δαίας φωνής που γοητεύει με την φρεσκάδα της.  Η Τερέζα μιλάει στην «Κ».

#Ζέστη
#erxetai_kafswnas

#AGENDA_MOU

Μια κρύο, μια ζέστη.  Δεν είναι 
καλοκαίρι αυτό.  Ο πρώην μου 

είναι.

-Μάνα, έχει καύσωνα.
-Τη ζακέτα σου να πάρεις.

Οι ζέστες σφίγγουν.  Οι 
κοιλιακοί ποτέ.

-Να κοιμηθούμε αγκαλιά να 
μπερδευτούν τα όνειρά μας…

-Ζεσταίνομαι.
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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
▶ Η ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
«Ναυάγιο» χαρακτήρισαν 
την φετινή σεζόν του 
Survivor οι ίδιοι οι fan 
του  κι έγιναν ακόμη πιο 
έξαλλοι με την «φαεινή 
ιδέα» της παραγωγής να 
γιορτάσει η γυναίκα του 
Τανιμανίδη τα γενέθλιά 
της μέσα στον τελικό.  Με 
αποτέλεσμα να τρεντά-
ρει ξαφνικά η Μπόμπα 
στο twitter το βράδυ 
της Κυριακής με tweets 
πραγματικά απαξιωτικά.  
Όχι άδικα, αν με ρωτάς.

▶ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Συνεχίζεται και τη νέα σεζόν η εκπομπή «Για την παρέα» στο 
Open Beyond, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της στήλης.  
Ο Νίκος Μουτσινάς φέτος έκανε την μεγαλύτερη τηλεοπτική 
επιτυχία με μια ανατρεπτική εκπομπή, έχοντας μια δυνατή 
ομάδα συντελεστών, όπως η συμπαρουσιάστρια Βάνια (κατά 
κόσμον Ματίνα Νικολάου)

▶ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΚΕΙΝΟ
Εγκωμιαστικά τα σχόλια στα social media για τον Δάκη που 
στην εκπομπή It’s Show Time τραγούδησε live και όχι play 
back, δημιουργώντας μάλιστα μια εξαιρετικά ευχάριστη ατμό-
σφαιρα με τις επιλογές των τραγουδιών του.  Βγάζοντας έτσι 
τους τηλεθεατές από το τέλμα της ανίας που προκάλεσε όλη η 
υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής. 

▶ ΕΘΙΣΜΟΣ
Πάντως νοστάλγησα εκείνες τις νύχτες που βλέπαμε καμιά 
αστυνομική σειρά … κανένα παρακμιακό κωμικό αμερικάνικο 
σήριαλ…μέχρι και τα νυχτερινά telemarketing άρχισαν να 
μου λείπουν από τότε που μπήκαμε σε διαρκή προεκλογική 
περίοδο μια με τις ευρωεκλογές, μια με τις εκλογές και όλη 
νύχτα βλέπουμε τις συνεντεύξεις τύπου του κάθε απίθανου 
κόμματος.  Άντε να τελειώνουμε γιατί θα τις συνηθίσω αυτές 
τις εκπομπές και μετά θα μου λείπουν.

▶ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑ 
Πάρτυ έγινε στα social media με την απόφαση του Αλέξη Τσί-
πρα να εμφανιστεί σήμερα το βράδυ  στον τηλεοπτικό σταθμό 
ΣΚΑΪ.   Η απόφαση σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.. Από γενναία 
έως κίνηση απόγνωσης.  Αξίζει όμως τον κόπο να θυμίσουμε 
ότι το εμπάργκο από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ προς τον ΣΚΑΪ επιβλή-
θηκε πριν περίπου ένα χρόνο, μετά την τραγωδία στο Μάτι, ως 
αντίδραση στο ρεπορτάζ του σταθμού που έλεγε πως έρχονται 
«καρατομήσεις» των αρχηγών της Πυροσβεστικής και της 
ΕΛΑΣ. Το ρεπορτάζ καταγγέλθηκε ως συκοφαντικό, ωστόσο 
λίγες μέρες μετά ο σταθμός επαληθεύτηκε.
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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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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
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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



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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΑΛΗΣ

Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ

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

1α Επιχειρηματικά βραβεία 
Θαλής ο Μιλήσιος

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

Περισσότερες πληροφορίες, η αίτηση συμμετοχής, οι κατηγορίες των βραβείων 
και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στο http://thalisomilisios.gr/

Με την υποστήριξη των

 GK MEDIA  PALLADIAN
 PUBLISHING  CONFERENCES

Διοργάνωση
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