
Α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Β. ΡΟΚΟΣ 

Σ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Π. ΚΟΚΚΟΡΗΣ: Δ. ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ: 
Στόχος η δυναμική 
ανάπτυξη 

Η ασφάλεια θα  
επιστρέψει στη χώρα

Ανάπτυξη χωρίς 
φανφάρες

Σελ. 28-29

Σελ. 19

Σελ. 08

Σελ. 20

Σελ. 25

Σελ. 21Σελ. 15

Σελ. 24

Παλεύω για 
λύσεις που θα
βελτιώσουν 
τη ζωή όλων 

«Έτσι θα φέρουμε 
την ανάπτυξη»

Γέμισε νέους 
το «Βελλίδειο»

Επιζητώ μια 
κοινωνία ανθρώπινη

Προεξοφλούν οι αγορές με την αυτοδυναμία της Ν.Δ.  
που θα «εκτοξεύσει» την ελληνική οικονομία
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Είναι η Ματίνα Νικολάου, αλλά γυρνάει αν την φωνάξεις και Βάνια.  Γιατί το τηλεοπτικό κοινό 

λάτρεψε τον ρόλο που υποδύεται η ταλαντούχα ηθοποιός στην εκποµπή «Για την παρέα».  

Αυτό το καλοκαίρι η «Βερβερίτσα» του Νίκου Μουτσινά, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και στις 
9 Ιουλίου έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η «Βερβερίτσα» στο Θέατρο ∆άσους 
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ΘΕΑΤΡΟΣΥΝΑΥΛΙΑΟ Βασίλης Πορφυράκης µιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο  για τα talent show και την ανάδειξη του δικού του άστρου

Τετάρτη 10 
Ιουλίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών µε τα τραγούδια που αγαπήσαµε

Η Εύη Σιαµαντά τραγουδάει τις επιτυχίες του καλοκαιριού το «Θέλει Η Νύχτα Παραµύθια», το «Λάθος» και το 
«Σωπαίνοντας». 

Η αριστοτεχνική κωµωδία ΝΕΦΕΛΕΣ του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Καραντζά, 10 και 11/7 στο Θέατρο ∆άσους
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«Ξέφωτο» μέσα από Συμπληγάδες  
θα ψάξει η επομένη κυβέρνηση

Το μείζον ερώτημα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι ένα: «Ποιος θα κερδίσει;». Έάν 
δεχτούμε πως, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τα αποτελέσματα των δημοσκοπή-
σεων και την περιέρρευσα ατμόσφαιρα, αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί, το αμέσως επόμε-
νο είναι «τι πρέπει να γίνει μετά την 7η Ιουλίου». Πολλώ δε μάλλον όταν οι αλλαγές στην 
ηγεσία της Έυρωπαϊκής Ένωσης και της ΈΚΤ δεν προσφέρονται για πολλά χαμόγελα αισιο-
δοξίας, καθώς στη θέση του μετριοπαθούς και φιλέλληνα Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ αναλαμβάνει 
μία «σκληρή» Γερμανίδα και στη θέση του ισορροπιστή –και προερχόμενου από τον ευρω-
παϊκό Νότο– κεντρικού τραπεζίτη η μέχρι πρότινος ισχυρή γυναίκα του ΔΝΤ. 

Με απλά λόγια, πίστωση χρόνου στη νέα κυβέρνηση δεν θα υπάρξει από Βρυξέλλες 
και Φρανκφούρτη. Μπορεί οι αγορές να... κλείνουν το μάτι στη διαφαινόμενη επικράτηση 
της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με αυτοδυναμία –όπως ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης–, 
ωστόσο τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Οι «θεσμοί» δεν είναι καθόλου, μα 
καθόλου διατεθειμένοι αυτήν τη στιγμή να συζητήσουν μείωση των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων και χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής. Οι προεκλογικές παροχές της απερ-
χόμενης κυβέρνησης δεν «εκνεύρισαν» απλά τους Έυρωπαίους, αλλά έθεσαν σε κίνδυνο 
την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Κι αυτό όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητο, 
αλλά ήδη από την επομένη κιόλας θα σταλεί μήνυμα επιστροφής στον... ορθό δρόμο.

Δεν είναι, όμως, μόνο οι εταίροι που δεν θα δώσουν πίστωση χρόνου στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Έίναι και οι Έλληνες πολίτες, που περιμένουν να δουν κάτι διαφορετικό από τον 
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πολιτικός με φιλοευρωπαϊκό, μεταρρυθμιστικό και 
χαμηλών τόνων προφίλ, που, χωρίς να έχει υποσχεθεί πολλά, έχει υψώσει τον πήχη με την 
παρουσία του. Κάθε κίνηση, κάθε βήμα της νέας κυβέρνησης θα κρίνεται αυστηρά. Τόσο 
σε επίπεδο ουσίας, όσο και σε επίπεδο συμβολισμού. Για παράδειγμα, μένει να φανεί στην 
πράξη εάν επιτέλους θα δούμε ένα μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Οι πολίτες, κυρί-
ως αυτοί που αναζητούν δουλειά, περιμένουν να δουν πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν το 
Έλληνικό και οι άλλες επενδύσεις, για τις οποίες γίνεται τόσος λόγος. 

Για να είμαστε δίκαιοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε επίπεδο οικονομίας δεν μπορεί να 
κάνει και πολλές κινήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο Προϋπολογισμός του 2019 είναι 
ήδη ψηφισμένος και αυτόν θα κληθεί να εφαρμόσει – με ελάχιστα περιθώρια διορθωτικών 
κινήσεων. Σε όλα τα υπόλοιπα, όμως, καλείται να αφήσει το στίγμα του. Κορυφαίο παρά-
δειγμα ο νέος Ποινικός Κώδικας, που... ανοίγει τις πύλες των φυλακών όχι μόνο σε τρομο-
κράτες, αλλά σε σπείρες διαρρηκτών, ληστών, σκληρών κακοποιών που δεν πρόκειται να 
αλλάξουν στάση ζωής κ.ά. Και κάτι τελευταίο. Ο Έθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε 
πει: «Για να κυβερνήσω με Δικαιοσύνη, στέγνωσα την ψυχή μου». Ο επόμενος πρωθυπουρ-
γός καλείται να κάνει ακριβώς το ίδιο.
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Την αντίστροφη μέτρηση για «καθαρή έξο-
δο» στις αγορές ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, 
καθώς και την πλήρη κατάργηση των τελευταί-
ων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από 
τις επιχειρήσεις, θα σηματοδοτήσει η «καθαρή» 
αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. 

 Οι αγορές ομολόγων αλλά και το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών δίνουν τον τόνο για τις εξε-
λίξεις της επόμενης μέρας προεξοφλώντας το 
πολύ θετικό σενάριο, αν και μένουν ανοικτά 
σημαντικά ζητήματα, όπως ο καθορισμός του 
εύρους της ζημιάς που αφήνει στην οικονομία 
ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι εκκρεμότητες στο μέτωπο 
των μεταρρυθμίσεων. Μια ενδεχόμενη συμφω-
νία για μείωση του στόχου του πρωτογενούς 
πλεονάσματος στο 2% από 3,5% του ΑΈΠ με... 
αντίδωρο την άμεση και αποτελεσματική υλο-
ποίηση των ιδιωτικοποιήσεων και των κρίσιμων 
δομικών αλλαγών στην οικονομία και το κρά-
τος, θα οδηγήσουν σε επενδυτικό «μπουμ»! 

 Ήδη, οι εξελίξεις στην αγορά των ομο-
λόγων είναι κάτι παραπάνω από θετικές, καθώς 
η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρω-
εκλογές σηματοδότησε την αποκλιμάκωση του 
επιτοκίου του 10ετούς ομολόγου από το 3,5% 
στο 2,1% μέσα σε λιγότερο από 40 μέρες! Την 
ίδια πορεία ακολουθεί και το 5ετές ομόλογο, 
το οποίο, από το 2% πριν από τις ευρωεκλογές, 
σήμερα κινείται κοντά στο 1%! Έφόσον επιβε-
βαιωθεί στην κάλπη η αυτοδυναμία της Νέας 
Δημοκρατίας, τότε θα ενεργοποιηθεί ένας νέος 
κύκλος μείωσης των επιτοκίων από τη στιγμή 
που θα παρθούν άμεσες αποφάσεις, στο πλαίσιο 
μιας «δίκαιης συμφωνίας» με τους δανειστές. 

 Από την άλλη πλευρά, το Χρηματι-
στήριο Αθηνών με αιχμή τον τραπεζικό κλάδο 
συνεχίζει την ανοδική του πορεία και εφόσον 
επιβεβαιωθεί στην κάλπη η αυτοδυναμία της 
Νέας Δημοκρατίας, τότε, σύμφωνα με τους χρη-
ματιστηριακούς αναλυτές, ο Γενικός Δείκτης θα 
ξεπεράσει τις 1.000 μονάδες. Έφόσον οι επεν-
δυτές διαπιστώσουν στην πράξη τη θετική πο-
ρεία ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων που θα 
συνοδευτεί και από 100.000 πλειστηριασμούς 
έως το τέλος του 2021 (όπως έχει υπογράψει 
η απερχόμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΈΛ), 
τότε ο τραπεζικός κλάδος έχει νέα μεγάλα πε-
ριθώρια ανόδου. Αν, μάλιστα, υπάρξουν θετικές 
εξελίξεις στο θέμα της διάσωσης της ΔΈΉ, τότε η 
δυναμική της κεφαλαιαγοράς θα ενισχυθεί ακό-
μη περισσότερο. 

Προς ελεύθερη διακίνηση
κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις
 Ή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας 

στις εκλογές αναμένεται να οδηγήσει σε σταδι-
ακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό 
σύστημα και, εφόσον αυτό συνδυαστεί με τη 
σταθερή έξοδο στις αγορές, τότε θα αρθούν άμε-
σα και οι τελευταίοι περιορισμοί στην κίνηση κε-
φαλαίων μετά τα όσα καταστροφικά συνέβησαν 
το 2015. 

 Οι περιορισμοί που ισχύουν σήμερα 
στην κίνηση κεφαλαίων είναι οι εξής:

1. Έπιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων 
σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού 
των 10.000 ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά 
φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. 
Από τον περιορισμό των 10.000 ευρώ εξαιρού-
νται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Έπίσης, 
εξαιρούνται από τον περιορισμό και εξουσιοδο-
τημένα πρόσωπα των ναυτιλιακών εταιρειών 
για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») 
έως του ποσού των 50.000 ευρώ ημερησίως ως 

ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητι-
κών στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή. 

2. Έπιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντο-
λών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό 
από τράπεζες έως του ποσού των 4.000 ανά κω-
δικό πελάτη και ανά ημερολογιακό δίμηνο μέχρι 
μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των τρα-
πεζών που λειτουργούν στην Έλλάδα και απο-
δέχονται καταθέσεις, 

3. Δεν επιτρέπονται οι συναλλαγές επιχειρή-
σεων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο 
πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριο-
τήτων για ποσό άνω των 100.000 ευρώ η κα-
θεμία, ανά ημέρα και ανά πελάτη. Μέχρι σήμερα 
όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές έως 100.000 
ευρώ υποχρεούνται στην προσκόμιση των σχετι-
κών τιμολογίων, παραστατικών και δικαιολογη-
τικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέ-
ρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα προσκομισθέντα 
έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομι-
σθεί σε άλλη τράπεζα. 

«Κλειδί» η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας για νέα μεγάλη πτώση των 
επιτοκίων των κρατικών τίτλων

«Καθαρή» έξοδος στις αγορές και 
πλήρης άρση των capital controls
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής 
ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

Το ΚΈΝΤΡΟ ΜΈΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 
(ΚΜΟΠ)

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης ΥΓΟΣ με 
τίτλο «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσε-
ων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των 
αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιό-
τητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμησης της φτώχειας – ΈΚΤ» του Έπιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», ο οποί-
ος συγχρηματοδοτείται από το Έυρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο,

ΠΡΟΣΚΑΛΈΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις 

σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. 

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την 
υλοποίηση της Πράξης:

Ή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταλαμ-
βάνει τη δεύτερη θέση στην Έλλάδα αναφορικά με 
τον αριθμό των ατόμων τα οποία βιώνουν συνθήκες 
απόλυτης φτώχειας. Ή κατάσταση εντείνεται κυρίως 
λόγω της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, 
αλλά όμως και λόγω της έλλειψης ή/και μη εφαρμο-
γής παρεμβάσεων, οι οποίες να έχουν ως στόχο την 
άρση των διακρίσεων και την προώθηση ίσων ευκαι-
ριών κοινωνικής ένταξης για τα άτομα που πλήττο-
νται από την απόλυτη φτώχεια. 

Ή Πράξη στοχεύει στην εφαρμογή εστιασμένων 
παρεμβάσεων με στόχο την άρση αυτών των διακρί-
σεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών κοινω-
νικής ένταξης για όσους διαβιούν στο επίπεδο της 
απόλυτης φτώχειας. Συγκεκριμένα, η Πράξη στοχεύει 
στην υλοποίηση Ένεργειών συμβουλευτικής και δια 
βίου μάθησης σε άστεγους και απόλυτα φτωχούς που 
κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν:

Α. Συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
Β. Έπιμορφώσεις ομάδας στόχου
2. Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη:
Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω Πράξη θα ωφελη-

θούν ποικιλοτρόπως, καθώς:
- Θα δεχτούν Έξατομικευμένη Συμβουλευτική 

υποστήριξη και ενδυνάμωση από εξειδικευμένα στε-
λέχη. 

- Θα συμμετάσχουν σε τρία επιμορφωτικά σεμι-
νάρια που περιλαμβάνονται στην πράξη, με στόχο τη 
βελτίωση των ατομικών, κοινωνικών και επαγγελμα-
τικών δεξιοτήτων τους, την βελτίωση της πρόσβασής 

τους στην αγορά εργασίας αλλά και την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

- Θα μπορούν να δικτυωθούν με επιχειρηματίες, 
εργοδοτικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε 
δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ. μέσω των ημερίδων ενη-
μέρωσης και κινητοποίησης οι οποίες θα διοργανω-
θούν στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας

- Θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες συμβου-
λευτικές υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και σε υπη-
ρεσίες υποβοήθησης στην πρόσβαση τους σε κοινω-
νικές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, μέσω πλατφόρμας 
τήλε – εξυπηρέτησης η οποία θα αναπτυχθεί και θα 
λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της Πράξης, καθώς και 
μέσω σταθμών παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών 
που θα λειτουργήσουν σε κάθε Περιφερειακή Ένότη-
τα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής:
Ή Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Ένεργειών 

συμβουλευτικής και δια βίου μάθησης σε 160 άστε-
γους και απόλυτα φτωχούς που κατοικούν στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα θα 
επιλεγούν:

• 100 άτομα από την Περιφερειακή Ένότητα Θεσ-
σαλονίκης

• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ένότητα Σερρών
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ένότητα Κιλκίς
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ένότητα Πιερίας
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ένότητα Πέλλας
•10 άτομα από την Περιφερειακή Ένότητα Ήμα-

θίας
•10 άτομα από την Περιφερειακή Ένότητα Χαλκι-

δικής

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης 
έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά 
όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και να έχουν την Έλληνική υπη-
κοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους 
της Έ.Έ. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών 
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη 
χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

β) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους

γ) να εμπίπτουν στα εισοδηματικά και περιουσια-
κά κριτήρια του Έπιχειρησιακού Προγράμματος «Έπι-
σιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τα-
μείο Έυρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΈΒΑ/
FEAD)»

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτή-

ματα, να ζητήσουν διευκρινήσεις ή και πληροφορίες 
σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής των ωφελού-
μενων, στις κατά τόπους δομές όπως αναφέρονται 
στη συνέχεια, από τις οποίες μπορούν επίσης να πα-
ραλάβουν την αναλυτική προκήρυξη, τα έντυπα των 
αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνω-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα. Τα έντυπα 
των αιτήσεων καθώς και η προκήρυξη είναι αναρτη-
μένα και στην ιστοσελίδα του Έργου: www. ops4orall.
gr καθώς και στου ΚΜΟΠ: www.kmop.gr 

4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 
Συμμετοχής:

Ή παρούσα πρόσκληση αφορά τους Νομούς: Θεσ-
σαλονίκης, Ήμαθίας,  Σερρών και τον Νομό Χαλκιδι-
κής. Για τους υπόλοιπους Νομούς της Κεντρικής Μα-
κεδονίας, θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θε-
ωρημένη από δημόσια αρχή, τις ημέρες ΔΈΥΤΈΡΑ-ΤΈ-
ΤΑΡΤΉ-ΠΈΜΠΤΉ και ώρες: 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ., 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις εξής 
κατά τόπου δομές:

- Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως, Τ.Κ. 
54629, Τηλ. 2310534322

- Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας Σέρρες , ΤΚ 62125, Τηλ. 
2321045405

- Ήμαθία, Καπετάν Άγρα 6, Τκ 59131, Τηλ. 
2331020321 

- Χαλκιδική, Πολυτεχνείου 50, Δημαρχείο Πολυ-
γύρου, Πολύγυρος Χαλκιδικής Τηλ. 2371 350701.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το 
εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 
του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι, μπορούν επίσης να αποστέλλουν 
την αίτησή τους συνοδευόμενη με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά, στη δ/νση: kmop@
kmop.g, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση επιλο-
γής τους και σε διάστημα τριών ημερών από την σχε-
τική ενημέρωση που θα λάβουν, θα προσκομίσουν τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά στη δομή της περιοχής 
τους. 

Ή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 
τις 08/07/2019 έως και τις 26/07/2019.
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Κατάμεστη η αίθουσα με εκατοντάδες νέους ανθρώπους  
στην κεντρική εκδήλωση του Κυριάκου Κυριάκου

Χαμόγελα και αισιοδοξία για την νίκη επικρατούν στο 
επιτελείο του υποψηφίου βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Α’ Θεσσα-
λονίκης, Κυριάκου Κυριάκου μετά την πολύ επιτυχημένη 
κεντρική προεκλογική εκδήλωση που πραγματοποίησε 
στο Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης”, κύρια χαρα-
κτηριστικά της οποίας ήταν ο πολιτικός λόγος και τα νέα 
πρόσωπα. Όπως αναφέρουν άλλωστε οι συνεργάτες του 
μέχρι πρόσφατα διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΈ ΠΑΟΚ 
και υποψήφιου βουλευτή “στην εκδήλωση κυριαρχούσε 
ο νέος κόσμος σε αντίθεση με τις άλλες πολιτικές εκδη-
λώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και η σύνθεση, μιας 
και στην πρώτη σειρά βρέθηκαν δίπλα δίπλα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ που παραδοσιακά ήταν… απέναντι”. Ήταν μια ομι-
λία... αλλιώς, όπως άλλωστε είναι και το σύνθημα του 
υποψηφίου βουλευτή «Ή Πολιτική αλλιώς». 

Την εκδήλωση «άνοιξε» ο πρόεδρος του Έργατικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης 
ο οποίος αναφερόμενος στην υποψηφιότητα του Κυριά-
κου Κυριάκου τόνισε πως «δεν τον γνώριζα προσωπικά. 
Ήρθε εθιμοτυπικά στο ΈΚΘ για συνάντηση, όπως έρχο-
νται άλλοι υποψήφιοι και μας κέρδισε. Μας εντυπωσίασε 
με την πρωτογενή σκέψη, την άποψη του, τις προτάσεις 
τους για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη Θεσσα-
λονίκη» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Τσαραμπουλίδης 
μιλώντας για τον Κυριάκο Κυριάκο.  

Παίρνοντας το λόγο ο υποψήφιος βουλευτής ανα-
φέρθηκε στην υποψηφιότητα του και τους λόγους που 
τον οδήγησαν στο να απαντήσει θετικά στην πρόταση της 
Φώφης Γεννήματα να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του 
ΚΙΝΑΛ Α΄ Θεσσαλονίκης.  Ο ίδιος σχολίασε πως από 18 
ετών ψηφίζει ΠΑΣΟΚ και είπε πως με την υποψηφιότητα 
του επιδιώκει να υπογράψει ένα νέο πολιτικό συμβόλαιο 
με κάθε προοδευτικό άνθρωπο, με κάθε γειτονιά. 

Ο κ. Κυριάκος άσκησε έντονη κριτική στην καταστρο-
φική, όπως είπε πενταετία της διακυβέρνησης Καρα-
μανλή που έφερε τη χώρα στο χείλος της άτακτης χρε-
οκοπίας. Φταίνε, σημείωσε, και εκείνοι που «θα χόρευαν 
τις αγορές αλλά τελικά χόρεψαν στο ταψί του Σόιμπλε, 
παίζοντας την Έλλάδα στα ζάρια, πηγαίνοντας την έξο-
δο από την κρίση μια επταετία πίσω» είπε. Έκανε ιδιαί-
τερη αναφορά στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ και του 
Ανδρέα Παπανδρέου και σημείωσε ότι το ΚΙΝΑΛ είναι η 
μόνη υπεύθυνη πολιτική δύναμη που ανέδειξε η μετα-
πολίτευση. 

Αναφερόμενος στα τοπικά προβλήματα της Θεσσα-
λονίκης έκανε λόγο για απουσία Μέσων Μαζικής Με-
ταφοράς, απουσία κεντρικού σχεδίου ανάπτυξης που να 
συνδέει την αγορά εργασίας με τα Πανεπιστήμια, απουσία 
ενός μόνιμου φορέα, οριζόντιας συνεργασίας, αποτελού-
μενο από τους βουλευτές της πόλης, την Περιφέρεια, 
τους Δήμους, το εργατικό κέντρο, τα επιμελητήρια. Ο κ. 

Κυριάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης 
ενός σχεδίου πλήρους αστικού επανασχεδιασμού με έμ-
φαση στη δυτική είσοδο της πόλης. 

«Αυτός ο πολιτικός θέλω να γίνω, εκείνος που έχει 
μεγαλύτερα αυτιά απ’ ότι στόμα και μεγαλύτερη διάθεση 
απ’ ότι καρέκλα» σχολίασε ο κ. Κυριάκος.  Ολοκληρώ-
νοντας την ομιλία του, ο υποψήφιος βουλευτής ΚΙΝΑΛ 
Α΄ Θεσσαλονίκης εστίασε στην ανάγκη αναγέννησης του 
προοδευτικού, κεντροαριστερού πόλου και συμπλήρωσε 
ότι για τον ίδιο η πολιτική δεν είναι το πρόβλημα αλλά η 
λύση. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην σκηνή ανέβη-
καν συνυποψήφιοι του κ. Κυριάκου τους οποίους κάλεσε 
ο ίδιος προσωπικά. 

Ποιοι παραβρέθηκαν 
Μεταξύ άλλων στην κεντρική προεκλογική εκδήλω-

ση του Κυριάκου Κυριάκου παραβρέθηκαν ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο δήμαρχος Νε-
άπολης- Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, οι αντιδήμαρχοι 
Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης και Γιώργος Δημαρέ-
λος, ο πρόεδρος του Έργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 

Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, ο πρώην βουλευτής και 
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας, 
η υποψήφια βουλευτής του ψηφοδελτίου Έπικρατείας 
του ΚΙΝΑΛ Χρύσα Αράπογλου, ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Έκδοτών Βορείου Έλλάδος, Μπάμπης Μπαρμπου-
νάκης, ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης 
Δεληγιάννης, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Χρήστος Παπαστεργίου, ο γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Παπαδούλης, εκπρό-
σωποι φορέων, εκπρόσωποι του αθλητισμού, της Τέχνης, 
του Πολιτισμού και των ΜΜΈ και στελέχη του ΚΙΝΑΛ κ.α. 

Γέμισε το Βελλίδειο ο Κυρ. Κυρ.



ΞΑΡΧΑΚΟΣ... 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!

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

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

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

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

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ

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

ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Πάρκο ΧΑΝΘ (έναντι Λευκού Πύργου), Θεσσαλονίκη  // 2310.221.691 //  Facebook: Ξαρχάκος Coffee & Drinks
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Όσο πλησιάζουμε στην 7η Ιουλίου, πα-
ρατηρούμε ότι ο κ. Τσίπρας φωνάζει όλο και 
περισσότερο, όλο και πιο δυνατά, προσπα-
θώντας να πείσει ότι ο Μητσοτάκης είναι κα-
κός. Βρυχάται, λίγο πριν το πολιτικό του τέ-
λος.Έπιχειρεί ξεδιάντροπα και αδίστακτα να 
κατασκευάσει ένα σκιάχτρο για… εχθρό του 
λαού, παρουσιάζοντας μια Νέα Δημοκρα-
τία που… δεν υπάρχει! Ισχυρίζεται ότι λέμε 
πράγματα που δεν έχουμε πει, ότι παίρνουμε 
θέσεις που δεν έχουμε πάρει, ότι έχουμε θέ-
σεις που δεν μας εκφράζουν καν!  

Με μια προεκλογική καμπάνια που στη-
ρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αρ-
νητική διαφήμιση, επιχειρεί να ρίξει 
λάσπη στον πρόεδρο της ΝΔ και στη 
μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Έίναι 
το τελευταίο χαρτί του Τσίπρα, ιδίως 
μετά το συντριπτικό για τον ΣΥΡΙΖΑ 
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και 
των περιφερειακών εκλογών. Παράλ-
ληλα, με… τερατώδεις προεκλογικές 
παροχές που δεν πρόκειται να υλοποι-
ηθούν ποτέ, επιχειρεί να ελέγξει την 
ελληνική κοινωνία και να χειραγωγή-
σει τους ψηφοφόρους. Δεν είναι πρω-
τοφανές ούτε μη αναμενόμενο από την 
«πρώτη φορά αριστερά».

Όμως όσο πιο πολύ φωνάζει, όσο 
πιο πολύ λέει ψέματα, όσο πιο πολύ 
προσπαθεί να κρύψει τα… λερωμέ-
να της κυβέρνησής του επιτιθέμενος 
προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
τόσο κάνει πιο ξεκάθαρο το διακύβευ-
ματων εθνικών εκλογών της 7ης Ιου-
λίου. Το διακύβευμα είναι αν θα επι-
λέξουμε τον συριζαϊκό αναχρονισμό ή 
την πρόοδο και ευημερία που εγγυάται 
ιστορικά η Νέα Δημοκρατία. Αν θα επι-
λέξουμε σταθερότητα και ασφάλεια ή 

τις αριστερίστικες αυταπάτες του μαδουρι-
στήΤσίπρα. Αν θα πούμε όχι σ’ αυτούς που 
κορόιδεψαν το λαό, αν θα πούμε όχι στους 
εθνομηδενιστές που αναγνώρισαν ανύ-
παρκτο μακεδονικό κράτος, εθνότητα και 

γλώσσα για να ικανοποιήσουν την ιστορική 
ιδεολογική διαστροφή των προγόνων τους 
που αγωνίστηκαν για να δημιουργηθεί η… 
Μακεδονία του Αιγαίου! 

Στις 7 Ιουλίου ο ελληνικός λαός καλεί-
ται, επίσης, να ξεπεράσει και το τελευταίο 
ανάχωμα που βάζει ο Τσίπρας στην Έλλάδα 
μας: να δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη ώστε να μην μπει 
η χώρα σε περιπέτειες, μιας και το αντίθετο 
θα οδηγήσει σε νέες εκλογές με απλή ανα-
λογική. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι θα 
σημαίνει αυτό για τη χώρα. Έμείς είμαστε 
κάθετα αντίθετοι στο μπάχαλο που θέλει να 
επιβάλλει στη χώρα ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτές είναι αλήθειες που θα πρέπει να 
τις λάβει σοβαρά υπόψη ο Έλληνας πολί-
της, ώστε να πάει στη κάλπη με γνώση και 
ωριμότητα. Προσωπικά, με προβληματίζει 
το ενδεχόμενο αποχής (είναι κάτι που το επι-
διώκει ο Τσίπρας, γι’ αυτό και όρισε τις εκλο-
γές στη συγκεκριμένη ημερομηνία) ωστόσο 
στην καθημερινή επαφή που έχω με τους 
πολίτες διαπιστώνω ότι νοιώθουν ως κα-

θήκον να πάνε στην κάλπη προκειμένου να 
έρθει η πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πιστεύω 
ότι θα έχουμε αυτοδυναμία, επιδιώκουμε να 
την κάνουμε όλο και πιο ισχυρή και θα το πε-
τύχουμε γιατί το ρεύμα που δημιουργήθηκε 
τελευταία καθημερινά παρασύρει πολύ κό-
σμο, που ήταν απογοητευμένος, αναποφάσι-
στος και προδομένος. 

Ή ΝΔ διαχρονικά έχει αποδείξει ότι μπο-
ρεί να κυβερνήσει με επιτυχία, σταθερότητα, 
ασφάλεια, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Για 
όλους τους Έλληνες. Χωρίς διχαστικό λόγο 
και πρακτικές του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Το 
αίσθημα της εμπιστοσύνης θα εμπεδωθεί 
ευθύς εξαρχής στην κοινωνία αλλά και στο 
διεθνή μας περίγυρο -φάνηκε και στις ευ-
ρωεκλογές ότι οι αγορές αντέδρασαν πάρα 
πολύ θετικά στο ενδεχόμενο να γίνει κυβέρ-
νηση η ΝΔ. 

Στις 8 Ιουλίου η μεγάλη πολιτική αλλαγή 
θα γίνει πραγματικότητα. Θα ξημερώσει μια 
διαφορετική ημέρα, φωτεινή και ελπιδοφό-
ρα. Για την Έλλάδα, για τους Έλληνες, για 
την πατρίδα μας και για τα νέα παιδιά. 

Η ελπίδα επιστρέφει Τ Ο Υ  Σ Α Β Β Α 
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Η , 

Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η  Ν Δ  Β ’ 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Το διακύβευ-
μα είναι αν θα 

επιλέξουμε τον 
συριζαϊκό ανα-
χρονισμό ή την 

πρόοδο και ευη-
μερία που εγγυ-
άται ιστορικά η 

Νέα Δημοκρατία.

opinion

Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

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

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας
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«Όσοι ασχολούνται με τα κοινά είναι σα 
να ζουν σε μια γυάλα. Ή ζωή τους είναι διά-
φανη», μου είπε κάποτε ένας φίλος. Αλήθεια 
είναι, αλλά αν δεν έχεις να κρύψεις τίποτε, τότε 
δεν σε ενοχλεί.

Αναλογίζομαι τη ζωή μου και θυμάμαι… 
Από άγουρο παιδί μέχρι την εφηβεία στο με-
ροκάματο. Μετά, πανεπιστήμια, σπουδές, με-
ταπτυχιακά με χίλιες στερήσεις, στρατιωτικό, 
οικογένεια, παιδιά. Πάνω από τρεις δεκαετίες 
στην υπηρεσία του πολίτη και της πόλης μου, 
μια ολόκληρη ζωή αγώνες, στα συνδικαλιστι-
κά, στην κοινωνία, στην πολιτική.  Πάντα με 
προσήλωση, όραμα, πίστη, στις διαχρονικές 
μας αξίες, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη 
μας γιατί εδώ εργάζομαι, εδώ ζω με τους φί-
λους μου και την οικογένειά μου, γιατί αγαπώ 
αυτή την πόλη και τους ανθρώπους της.

Έκείνο που ξέρω είναι πως είμαι άνθρωπος 
της εργασίας, ούτε αλεξιπτωτιστής, ούτε φίλα-
θλος των δημοσίων σχέσεων: είμαι ένας από 
σας. Πάνω από τρεις δεκαετίες στην υπηρεσία 
μου ως εφοριακός, διευκόλυνα, εξυπηρέτησα, 
έλυσα θέματα που προέκυψαν από τη γραφει-
οκρατία, ήμουν στο πλευρό των εργαζομένων 
και των συμπολιτών μου. Υπηρέτησα το συν-
δικαλιστικό κίνημα επί πολλά χρόνια, χτύπησα 

πολλές φορές το χέρι μου στο τραπέζι, πολέ-
μησα ένα σύστημα φορολογίας πολλές φορές 
άδικο και γραφειοκρατικό. Έβαλα πλάτη για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, έδωσα πολλές 
μάχες και τις κέρδισα.

Ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, έχω συμβάλλει σε ουσιαστικές και 
ριζικές τομές  που έβαλαν τα θεμέλια για το 
μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης.

Στις καινοτομίες που υλοποιήθηκαν περι-
λαμβάνονται:

• η προσυμπλήρωση ηλεκτρονικών φορο-
λογικών δηλώσεων

• ο εντοπισμός παράνομων συντάξεων και 
επιδομάτων

• η κατάργηση της θεώρησης βιβλιαρίων 
ασθενείας

• καθώς και η εφάπαξ εκτίμηση 43 μόνι-
μων αναπηριών.

Ανταποκρίθηκα πάντοτε στο κάλεσμα της 
ηγεσίας της παράταξης. 

Ανταποκρίθηκα και αυτή τη φορά στην 
πρόσκληση του προέδρου του κόμματος Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος με εμπιστεύθηκε 
ως σύμβουλό του στα θέματα της εργασίας και 
της Κοινωνικής Ασφάλισης και μου είπε ότι με 
θέλει κοντά του στη νέα Βουλή. 

Ως βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης θα μεταφέρω τη φωνή σας, τη 
φωνή και την ανάσα της πόλης μας και των 
ανθρώπων της, θα εργαστώ για να πετύχω το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Να ξέρετε και να είστε ήσυχοι, ότι με τον 
Παναγιώτη Κοκκόρη στη Βουλή η ψυχή της 
πόλης μας θα είναι εκεί, η φωνή σας θα ακου-
στεί. Έκείνο που πρέπει να θυμάστε το πιο βα-
σικό είναι ότι δεν πρόκειται να σας γελάσω, 
δεν θα σας πω ψέματα, δεν πρόκειται να αλ-
λάξω: αυτός που είμαι πριν θα είμαι και μετά 
τις εκλογές…

* Ο Παναγιώτης Κοκκόρης είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη 
Νέα Δημοκρατία

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)

De profundis (εκ βαθέων) προς ΘεσσαλονικείςΤ Ο Υ  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η 
Κ Ο Κ Κ Ο Ρ Η *
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Ή ΝΔ επέστρεψε στην κρατική τηλεόρα-
ση και ο Τσίπρας στον ΣΚΑΙ, η διαφάνεια και 
η πολυφωνία δεν υπήρχε και δεν υπάρχει, 
γιατί;

Ή ανάπτυξη των ιδιωτικών ηλεκτρονι-
κών (τηλεοπτικών) ΜΜΈ τη δεκαετία του 
’80, δεν έγινε με στοιχειώδεις κανόνες και 
αρχές, με ευθύνη των τότε κυβερνητικών 
κομμάτων.

Δυστυχώς, κοντόθωροι προσωπικοί και 
κομματικοί υπολογισμοί, αλλά και ιδιοτελείς 
προσωπικές επιλογές μερικών πολιτικών, 
εξέθρεψαν το φαινόμενο, νόθευσαν την πο-

λιτική διαπάλη και επέβαλαν πρόσω-
πα και πολιτικές, που συνέβαλαν στην 
απαξίωση του πολιτικού συστήματος 
και των πολιτικών συνολικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν ότι είχε τις προ-
ϋποθέσεις, για να ρυθμίσει τον χώρο 
των ΜΜΈ και να περιορίσει την διαπλο-
κή και την αναξιοκρατία στην πολιτική 
και οικονομική ζωή της χώρας.

Δυστυχώς, φάνηκε ότι οι διακηρύ-
ξεις του, δεν έχουν σχέση με τις επιλο-
γές του.

Ή διαπλοκή, με παλιά και νέα ταυ-
τότητα, βγαίνει ενισχυμένη.

Τα ισχυρά, οικονομικά συμφέρο-
ντα, είτε κατείχαν ΜΜΈ, είτε τα έλεγ-
χαν, με την διαφήμιση και τα δάνεια, 
ήταν ασύδοτα.

Έπέλεγαν, να στηρίζουν κόμματα 
και πολιτικούς, με βάση, τα στενά συμ-
φέροντά τους.

Τα κόμματα, κατήγγειλαν τα ΜΜΈ, 
όταν στήριζαν τους αντιπάλους τους 
και τα υπερασπίζονταν, όταν στήριζαν 
τα ίδια και οι ρόλοι άλλαζαν.

Υπήρχαν και υπάρχουν πολιτικοί, 
που ήθελαν πάντα, την εξυγίανση του 
χώρου, των ΜΜΈ.

Όπως, υπήρχαν και υπάρχουν πο-
λιτικοί που εξαρτώνται, από ΜΜΈ, γιατί 
από την προβολή τους, εξαρτάται κυρί-
ως, η πολιτική τους ύπαρξη.

Δυστυχώς, η δεύτερη κατηγορία, 
ήταν και είναι, πιο μεγάλη και σίγουρα πιο 
ισχυρή, για ευνόητους λόγους.

Υπήρξαν κυβερνήσεις, που κάποια στιγ-
μή, προσπάθησαν να κάνουν κάτι.

Δυστυχώς, δεν είχαν αποτέλεσμα, γιατί 
δεν είχαν ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε είχαν 
καθαρές, τις εσωτερικές τους γραμμές.

Ή σημερινή κυβέρνηση, ψήφισε έναν 
νόμο, πέρα από κάθε λογική και με εμφα-
νή την πρόθεση να ελέγξει τα ηλεκτρονικά 
ΜΜΈ και με πρόσχημα να βάλει τάξη, αναπα-

ρήγαγε την ίδια νοσηρή κατάσταση.
Δεν την ενοχλεί η μεγάλη  δύναμη που 

συγκεντρώνουν, από την απόκτηση των 
περιορισμένων καναλιών, πρόσωπα, που 
έχουν ισχυρή επιρροή και σε μεγάλες και σε 
μεγάλες κοινωνικές ομάδες.

Διατηρεί την τεχνολογική οπισθοδρόμη-
ση, στην ενημέρωση και την πολιτική αντι-
παράθεση.

Δεν υπάρχει ανεπτυγμένη δημοκρα-
τική χώρα, να έχει ενημερωτικά κανάλια 
αποκλειστικά ελεύθερης ψηφιακής λήψης, 
όπως η χώρα μας. Παντού υπάρχει καλωδι-
ακή λήψη, γεγονός που επιτρέπει την ύπαρ-
ξη μεγάλου αριθμού καναλιών με ελάχιστο 
κόστος, που βοηθάει την ανάπτυξη της πο-
λυφωνίας.

Οι νέες τεχνολογίες, που στερείται σκοπί-
μως η χώρα μας, επιτρέπουν την δημιουργία 
τηλεοπτικού σταθμού με λίγα κεφάλαια και 
λίγους εργαζόμενους, συνεπώς δεν χρειά-
ζονται οι περίφημοι «διαγωνισμοί», αφού οι 
δυνατότητες της καλωδιακής τηλεόρασης 
είναι μεγάλες. Τα κανάλια κρίνονται και αξιο-
λογούνται από τους τηλεθεατές, ελέγχονται 
από ανεξάρτητες αρχές για την πολυφωνία 
τους και για τα οικονομικά και εργασιακά 
τους θέματα, από ειδικές υπηρεσίες. 

Ακόμη και η Βουλγαρία, είναι πλήρως 
εναρμονισμένη τεχνολογικά και θεσμικά 

με τα Έυρωπαϊκά δεδομένα,  εδώ και δέκα 
χρόνια. Έχει τέσσερεις ιδιωτικές  πλατφόρ-
μες, που μεταδίδουν καλωδιακά  σε όλη την 
χώρα, όλα τα κανάλια, περίπου 120 κανά-
λια, Βουλγαρικά και ξένα, κάθε είδους, με 7 
ευρώ τον μήνα. Στην Σόφια και σε όλη την 
ΈΈ δεν βλέπεις το δάσος των κεραιών στις 
πολυκατοικίες, που βλέπεις στην χώρα μας.

Ή ελευθεροτυπία και ο πλουραλισμός 
του Τύπου και των ΜΜΈ, είναι κεντρικό δο-
μικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Έίναι βασικό κριτήριο του μορφωτικού 
επιπέδου ενός λαού.

Χαρακτηρίζει το κράτος δικαίου και τη 
διαφάνεια, στην λειτουργία του πολιτικού 
και οικονομικού συστήματος.

Στην Μεταπολίτευση, η ελευθερία του 
λόγου κατακτήθηκε, όχι όμως και ο πλου-
ραλισμός και η ανεξαρτησία του Τύπου και 
των ηλεκτρονικών ΜΜΈ από τις κυβερνή-
σεις και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Ακόμη χειρότερα, τις τελευταίες δεκα-
ετίες, η γκρίζα πλευρά τους και η άσκηση 
αθέμιτης επιρροής στην πολιτική και την οι-
κονομία, διογκώθηκε.

Δυστυχώς, έτσι πορευόμαστε και προς τις 
εθνικές εκλογές.

* Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι υποψήφι-
ος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΚΙΝΑΛ

Χωρίς διαφάνεια και πολυφωνία τα ιδιωτικά τηλεοπτικά ΜΜΕΤ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η *

Ο ΣΥΡΙΖΑ φαινό-
ταν ότι είχε τις 
προϋποθέσεις 

για να ρυθμίσει 
τον χώρο των 

ΜΜΕ και να πε-
ριορίσει την δι-
απλοκή. Δυστυ-
χώς, φάνηκε ότι 

οι διακηρύξεις 
του δεν έχουν 

σχέση με τις επι-
λογές του.
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Ή δυναμική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα 
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, έτσι ώστε 
να υπάρξουν νέες επενδύσεις, και νέες καλύτε-
ρα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, είναι ο στόχος 
της Νέας Δημοκρατίας, όπως υπογραμμίζει ο 
Σταύρος Καλαφάτης, υποψήφιος βουλευτής του 
κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης.  Σε συνέντευξή 
του στην Karfitsa, ο επί σειρά θητειών βουλευ-
τής επισηαμείνει τους λόγους για τους οποίους η 
χώρα χρειάζεται μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση της ΝΔ και εξηγεί τους λόγους για τους 
οποίους οι Έυρωπαίοι εταίροι θα συμφωνήσουν 
στο πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επιθυμείτε ως κόμμα όσο μικρότερη απο-
χή. Πώς θα το πετύχετε; Γιατί ζητάτε ισχυρή 
εντολή; Ζητούμε ισχυρή λαϊκή εντολή την Κυ-
ριακή για να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση τη Δευ-
τέρα. Θα ήταν εθνικά επικίνδυνο, εάν η χώρα 
–ιδίως μάλιστα κάτω από τις σημερινές περιστά-
σεις– βρισκόταν ξαφνικά σε κενό εξουσίας. Έί-
ναι, άλλωστε, προφανές πως αν είναι αδύνατος 
ο σχηματισμός κυβέρνησης, η χώρα θα οδηγεί 
σε νέες εκλογές, με απλή αναλογική, γεγονός 
που θα καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη τη συ-
γκρότηση βιώσιμης κυβέρνησης. Και αυτό θα 
αναβιώσει κινδύνους εθνικής περιπέτειας. Αν 
πάλι συγκροτηθεί κυβέρνηση με τη σύμπραξη 
άλλου κόμματος, τότε είτε θα αναγκαστούμε να 
εγκαταλείψουμε μέρος του προγράμματός μας, 
είτε θα έχουμε μια κυβέρνηση απόλυτα εξαρτη-
μένη από μια ισχνή μειοψηφία. Ακόμη και αυτό, 
ωστόσο, το αποκλείει το ΚΙΝΑΛ. Ζητούμε, λοιπόν, 
ισχυρή εντολή για να αποτρέψουμε απρόβλε-
πτες εξελίξεις και εθνικές περιπέτειες. Αλλά και 
να διασφαλίσουμε πολιτική σταθερότητα, ώστε 
να εφαρμόσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά, 
το σχέδιο που θα εγκρίνει η πλειονότητα των 
Έλλήνων.

Ποιά είναι τα μεγάλα προβλήματα που πρέ-
πει να καταπιαστεί η ΝΔ από την επομένη των 
εκλογών; Στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο 
στόχος είναι η δυναμική ανάπτυξη σε ολόκληρη 
τη χώρα, έτσι ώστε να υπάρξουν νέες επενδύ-
σεις, νέες επιχειρήσεις και νέες καλύτερα αμει-
βόμενες θέσεις δουλειάς. Αλλά και η αποκα-
τάσταση του αισθήματος ασφάλειας στα σπίτια, 
στις δουλειές, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές 
μας. Και η αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας 
και Παιδείας. Μπορούμε να το κάνουμε και θα 
το κάνουμε.

Μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης επο-
πτείας από τους θεσμούς, πως μπορεί η ΝΔ 

να εφαρμόσει το πρόγραμμα που εξήγγειλε; 
Γιατί να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι; 
Πολλές φορές οι Έυρωπαίοι εταίροι μας έχουν 
επισημάνει ότι η πολιτική των φόρων υπήρξε 
επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ανα-
γνωρίσει ότι υπονομεύει την ανάπτυξη. Δεν θα 
έχουν, λοιπόν, καμιά αντίρρηση στο πρόγραμμά 
μας από τη στιγμή που  διασφαλίζονται τα συμ-
φωνημένα πρωτογενή πλεονάσματα. Πιστεύου-
με ακόμη ότι εφόσον η χώρα αποκτήσει τώρα μια 
ισχυρή, αξιόπιστη, μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, 
οι Έυρωπαίοι εταίροι μας θα συμφωνήσουν στον 
περιορισμό των πλεονασμάτων από το 3,5% του 
ΑΈΠ στο 2%. Και αυτό θα μας δώσει πρόσθετο 
δημοσιονομικό χώρο για ακόμη μεγαλύτερες 
φορολογικές ελαφρύνσεις, ακόμη πιο γρήγορα.

Υπάρχει στο πρόγραμμά σας η μείωση των 
δαπανών του κράτους και ένα μικρότερο Δη-
μόσιο. Πώς θα τα πετύχετε όλα αυτά; Γνωρίζε-
τε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε δραματικά τις δαπάνες 
για μετακλητούς υπαλλήλους, που αυτοδίκαια 
φεύγουν μαζί του. Δεν θα κάνουμε το ίδιο, γεμί-
ζοντας το Δημόσιο με κομματικούς φίλους. Δια-
βεβαιώνουμε πάντως ρητά και κατηγορηματικά 
ότι δεν θα υπάρξει καμιά –και το τονίζω– καμιά 
απόλυση δημοσίου υπαλλήλου. Όπως δεν θα 
υπάρξει καμιά περικοπή, καμιά κατάργηση κοι-
νωνικών επιδομάτων. Αντιθέτως, μάλιστα, θα 
πάρουμε επιπλέον μέτρα για τη στήριξη της ελ-
ληνικής οικογένειας και θα αυξήσουμε τους πό-
ρους για το Έλάχιστο Έγγυημένο Έισόδημα.

Μετά από μια δεκαετία κρίσης και αλλε-
πάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις που προε-
κλογικές εξαγγελίες δεν έγιναν μετεκλογική 
πραγματικότητα. Πως θα πείσει η ΝΔ τον ψη-
φοφόρο πως αυτά που λέει, θα τα κάνει πράξη; 

Ή Νέα Δημοκρατία μπορεί να πείσει –και αυτό 
ήδη φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα των ευ-
ρωεκλογών– διότι δεν τάζει λαγούς με πετρα-
χήλια. Το πρόγραμμά μας είναι συγκροτημένο 
και κοστολογημένο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
υπόσχεται λιγότερα και όχι περισσότερα από όσα 
είναι σίγουρος ότι πράγματι μπορεί να κάνει.

Τι είναι αυτό που μπορείτε να εγγυηθείτε 
στην μεσαία τάξη που σήκωσε τα μεγαλύτερα 
βάρη της κρίσης; Τρία πράγματα: Δουλειές, δου-
λειές, δουλειές! Και βέβαια, λιγότερους φόρους. 
Μειώνουμε τον εισαγωγικό φορολογικό συντε-
λεστή από το 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι 
10.000 ευρώ. Μειώνουμε κατά 30% τον ΈΝΦΙΑ. 
Καταργούμε σταδιακά την εισφορά αλληλεγγύ-
ης. Μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλο το φάσμα της 
εστίασης και τους δύο βασικούς συντελεστές 
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Η Θεσσαλονίκη που έχει αδικηθεί; Ποιες 
είναι οι προτάσεις σας για το αύριο της πόλης; 
Από όποια θέση κι αν βρίσκομαι, θα εστιάσω στη 
βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στα δη-
μόσια νοσοκομεία της πόλης μας, στην αποκατά-
σταση του αισθήματος ασφάλειας στις γειτονιές, 
τα σπίτια, τις δουλειές μας, στην απομάκρυνση 
των μπαχαλάκηδων από το ΑΠΘ, στην αναβάθ-
μιση των δημόσιων συγκοινωνιών. Και, βέβαια, 
στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, στη 
μετατροπή του Σέιχ Σου σε χώρο αναψυχής, στην 
ανάπλαση της ΔΈΘ και του στρατοπέδου Παύλου 
Μελά, στην κατασκευή νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. 
Πρόκειται, άλλωστε, για υποδομές που στηρί-
ζονται στο χωρικό πλαίσιο που ο ίδιος θέσπισα 
ως αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος. Και 
χαίρομαι που γίνεται εργαλείο στην υπηρεσία 
της πόλης μας.

Σταύρος Καλαφάτης:

Στόχος η δυναμική ανάπτυξη  
σε ολόκληρη τη χώρα
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Ή εκλογική διαδικασία, κορυφαία πολιτειακή εκδήλωση, αλλά 
και το κατ΄ εξοχήν δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη, στις 7/7, 
αναμένεται, αναμφισβήτητα, να σηματοδοτήσει μία νέα εποχή για 
την χώρα, από όποια πλευρά και αν το δούμε.

Το εκλογικό αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωεκλογών δι-
αμόρφωσε ένα καινούργιο και μη αναμενόμενο, τουλάχιστον 
αναφορικά με την έκτασή του, πολιτικό σκηνικό. Ο λαός αποδο-
κίμασε ΈΝΤΟΝΟΤΑΤΑ την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που εφαρμόσθηκε 
τουλάχιστον κατά την τελευταία 3ετία. Και απ΄ ότι τουλάχιστον 
δείχνουν τα μέχρι στιγμής δημοσκοπικά ευρήματα, η κυβερνώσα 
παράταξη δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί το τι πραγματικά συνέ-
βη, καθώς και το τι προοιωνίζεται. Ή ΝΔ προσπαθεί να εξαργυρώ-
σει και στις εθνικές εκλογές το αποτέλεσμα αυτό, υπάρχουν όμως 

εντονότατες ανησυχίες και προβληματισμοί κατά 
πόσο ένα ανάλογο αποτέλεσμα δεν θα οδηγήσει σε 
αμετροεπείς ενέργειες. Αρχηγοκεντρικοί πολιτικοί 
σχηματισμοί, οι οποίοι ιδιαίτερα κατά την τελευταία 
τετραετία σήκωσαν μεγάλο «ντόρο», εξαφανίζονται 
και νέες –αδοκίμαστες– συνθέσεις επιχειρούν να 
καλύψουν αυτό το «κάπως περίεργο» κενό.

Σε αυτή δε την συγκυρία, η μεγάλη προοδευτική 
και σοσιαλιστική παράταξη, αυτή που διαχρονικά θε-
μελίωσε και ανέπτυξε το κοινωνικό κράτος, το ΚΙΝ.
ΑΛ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ., αυτή η ιδεολογία που προσέφερε τα 
μέγιστα στην πατρίδα, που ήταν το σωσίβιο σωτηρί-
ας της κατά την παγκόσμια κρίση (που εμφανίσθηκε 
προτού 12 χρόνια), που λοιδορήθηκε από πολλούς 
– και που αναμφισβήτητα έκανε και μεγάλα λάθη, 
ΚΑΛΈΙΤΑΙ ΝΑ ΣΉΚΩΣΈΙ –ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΉ ΦΟΡΑ– ΈΝΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ, πιθανόν και το μεγαλύτερο.

Να είναι το βαρόμετρο, η εγγύηση, ο εξισορρο-
ποιητικός μηχανισμός, η δικλείδα ασφαλείας, ότι Ο 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΉΜΙΟΥΡΓΈΙΤΑΙ ΤΟ ΤΈ-
ΛΈΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ δεν θα συνεχισθεί. Ότι οι πολίτες 
θα αισθάνονται ασφαλείς, ότι θα επικρατήσει, τελι-
κά, η κανονικότητα, ότι η προσδοκώμενη ανάπτυξη 
και η φυγή από το τέλμα όχι μόνο δεν θα φαλκιδεύ-
σουν τα όποια κοινωνικά δικαιώματα έχουν αντέξει, 
αλλά προοδευτικά θα επεκταθούν προς ανακούφιση 
των λαϊκών στρωμάτων και προς την επανάκαμψη 
της μεσαίας τάξης.

Όποιος ενσκήψει και μελετήσει το «ΣΧΈΔΙΟ ΈΛ-
ΛΑΔΑ» που ήδη έχει κατατεθεί στο κοινοβούλιο από 
την παράταξή μας, θα διαπιστώσει εύκολα ότι «δεν 
υιοθετούμε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»,  ούτε 
«υποσχόμαστε λαγούς με πετραχήλια». Άλλοι τα 
έχουν αναγάγει σε ψευδεπίγραφη επιστήμη. Άλλοι 

μετέφεραν στην πολιτική κονίστρα την μεταγραφολογία του πο-
δοσφαίρου και της καλαθόσφαιρας, ενίοτε και αργυρώνητη. Ή 
δική μας, διαχρονικά μεγάλη παράταξη, επιθυμεί, με την στήριξη 
όλων των ΈΛΛΉΝΩΝ, να χτίσουμε, με γνώση, εμπειρία και αποφα-
σιστικότητα, την Έλλάδα της παραγωγής, των ίσων ευκαιριών, της 
κοινωνικής αλληλεγγύη , της επιστήμης, της ισονομίας.

Στην προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να απουσιάσει κανένας πο-
λίτης και ιδιαίτερα οι δημοκρατικοί. Το μέλλον της χώρας πρέπει 
να περιφρουρηθεί. Ή χώρα δεν πρέπει να δηλώνει απούσα από τα 
μεγάλα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν, ούτε να είναι στην 
ουρά αυτών. Οι νέοι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι γυναίκες πρέπει να 

είναι μπροστάρηδες. Οι νέοι συμβολίζουν την ελπίδα, την αγωνι-
στικότητα, την αναζήτηση της εξέλιξης. Οι γυναίκες σηματοδοτούν 
την ηρεμία, την συναίνεση, την διαλλακτικότητα, την επιμονή. Με 
τις επιμέρους ιδιότητες της μητέρας, της συζύγου, της επιστήμο-
νος, του ανοικτού μυαλού στις κοινωνικές ευαισθησίες πρέπει 
να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των  προσπαθειών και 
εγχειρημάτων. Ή αδιάλειπτη και ανιδιοτελής παρουσία μου στο 
σύνολο των κοινωνικών, πολιτικών, εργασιακών, πολιτιστικών, 
αθλητικών αγώνων, εκτιμώ ότι μου δίνει το δικαίωμα να ζητήσω 
την στήριξη και την ψήφο σας. ΘΑ ΈΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΈΥΡΟ ΣΑΣ 
ΈΝΤΙΜΑ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ – ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΑ.

* Η Κούλα Γιαννακίδου είναι υποψήφια βουλευτής Α’ Θεσσα-
λονίκης με το ΚΙΝΑΛ

Το νόημα των εκλογών της 7/7: Θα ανατείλει μια νέα εποχή για την Ελλάδα;
opinion
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Νίκος Ξυλούρης
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
«Γεννήθηκα στην Κρήτη το 1972 και μεγάλωσα στο νησί. Από μικρός ήθελα να προσφέρω στους άλλους 
και για αυτό αγάπησα και σπούδασα  την Ιατρική.
Ασκώ την ειδικότητα μου (χειρουργική – ορθοπεδική) σε ιατρείο στο κέντρο της πόλης και συνεργάζομαι 
με το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο. Παράλληλα, παρέχω τις υπηρεσίες μου στο Κοινωνικό Ιατρείο 
Μητροπόλεως Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως από το 2014 έως σήμερα. Έίμαι επιστημονικός συνεργάτης 
της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης και μέλος της Παγκόσμιας Αθλητιατρικής Συνομοσπονδίας, ενώ για μία 
διετία προσέφερα τις υπηρεσίες μου και στο ΚΑΠΉ του Δήμου Καλαμαριάς.
Δραστηριοποιούμαι από το 2011 στον αθλητικό χώρο, διατηρώντας συνεργασία με την  Ένωση 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Τα τελευταία τρία χρόνια είμαι υπεύθυνος ιατρός της ΠΑΈ 
ΉΡΑΚΛΉΣ και φέτος, υπεύθυνος ιατρός αγώνων της Super League.
Παντρεύτηκα την Έλενα, φιλόλογο στο επάγγελμα και απέκτησα τρία υπέροχα παιδιά μαζί της.
Από το 1989 είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποστασιοποιηθώ ποτέ. Πρόσφατα, επανεκλέχθηκα μέλος 
της Κεντρικής Έπιτροπής του Κινήματος.
Ο στόχος της υποψηφιότητας μου είναι να ενώσουμε γενιές, γνώσεις και ελπίδες για μία καλύτερη Έλλάδα».

ΤΗΛ: 2313071000 και 6945769407
Mail: nxiloyris@yahoo.gr
Facebook: Ξυλούρης Νίκος

Συνεχίζουμε #mazi
Όλοι εμείς που σταθήκαμε  

όρθιοι στα δύσκολα

Τρία δικόγραφα κατά του Προμηθευτικού Συνεταιρι-
σμού Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ήρακλής» κατα-
τέθηκαν την Τρίτη 2 Ιουλίου από τη διοίκηση του ΟΑΣΘ 
στο Τριμελές Έφετείο Αθηνών, στο πλαίσιο των διαδικα-
σιών εκκαθάρισης του Οργανισμού.

Ή διοίκηση του Οργανισμού έχει ήδη προσφύγει στις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Έυρωπαϊκής Ένωσης για τις υπέ-
ρογκες κρατικές ενισχύσεις που λάμβανε ο ιδιωτικός 
ΟΑΣΘ τα προηγούμενα χρόνια. Σε συνέχεια αυτής της 
προσφυγής δρομολογήθηκαν και οι απαραίτητες νομικές 
ενέργειες ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως είχε 
προαναγγελθεί.

Τα τρία δικόγραφα που κατατέθηκαν αφορούν:
1) Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητεί-

ται να εκδοθεί απόφαση για τη συντηρητική κατάσχεση 
κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του συνεταιρισμού 
«Ήρακλής».

Συγκεκριμένα ο ΟΑΣΘ αιτείται:
• Να γίνει δεκτή η αίτηση και να εκδοθεί απόφαση με 

την οποία να διαταχθεί συντηρητική κατάσχεση της ακί-
νητης και κινητής περιουσίας του συνεταιρισμού «Ήρα-
κλής» έως το ποσό των 76.307.818,56 ευρώ.

• Έπίσης ζητείται από το δικαστήριο να απαγορευ-

θεί κάθε μεταβολή κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
συνεταιρισμού «Ήρακλής» μέχρι την έκδοση απόφασης 
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Έυρωπαϊκής 
Έπιτροπής επί της καταγγελίας του ΟΑΣΘ.

• Τέλος, ζητείται να υποχρεωθεί ο συνεταιρισμός 
«Ήρακλής» να προσκομίσει έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτουν οι μέτοχοί του και το ποσοστό συμμετοχής 
τους στο μετοχικό του κεφάλαιο.

2) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της έρευνας προ-
έκυψε ότι το κεντρικό κτίριο και τα αμαξοστάσια που εμ-
φανίζονται ως ιδιοκτησία του συνεταιρισμού «Ήρακλής» 

ενοικιάζονταν στον ΟΑΣΘ με χρηματικό ποσό που υπερ-
βαίνει το 100% του εύλογου τιμήματος.

Για το λόγο αυτό ο ΟΑΣΘ κατέθεσε αγωγή με την 
οποία ζητά:

• Να καταδικαστεί ο συνεταιρισμός να καταβάλει το 
ποσό των 10.802.401,97 ευρώ ως αποζημίωση λόγω 
αδικοπραξίας.

• Έπίσης να καταδικαστεί ο συνεταιρισμός «Ήρα-
κλής» και να καταβάλει στον ΟΑΣΘ το ποσό των 50.000 
ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

• Ακόμη ζητείται από το δικαστήριο να αναγνωριστεί 
ότι ο ΟΑΣΘ «ουδέν οφείλει» στο συνεταιρισμό από μη κα-
ταβληθέντα μισθώματα μέχρι και σήμερα. 

3) Τέλος ο ΟΑΣΘ για την ίδια υπόθεση κατέθεσε και 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητά:

• Να γίνει δεκτή η αίτηση και να εκδοθεί απόφαση με 
την οποία να διαταχθεί συντηρητική κατάσχεση της κινη-
τής και ακίνητης περιουσίας του συνεταιρισμού «Ήρα-
κλής» έως το ποσό των 10.802.401,97 ευρώ.

• Να απαγορευτεί κάθε μεταβολή κινητής και ακίνη-
της περιουσίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
για την υπόθεση αυτή.

Διεκδικεί από τον συνεταιρισμό δεκάδες εκατομμύρια ευρώ

Αγωγές ΟΑΣΘ κατά του «Ηρακλής»
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Στράτος Σιμόπουλος:

Ισχυρή ανάπτυξη και επενδύσεις που θα δημιουργή-
σουν 120.000 νέες θέσεις εργασίας καλά πληρωμένες 
το χρόνο είναι η πρώτη μεγάλη τομή της Ν.Δ. όπως ανα-
φέρει στη συνέντευξή του στην Karfitsa ο πρώην Γ.Γ. Δη-
μοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και νυν υπο-
ψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Ν.Δ. Στράτος 
Σιμόπουλος. 

Διαθέτει η Νέα Δημοκρατία σχέδιο ετοιμότητας για 
την επόμενη μέρα, καθώς η κοινωνία διατηρεί υψηλές 
προσδοκίες; Ή ΝΔ την επόμενη ημέρα των εκλογών, εί-
ναι αποφασισμένη να κινηθεί μπροστά, να προωθήσει μία 
ισχυρή ανάπτυξη. Δεν θα αφήσουμε την χώρα να εξακο-
λουθεί να σέρνεται με χαμηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς 
την ίδια ώρα που υπάρχει μία περιοριστική δημοσιονομι-
κή πολιτική. Θα διαπραγματευτούμε σε όλα τα πεδία με 
τους εταίρους μας, αποσκοπώντας σε πραγματικά εθνικά 
οφέλη και όχι σε πρόσκαιρα πολιτικά ή κομματικά οφέλη. 
Πιστεύουμε σε μια πολιτική που θα φέρει την ανάπτυξη 
στο 4% και θα εξορθολογήσει τις δαπάνες του κράτους, 
χωρίς απολύσεις, αλλά με οριζόντια μείωση της φορο-
λογίας. 

Όσον αφορά την δική μου επιδίωξη, έχω σταθερά την 
άποψη ότι τα αποτελέσματα έρχονται με σκληρή δουλειά, 
μέθοδο, υπομονή και επιμονή. 

Το επιβεβαιώνει η θητεία μου στην τελευταία κυβέρ-
νηση της ΝΔ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Παλεύω εδώ και χρόνια, με απτά αποτελέσματα, για 
μια Θεσσαλονίκη με σύγχρονες υποδομές, κόμβο συν-
δυασμένων μεταφορών, τουριστικό προορισμό, διεθνές 
εκπαιδευτικό και ιατρικό κέντρο. 

Από τα αποτελέσματα της θητείας μου στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων προς όφελος της Θεσσαλο-
νίκης ξεχωρίζουν η λύση των προβλημάτων του Μετρό, 
οι κόμβοι στην Δυτική Περιφερειακή, η υπογειοποίηση 
της σιδηροδρομικής διάβασης στη Μενεμένη, οι δεκάδες 
σχολικές αίθουσες, η νέα πτέρυγα των χειρουργείων στο 
ΑΧΈΠΑ, η μονάδα ΡΈΤ στο Θεαγένειο κα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα επιδιώξω να προωθή-
σω όλες τις μεγάλες παρεμβάσεις στις οποίες αναφέρθη-
κα και πριν.

Ποιο είναι το όραμα σας για την ανάπτυξη της Θεσ-
σαλονίκης; Σχέδιο, πολιτική βούληση, υπομονή και δου-
λειά, είναι τα συστατικά στοιχεία της «συνταγής» ανάπτυ-
ξης για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Έλλάδα και για όλη 
τη χώρα. Απουσία σχεδίου, κοντόφθαλμη στρατηγική, 
εγωισμός και συμφεροντολογική προσέγγιση χαρακτηρί-
ζει τις προσπάθειες ανάπτυξης στην πόλη μας, σε συνδυ-
ασμό με τις εκθέσεις ιδεών των περιβόητων master plan 
και των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Το λιμάνι αποτελεί έναν κρίκο, ο οποίος έρχεται να 
προστεθεί δίπλα στα υπόλοιπα πλεονεκτήματα της Θεσ-

σαλονίκης, όπως είναι η γεωγραφική της θέση, το παρα-
λιακό μέτωπο, οι τουριστικές προοπτικές και ο πρωτογε-
νής τομέας της ευρύτερης περιοχής μας.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές ενισχύονται από το θα-
λάσσιο μέτωπο της πόλης, που όμοιό του ελάχιστες πό-
λεις διαθέτουν σε όλο τον κόσμο και το οποίο παραμένει 
αναξιοποίητο, ενώ μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις 
και να δημιουργηθούν πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Μαρίνες, πλωτές υποδομές αναψυχής και διεθνείς 
αθλητικές δράσεις και όλα αυτά με σεβασμό στο περι-
βάλλον και στην ανάγκη των κατοίκων της πόλης να δι-
ατηρήσουν την «διέξοδο» τους προς την θάλασσα, έχουν 
βρει εφαρμογή εδώ και πολλές δεκαετίες σε άλλα αστικά 
κέντρα του εξωτερικού με θαλάσσιο μέτωπο.

Στο πλαίσιο αυτό προφανώς έχουν θέση και οι συν-
δυαστικές μεταφορές με έδρα τη Θεσσαλονίκη, καθώς θα 
αναβαθμίσουν συνολικά την προοπτική της πόλης.

Άλλες τρεις παρεμβάσεις που χρειάζεται η πόλη άμε-
σα είναι η ολοκλήρωση του Μετρό, η δημιουργία ενός 
σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος επιβατικών αστι-
κών μεταφορών (καθώς καταρρέει ο ΟΑΣΘ) και η τόνω-

ση της τουριστικής κίνησης.
Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας για 

τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλο-
νίκης; Μία «τρύπα στο νερό» που χειροτέρευσε την ποιό-
τητα εξυπηρέτησης των πολιτών της Θεσσαλονίκης είναι 
τελικά η πολιτική της κυβέρνησης για τον ΟΑΣΘ.

Ο κρατικός και κομματικός έλεγχος των συγκοινωνι-
ών της Θεσσαλονίκης είναι το μόνο που τους απασχολεί.

Αναρωτιέται κανείς γιατί υλοποιήθηκε η κρατικοποίη-
ση του ΟΑΣΘ όταν θα μπορούσε να προετοιμαστεί με χρο-
νική άνεση η ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών.

Από το κρατικοδίαιτο ιδιωτικό μονοπώλιο μεταβή-
καμε σε «hardcore» δημόσιο με όλες τις αδυναμίες, που 
έχει αυτή η κατάσταση.

Ή μοναδική μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση για τις 
αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης είναι το άνοιγμα 
στον ανταγωνισμό. Δεν χρειαζόμαστε κρατικά μονοπώ-
λια, όπως δεν χρειαζόμαστε και ιδιωτικά.

Ένας ΟΑΣΘ, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις, με σύγ-
χρονο management, με εξορθολογισμένο το κόστος λει-
τουργίας του, χάριν των υποδομών και της τεχνογνωσίας, 
που διαθέτει, δεν πρέπει να φοβάται τον ανταγωνισμό.

Με ποιο τρόπο θα ενισχυθεί το επιχειρείν στη χώρα 
μας; Με ισχυρή ανάπτυξη και επενδύσεις που θα φέρουν 
περίπου 120.000 νέες και καλά πληρωμένες δουλειές το 
χρόνο είναι η πρώτη μεγάλη τομή. Ή ΝΔ δεσμεύτηκε ότι 
θα:

-Μειώσει το φόρο επιχειρήσεων από 28% σε 20%, 
μέσα σε δύο χρόνια και τον φόρο μερισμάτων από 10% 
σε 5%.

-Καθιερώσει κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσε-
ων με διπλασιασμό του χρόνου συμψηφισμού ζημιών με 
κέρδη και υπεραποσβέσεις για νέες επενδύσεις σε ποσο-
στό 200%.

-Απλοποιήσει τις αδειοδοτήσεις με ρητές προθεσμίες, 
καθιερώνοντας την ηλεκτρονική υπογραφή για πολίτες 
και επιχειρήσεις.

-Έπισπεύσει την εκδίκαση των προσφυγών για επεν-
δύσεις, σε ειδικά τμήματα δικαστηρίων.

Οι άνεργοι θα μειωθούν από 850.000 σήμερα στις 
560.000, καθώς οι νέες δουλειές θα είναι πολλαπλάσιες 
εκείνων που χάνονται. Έπιπλέον η ΝΔ θα προχωρήσει με :

-Τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελε-
στή για μισθωτούς, επαγγελματίες και αγρότες από 22% 
σε 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

-Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της ει-
δικής εισφοράς αλληλεγγύης.

-Τη μείωση των εισφορών για κύρια σύνταξη από 
20% σε 15% εντός της τετραετίας.

- Τη μείωση του ΦΠΑ, με καθιέρωση τελικά δύο βα-
σικών συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% 
σήμερα, αλλά και διατήρηση του υπερμειωμένου συντε-
λεστή του 6%.

«Έτσι θα ενισχυθεί το επιχειρείν»
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Δημήτρης Γαλαμάτης:

Την πεποίθησή του ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρό-
εδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται με πρόγραμμα 
κοστολογημένο να θεμελιώσει την ανάπτυξη χωρίς με-
γαλοστομίες και φανφάρες, εκφράζει ο υποψήφιος βου-
λευτής του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης 
Γαλαμάτης. Σε συνέντευξή του στην Karfitsa, ο κ. Γαλα-
μάτης δηλώνει ότι ήρθε η ώρα οι πολίτες να δώσουν την 
ψήφο «του μυαλού και της ευθύνης» τελειώνοντας με 
τους «πολιτικούς χωρίς πολιτική», και εξηγεί τι πρέπει 
επιτέλους να αλλάξει στη Θεσσαλονίκη, της οποίας οι 
κάτοικοι έχουν πλέον «χορτάσει» από σχέδια ανάπτυξης 
που δεν υλοποιήθηκαν.

Ποιο μήνυμα περιμένετε από την κάλπη στις 7 Ιου-
λίου; Οι πολίτες στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές 
της 7ης Ιουλίου, εκτιμώ ότι μας στέλνουν ένα ξεκάθα-
ρο μήνυμα. Δείχνουν ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν με τα 
κυρίαρχα μοντέλα του πρόσφατου παρελθόντος. Να τε-
λειώνουν με τους πολιτικούς χωρίς πολιτική (φασίστες, 
γραφικούς, λαϊκιστές, αλλά κι εκείνους που τρέμουν το 
πολιτικό κόστος γενναίων αποφάσεων), που μέσα στα 
χρόνια της κρίσης καβάλησαν το κύμα του φόβου, της 
αγωνίας και της οργής των ανθρώπων. Με τους «πολι-
τικούς» του life style και του star system, περιορίζοντας 
την ανάδειξη εκπροσώπων τους και αναδεικνύοντας αυ-
τοδημιούργητους ανθρώπους, μέσα από τον κόσμο των 
άξιων. Οι πολίτες πιστεύω ότι θα δώσουν την ψήφο του 
μυαλού και της ευθύνης!

Τι αποκομίσατε από την προεκλογική σας εκστρα-
τεία; Τις τελευταίες εβδομάδες στις περιοδείες μου, γει-
τονιά – γειτονιά, από άκρη σε άκρη σε όλη την εκλογική 
περιφέρεια, ένιωσα τη λαχτάρα των ανθρώπων να εκ-
φραστούν, να ακουστούν, να εκπροσωπηθούν εκεί που 
παίρνονται οι αποφάσεις για τη ζωή τους. Ένιωσα πως 
αυτό τους λείπει. Σχημάτισα την εντύπωση ότι ζουν με το 
παράπονο πως κάποια πράγματα προχωρούν και γίνονται 
γι αυτούς χωρίς αυτούς. Πως η ψήφος του για δεκαετίες 
ολόκληρες αξιοποιήθηκε όχι τόσο για να γίνουν πράγμα-
τα στον τόπο μας αλλά κυρίως για να χτισθούν καριέρες 
και να εξυπηρετηθούν προσωπικές φιλοδοξίες. Γι αυτό 
και διψούν να έχουν λόγο από εδώ και στο εξής. Ένιωσα 
με λίγα λόγια πως κάτι στο εκλογικό σώμα αλλάζει, πως 
δεν θα δώσουν την ψήφο τους με ευκολία, αλλά σκο-
πεύουν προηγουμένως να διερευνήσουν, να μάθουν, να 
αναζητήσουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν και εν τέλει να 
αποφασίσουν. Αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξουν και 
να διορθωθούν πράγματα στον τόπο μας, αν πραγματικά 
θέλουμε να δούμε τις ζωές μας να αλλάζουν τότε πρέπει 
να είμαστε, πολύ αυστηροί με όλους όσοι διεκδικούν την 
ψήφο μας.

Η Νέα Δημοκρατία έχει πραγματικά ουσιαστική 

πρόταση ανάπτυξης ή έχει κρυφή ατζέντα, όπως την 
κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ;  Ή Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έρχονται με πρόγραμμα κοστολογημένο να 
θεμελιώσουν την ανάπτυξη, χωρίς μεγαλοστομίες και 
φανφάρες. Τώρα που όλοι κατάλαβαν ότι ο Αλέξης δεν 
χόρεψε τις αγορές με ένα νταούλι ούτε έσκιζε μνημόνια, 
ήρθε η ώρα να χαράξουμε την πορεία προς τα μπροστά, 
χωρίς ιδεοληψίες, με πραγματικό κοινωνικό πρόσημο. 
Έπιδιώκουμε την ανάπτυξη με σεβασμό στον εργαζόμε-
νο, την αξιοποίηση του δημόσιου τομέα χωρίς απολύσεις 
αλλά με αξιολόγηση, τη συνέργια με τον ιδιωτικό τομέα 
για καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε στόχο να απεγκλω-
βίσουμε τη μικρομεσαία τάξη, να θωρακίσουμε το ασφα-
λιστικό σύστημα και τον κοινωνικό ιστό.

Γιατί να επιλέξει κάποιος Δημήτρη Γαλαμάτη;
Ή δική μου δέσμευση απέναντί στους πολίτες δεν εί-

ναι μια απλή υπόσχεση, ότι θα είμαι δίπλα τους και ότι θα 
αγωνίζομαι για αυτούς, χωρίς περιεχόμενο. Συνοδεύεται 
από συγκεκριμένες προτάσεις, από οριοθετημένη δράση. 
Ή Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται μόνο σχέδιο για να ορθο-
ποδήσει, χρειάζεται και τον τρόπο να το εφαρμόσει. Χορ-
τάσαμε από σχέδια ανάπτυξης για την πόλη, που όμως 
δεν υλοποιήθηκαν, καθώς όλοι διαγκωνίζονταν για το 
ποιος θα πρωτοσώσει την πόλη, χωρίς να ενωθούν. Αυτή 

θα είναι η κυρίαρχη δέσμευση μου. Να δώσω όλες μου 
τις δυνάμεις ώστε να ενώσω τους φορείς της πόλης σε 
κοινούς στόχους.

Τι προτείνετε εσείς για την πόλη; Χρειάζεται συναί-
νεση και ένωση δυνάμεων. Δεν μου αρκεί να λειτουρ-
γήσει το μετρό. Θέλω να λειτουργήσει με πρόνοια. Να 
εξυπηρετήσει τη λειτουργικότητα της ίδιας της πόλης κι 
όχι να ικανοποιήσει μικρόνοες λογικές ανταγωνισμού 
με την Αθήνα, υποθηκεύοντας το μέλλον των Θεσσα-
λονικιών. Δεν μου αρκεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
που καταστρέφει το Σέιχ Σου σήμερα. Θέλω έναν αρμό-
διο φορέα να προλαμβάνει όλα τα προβλήματα που θα 
προκύψουν στο περιαστικό μας δάσος. Δεν μου αρκεί η 
αποτυχία της κρατικοποίησης των αστικών συγκοινωνι-
ών. Θέλω ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας 
τους, που πρωτίστως θα σέβεται τη χάρτα δικαιωμάτων 
των πολιτών και η όποια διοίκησή τους θα λογοδοτεί 
στην κοινωνία. Στην εποχή του ανταγωνισμού των πόλε-
ων, η Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει, με τις αναγκαίες 
πολιτικές και στη βάση ενός συγκροτημένου σχεδίου να 
πρωταγωνιστήσει. Και είναι βούληση, αγώνας, προτά-
σεις, αποφάσεις και αποτελεσματικότητα, τα κλειδιά για 
να γίνει αυτή η κοινή προσδοκία πράξη.  Ή προσδοκία για 
μια αυτοδύναμη Θεσσαλονίκη!

Ανάπτυξη χωρίς μεγαλοστομίες  
και φανφάρες
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Παναγιώτης Κοκκόρης:

Τη βεβαίωση ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας θα επιστρέψει η ασφάλεια στη χώρα σε όλους 
τους τομείς και ότι θα επέλθει ανάκαμψη στην οικονο-
μία, δίνει σε συνέντευξή του στην Karfitsa ο υποψήφιος 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του κόμματος, Παναγιώτης 
Κοκκόρης.

Περιοδεύσατε στην  Α’ Θεσσαλονίκης. Ποιά είναι τα 
σημαντικότερα προβλήματα; Τον τελευταίο χρόνο επι-
σκέφτηκα όλους τους δήμους της Α’ Θεσσαλονίκης, συ-
νομίλησα με χιλιάδες πολίτες κι άκουσα τα προβλήματα 
και τις αγωνίες τους. Το μεγαλύτερο είναι το οικονομικό. 
Ιδιαίτερα στη δυτική Θεσσαλονίκη –όχι ότι τα πράγματα 
είναι ρόδινα σε άλλες περιοχές!– υπάρχουν οικογένειες 
που δεν μπορούν να παρέχουν ούτε τα στοιχειώδη στα 
παιδιά τους, που ζουν από συσσίτια της Έκκλησίας. Συ-
μπολίτες μας σε δύσκολες ηλικίες 50-55 χρονών, έχουν 
απολυθεί, δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη και συντη-
ρούνται από επιδόματα του ΟΑΈΔ με ημερομηνία λήξης. 
Οι νέοι είναι σε απόγνωση. Ταυτόχρονα, δημόσια ασφά-
λεια, υγεία, πρόνοια και κοινωνική συνοχή, δημογρα-
φικό, καταρρέουν, όπως και η φύλαξη των συνόρων, η 
παιδεία, οι υποδομές, οι διεθνείς σχέσεις της χώρας μας.

Μιλάτε συχνά για την προσέλκυση επενδύσεων. Τι 
θα κάνετε για να πετύχετε εκεί που άλλοι απέτυχαν; 
Μειώνουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων σε μια διε-
τία από 28% στο 20% και τον φόρο στα μερίσματα άμεσα 
από 10% στο 5%. Σταδιακή κατάργηση τέλους επιτηδεύ-
ματος και εισφοράς αλληλεγγύης. Δύο συντελεστές ΦΠΑ 
στο 11% και στο 22%, με διατήρηση του υπερμειωμένου 
συντελεστή στο 6%. Μείωση ΈΝΦΙΑ κατά 30% εντός δι-
ετίας. Οι πολιτικές μας για προσέλκυση επενδύσεων δεν 
εξαντλούνται στα φορολογικά. Χρειάζονται κίνητρα όπως 
οι υπεραποσβέσεις και ο διπλασιασμός του χρόνου συμ-
ψηφισμού κερδών με ζημιές. Δεσμευτήκαμε δεσμευτεί 
για νέο χωροταξικό πλαίσιο, με χρήσεις γης σε 4 επίπε-
δα: Κατοικία, Τουρισμός, Έιδικές Χρήσεις, Παραγωγικές 
δραστηριότητες. Για δραστική απλούστευση των αδειο-
δοτικών διαδικασιών. Για ρευστότητα μέσω μόχλευσης 
πόρων του Έυρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Έπενδύσε-
ων σε συνδυασμό με πόρους του ΈΣΠΑ, αλλά και με πιο 
γρήγορη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
κράτους.

Τι απαντάτε στον ΣΥΡΙΖΑ που σας κατηγορεί ότι το 
πρόγραμμά σας έχει στο επίκεντρο τον επιχειρηματία 
και όχι τον εργαζόμενο; Έπικίνδυνες ανακρίβειες! Θα 
μειώσουμε φόρους και εισφορές, θα βελτιώσουμε το επι-
χειρηματικό περιβάλλον, θα διευκολύνουμε τη ρευστό-
τητα των επιχειρήσεων, αλλά οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
πληρώνουν φόρους και εισφορές που τους αναλογούν, 
να προστατεύουν το περιβάλλον και να είναι δίπλα στους 

εργαζόμενούς τους. Συνεπώς:
• Αθέμιτες πρακτικές, όπως η αδήλωτη και η ανασφά-

λιστη εργασία, δεν χωρούν.
• Παλιές συνταγές, όπως η συμπίεση μισθού με απει-

λή απόλυσης, δεν νοούνται.
• Καθυστερήσεις πληρωμών και εργασία εκτός νόμι-

μου ωραρίου, δεν συγχωρούνται.
• Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, 

δεν επιτρέπεται.
Προσδοκούμε να επιστρέψουν εταιρικές καταθέσεις, 

που σήμερα ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ σε τράπεζες 
εκτός συνόρων.

Τι γίνεται με τα εργασιακά δικαιώματα; Τους μι-
σθούς, τις συντάξεις; Τους εργαζόμενους στο Δημόσιο; 
Πολλοί φοβούνται απολύσεις και περικοπές… Ξεκα-
θαρίζουμε: καμία απόλυση στο Δημόσιο, καμία περικοπή 
σε μισθούς και συντάξεις! Αντιθέτως, θα θωρακίσουμε 
τη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας που έπρεπε να θε-

ωρείται δεδομένη, αλλά δυστυχώς και με ευθύνη της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Μιλήσαμε για κίνητρα 
που αφορούν την εισοδηματική στήριξη όσων απασχο-
λούνται σε μία εταιρία. Για συμμετοχή στα κέρδη, για κα-
λύτερες συνθήκες δουλειάς, για πρόσθετα ασφαλιστικά 
προγράμματα που μπορεί να προσφέρουν οι εταιρείες 
στους εργαζόμενους, για γενικότερη διευκόλυνση της 
καθημερινότητάς τους, εφόσον δώσουμε ανάλογα κίνη-
τρα. Μιλήσαμε για την ανάγκη αύξησης του κατώτατου 
μισθού σε ποσοστό διπλάσιο από την αύξηση του ΑΈΠ. Ή 
κοινωνία περιμένει –ιδίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις– 
πρωτοβουλίες κατάρτισης και επανακατάρτισης των στε-
λεχών, αλλά και συστηματοποίηση της μαθητείας και της 
πρακτικής άσκησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

H κυβέρνηση διατείνεται πως αν έρθετε στην εξου-
σία, θα ζημιωθούν οι πιο αδύναμοι… Έδώ… γελάνε. Ή 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έπληξε όσο καμία άλλη τους πιο 
αδύναμους, επιχειρεί να τους τρομοκρατήσει διαδίδοντας 
ψέματα. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για αυτούς που 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυξάνεται στο ένα δισ. ευρώ 
ο προϋπολογισμός για το Έλάχιστο Έγγυημένο Έισόδημα, 
ώστε να χορηγείται αμέσως σε 800.000 πιο αδύναμους 
συμπολίτες μας. Ένισχύουμε κατά 200 εκ. τα επιδόματα 
ανεργίας, ώστε να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό ανέρ-
γων. Προωθούμε πρόγραμμα απόκτησης ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε 50.000 μακροχρόνια ανέργους και σε συ-
νεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, αξιοποιούμε δια-
θέσιμα ακίνητα για τους αστέγους.

Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος; Θα δώσω 
δύο παραδείγματα. Πρώτο: Έργαζόμενος με μεικτό εισό-
δημα 20.480 ευρώ που είναι το μέσο εισόδημα σήμερα 
στη χώρα. Μετά από φόρους και εισφορές, του μένουν 
περίπου 14.400 ευρώ. Ο ίδιος έχει ένα παιδί κι ένα σπίτι 
125.000 ευρώ που πήρε με δάνειο. Δαπανά 3.600 ευρώ 
ετησίως για έξοδα δανείων και 400 ευρώ για ΈΝΦΙΑ. Ο 
ΦΠΑ που καταβάλει για αγαθά και υπηρεσίες είναι πε-
ρίπου 2.000 ευρώ. Με το πρόγραμμά μας θα πληρώνει 
κάθε χρόνο 1.280 ευρώ λιγότερα σε φόρους και εισφο-
ρές. Παράδειγμα δεύτερο: Δύο νέοι, 30 ετών ζουν μαζί 
και σκέφτονται να κάνουν οικογένεια. Ο πρώτος εργάζε-
ται με τον κατώτατο μισθό, η σύντροφός του είναι ελεύ-
θερη επαγγελματίας και κερδίζει 1.000 ευρώ το μήνα 
αλλά λόγω φόρων και εισφορών δεν της μένουν ούτε τα 
μισά. Σε έξι μήνες, το ζευγάρι θα μπορεί να δει τη ζωή με 
περισσότερη αισιοδοξία. Ή ελεύθερη επαγγελματίας θα 
απαλλαγεί από το τέλος επιτηδεύματος και με τη μείωση 
της φορολογίας, θα αυξήσει το εισόδημά της κατά 1.300 
ευρώ. Ο σύντροφός της μπορεί να προσδοκά σε αύξηση 
8% του κατώτατου μισθού, εφόσον πετύχουμε το στόχο 
ανάπτυξης του 4% την επόμενη χρονιά.

Η ασφάλεια θα επιστρέψει  
στη χώρα σε όλους τους τομείς
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Σύνθια Σάπικα:

«Να συνθέσουμε μαζί μια καλύτερη ζωή» είναι το 
προεκλογικό μότο της Σύνθιας (Ροδάνθης) Σάπικα, υπο-
ψήφιας βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσα-
λονίκης. Ή γνωστή δημοσιογράφος έχει επισκεφθεί όλες 
τις περιοχές της πόλης, έχει συναντηθεί με εκπροσώ-
πους φορέων αλλά κυρίως με πολίτες με τους οποίους 
συζητά τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Μαζί 

σχεδιάζουν την επίλυσή τους και την επόμενη μέρα, που 
όπως λέει, θα είναι φωτεινή. Στο team της είναι ο γιoς 
της Αλέξανδρος, 27 ετών αλλά και η κόρη της Κατερί-
να 25 χρόνων. Αυτό πάντως που έκανε μεγαλύτερη αί-
σθηση στην προεκλογική της εκστρατεία είναι το βίντεο 
που γύρισε μιλώντας στη νοηματική γλώσσα και έχει 
ξεπεράσει ήδη τις 20.000 προβολές. Ή υποψήφια βου-

λευτής πιστεύει και το δείχνει και εμπράκτως ότι μπορεί 

να μη μιλάμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σίγουρο 

ότι επικοινωνούμε όλοι με την καρδιά μας. Στην ατζέντα 

της κυριαρχεί η παιδεία και οραματίζεται τη δημιουργία 

ενός ξενόγλωσσου κρατικού τμήματος στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

«Επικοινωνούμε με την καρδιά μας»
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«Όλα τα κόμματα της Βουλής έχουν απο-
κρύψει την πραγματική εικόνα της οικονομίας. 
Ή Έλληνική Λύση θα δώσει στον κόσμο όλη την 
αλήθεια για την οικονομική πραγματικότητα», 
υποστηρίζει σε συνέντευξη του στην Karfitsa ο 
Αντώνης Βασιλειάδης, υποψήφιος του κόμματος 
στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Ο κ. Βασιλειάδης απαντά  
και σε όσους κατατάσσουν την Έλληνική Λύση 
στην άκρα δεξιά, εξηγώντας  πως  δεν δέχονται 
ως κόμμα καμία ταμπέλα, ενώ την ίδια στιγμή 
καταθέτει, ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσε-
ων, συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάκαμψη 
της επιχειρηματικότητας και για την επίλυση του 
μεγάλου προβλήματος των κόκκινων δανείων.

Τι καινούριο φέρνει η Ελληνική Λύση ως 
κόμμα; Ποια είναι η πρόταση της; Την αλήθεια 
για την πραγματική εικόνα της οικονομίας, που 
όλα τα κόμματα της Βουλής την αποκρύπτουν. 
Πόσα οφείλουμε, σε ποιους τα οφείλουμε και 
την αλήθεια για τους λόγους που επιβλήθηκαν 
τα παράνομα και αντισυνταγματικά μνημόνια, με 
ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας από το 2008 και 
μετά. Πρότασή μας είναι η εφαρμογή ενός προ-
γράμματος 400 σελίδων για την ανάπτυξη και 
την οικονομία.

Αν σας ρωτήσει ένας ψηφοφόρος γιατί να 
ψηφίσει Ελληνική Λύση ποια είναι η απάντηση; 
Ή Έλληνική Λύση φροντίζει για την ενημέρωση 
των πολιτών με βάση τα πραγματικά στοιχεία 
της οικονομίας και όλων των θεμάτων που αυτά 
αφορούν και συγχρόνως δεσμεύεται για την επί-
λυσή τους με ολοκληρωμένες και τεκμηριωμέ-
νες λύσεις.

Σας κατατάσσουν κάποιοι στην άκρα Δεξιά. 
Τι τους απαντάτε και πώς αυτοπροσδιορίζε-
στε εσείς οι ίδιοι; Αυτοί  που μας κατατάσσουν 
στην Ακροδεξιά, έχουν χάσει τον προσανατο-
λισμό τους. Και δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι ούτε 
που βρίσκονται, ούτε τι πρεσβεύουν. Έμείς δεν 
δεχόμαστε ταμπέλες και οι στόχοι μας είναι η 
εθνική ανεξαρτησία, η οικονομική ανεξαρτησία, 
το κράτος δικαίου που έχουν καταπατηθεί προς 
όφελος ξένων και εγχωρίων συμφερόντων και 
εις βάρος των πολιτών και της Έλλάδας. Αυτός 
είναι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο ζητάμε 
την εντολή του Έλληνικού Λαού στις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές.

Ώς νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, 
ποιές είναι οι προτάσεις σας για την ανάκαμ-
ψη της επιχειρηματικότητας και ποια είναι τα 
μεγάλα προβλήματα στα κόκκινα δάνεια; Ποιά 
λάθη έχουν γίνει από την πολιτική ηγεσία στο 
θέμα αυτό και ποιά είναι η πρόταση σας;  • Κα-

τάργηση της πολυνομίας και της δαιδαλώδους 
φορολογικής νομοθεσίας.

• Έπίλυση των φορολογικών υποθέσεων με 
διάρκεια εκδίκασης τους εντός έξι μηνών τουλά-
χιστον στο πρώτο βαθμό.

• Μετά από δικαστική απόφαση, η κατάσχεση 
λογαριασμών και ακινήτων.

• Έχουμε το χειρότερο επιχειρηματικό περι-
βάλλον στην Έλλάδα από τις χώρες της Έυρώ-
πης και των Βαλκανίων και υπάρχει συστηματι-
κή και συνεχής δίωξη σε όποιον επιχειρεί.

• Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα διαρκές πολι-
τικό, οικονομικό και τραπεζικό έγκλημα για το 
οποίο ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις μετά το 
2010 και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ψήφισε 
ό,τι ζήτησαν οι τράπεζες και την τροποποίηση 
της πολιτικής δικονομίας, η οποία διαμορφώθη-
κε υπέρ των τραπεζών και κατά των δανειολη-
πτών.

Πρόταση μου είναι οι τράπεζες να είναι υπο-
χρεωμένες να αποδεχθούν την πληρωμή του 
δανείου ακόμη και μέχρι το διπλάσιο της αξίας 
που πουλιούνται στα ξένα funds.

Ξαναεπικαλούμαι τη δικηγορική σας ιδι-
ότητα για να ρωτήσω την άποψή σας για τις 
αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδι-
κα ποινικής δικονομίας από την απερχόμενη 
κυβέρνηση… Ή τροποποίηση του κώδικα της 
ποινικής δικονομίας θεωρώ ότι δεν έγινε με την 
απαιτούμενη προσοχή και έτσι φοβούμαι ότι θα 
προκύψουν πολλές αρνητικές συνέπειες.

Τι περιμένετε να κάνει η επόμενη κυβέρνη-
ση για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Τι περιθώ-
ρια υπάρχουν; Όσον αφορά στη Συμφωνία των 
Πρεσπών, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρα-
τία γίνει κυβέρνηση, έχει δηλώσει ήδη ότι επειδή 
το κράτος έχει συνέχεια, είναι υποχρεωμένη να 
τη δεχθεί. Τη δήλωση αυτή την θεωρώ προδο-
τική, όσο προδοτική είναι και η ίδια η Συμφωνία 
των Πρεσπών. Έάν θέλουν, έχουν το περιθώριο 
να την καταγγείλουν γιατί είναι και νομικά και 
συνταγματικά άκυρη. Και όσοι υπέγραψαν ή 
υποστήριξαν τη συμφωνία αυτή, έχουν ευθύνη 
και πρέπει να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη και 
αυτό πρέπει να το απαιτήσουν οι πολίτες από τη 
δικαιοσύνη.

Αντώνης Βασιλειάδης:

Η Ελληνική Λύση θα πει  
στον κόσμο την αλήθεια
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Βασίλης Ρόκος: 

Γεννημένος στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, ο Βα-
σίλης Ρόκος είχε πάντοτε κοινωνικές ανησυχίες.  Οι κοι-
νωνικές του δράσεις δεν ήταν ποτέ ευκαιριακές, καθώς 
πάνω απο μια επταετία είναι ενεργός εθελοντής στην 
Ιπποστήριξη, μια ΜΚΈ που κάνει θεραπευτική ιππασία σε 
άτομα με ειδικές ικανότητες. Σπούδασε  Πολιτικές Έπι-
στήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και είναι τελειόφοιτος στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στο International Management του Royal Holloway του 
Λονδίνου,. Ανέλαβε από τα 20 του χρόνια μια εσωστρεφή 
βιοτεχνία παραγωγής δομικών υλικών, όταν ήδη η κρίση 
είχε κάνει επέλαση στην χώρα μας, καταρρακώνοντας 
την ελληνική κοινωνία όπως και την ελληνική επιχειρη-
ματικότητα.

Ο Βασίλης Ρόκος είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει 
κατ’ ουσίαν τα προβλήματα τις ανάγκες αλλα και τον κα-
θημερινό μόχθο για την επιβίωση, κατάφερε να αναζητή-
σει τα κατάλληλοτερα εφόδια για την επιχειρηματικότη-
τα και την εξωστρέφεια. Παρά το νεαρό της ηλικίας του 
και με πενιχρά οικονομικά μέσα, έχοντας σαν εργαλείο 
μόνο μια βαλίτσα στα χέρια, ταξίδεψε και πέτυχε μετά 
από αλλεπάλληλα εμπόδια να σταθεί στα πόδια του και 
να εξελιχθεί με μια διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα 
σε πάνω από 45 χώρες. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με 
τις καθημερινές εμπειρίες στον αγώνα για την επιβίωση 
τον έκαναν πιο δυνατό και πιο μαχητικό, με αποτέλεσμα 
να θεωρεί πατριωτικό του καθήκον το να επιζητά τη συ-
νεισφορά των υπηρεσιών στη χώρα του με τον ίδιο ζήλο.

Είσαι μέλος του ΜέΡΑ25 από την ίδρυσή του. Μίλη-
σέ μας λίγο για το κίνημα. Ποια είναι η ταυτότητά του; 
Το ΜέΡΑ25 είναι ένα κόμμα καθαρά αντιμνημονιακό και 
αντισυστημικό με βασικό στόχο την έξοδο από την κρίση 
που βιώνουμε την τελευταία 10ετία.  Όλοι μαζί δημιουρ-
γήσαμε ένα συνεκτικό, μετριοπαθές και εφαρμόσιμο πρό-
γραμμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ΜέΡΑ25 αγκα-
λιάζει όλους τους πολίτες που πιστεύουν πως με την ίδια 
συνταγή όλων αυτών των χρόνων δε μπορεί να υπάρξει 
ανάκαμψη της χώρας μας.  Γι’ αυτό και ο γραμματέας μας 
Γιάνης Βαρουφάκης έκανε κάλεσμα σε όλους τους προ-
οδευτικούς πολίτες με σκοπό να παλέψουμε όλοι μαζί 
για την έξοδο από τη φυλακή χρέους στην οποία είμαστε 
δέσμιοι.

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους βασίζε-
τε το πρόγραμμα του κόμματός σας;

Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε να χτίζεται 2 χρόνια πριν 
τη δημιουργία του ΜέΡΑ25.  Αυτή τη στιγμή είναι ένα 
πλήρες πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλους τους άξονες 
στους οποίους στηρίζεται η διακυβέρνηση μίας προοδευ-
τικής χώρας.  Σαφώς το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ 
σημαντικό και κατέχει εξέχουσα θέση, αλλά οι Τομείς της 
Πράσινης Μετάβασης, της Δικαιοσύνης, της Υγείας, όπως 
και οι υπόλοιποι, δίνουν το προοδευτικό και Οικολογικό 
στίγμα του ΜέΡΑ25.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης πολεμήθηκε όσο λίγοι πολι-
τικοί, παρά το γεγονός πως η συμμετοχή του στον πο-
λιτικό στίβο ως Υπουργός Οικονομικών ήταν μόλις 6 
μήνες. Πως το εξηγείτε;

Όταν υπάρχει κάποιος που δεν έχει εξαρτήσεις από 
κανέναν και εναντιώνεται τόσο σθεναρά στο κατεστημέ-
νο είναι απολύτως αναμενόμενο να πολεμάται.  Και να 
μην ξεχνάμε ότι ήρθε πρώτος σε σταυρούς σε ολόκληρη 
τη χώρα. Πράγμα που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην 
τεράστια και άνιση μάχη που έδωσε.

Σε προσωπικό επίπεδο ασχολείστε ενεργά με τον 
εθελοντισμό κ την οικολογία, ζητήματα που υιοθετεί 
και το κόμμα σας. Υπάρχει κάποιο πλάνο για την ενερ-
γοποίηση αυτών των τομέων; Ποιος είναι ο σχεδιασμός 
του ΜέΡΑ25 για τη Θεσσαλονίκη;

Πολύ πριν ασχοληθώ με την πολιτική ξεκίνησα να 
ασχολούμαι με τον εθελοντισμό και την οικολογία. Ασχο-
λούμαι ενεργά με την θεραπευτική ιππασία μέσω της 
«Ιπποστήριξη-Θεραπευτική Ιππασία» σε άτομα με ειδικές 
ικανότητες και μπορώ να πω με σιγουριά πως είναι το πιο 
υπεροχο συναίσθημα που έχω βιώσει. Το ΜέΡΑ25 είναι 
ένα Πράσινο κόμμα, που έχει το περιβάλλον σε πρώτο 
πλάνο, και στις προτεραιότητές του είναι να στηθεί ένα 
ανάχωμα στην Περιβαλλοντική Καταστροφή που συντε-
λείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι άμεσες ενέργειες για τη 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν ελεύθερους χώρους πρα-
σίνου, όπου οι πολίτες θα μπορούν να απολαμβάνουν 
την ίδια τους την πόλη, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει 
σήμερα. Έπίσης, η Θεσσαλονίκη με το λιμάνι της, μπορεί 
και πρέπει να γίνει ένα σταυροδρόμι επιχειρηματικότητας 
και ανάπτυξης με νέες υγιείς θέσεις εργασίας. Το μεγάλο 
μου όραμα είναι η δημιουργία μίας έξυπνης πόλης, στην 
οποία σε πρώτο στάδιο η βενζίνη και το πετρέλαιο των 
ΜΜΜ θα αντικατασταθεί από την ηλεκτρική και ηλιακή 
ενέργεια. Σε δεύτερο στάδιο, θα απαγκιστρωθούμε εντε-
λώς από τα ορυκτά καύσιμα, και θα κατευθυνθούμε στην 
επαναδημιουργία μίας Πράσινης πόλης, όπου κάτοικοι, 
περιβάλλον και υγιής επιχειρηματικότητα θα συνυπάρ-
χουν αρμονικά.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι την επομένη 
των εκλογών εφόσον εκλεγείτε, αλλά ακόμη κι αν δεν 
εκλεγείτε;

Ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος θα συνεχίσω 
να προσπαθώ, όπως όλα αυτά τα χρόνια για μία κοινωνία 
πιο ανθρώπινη, μακριά από μίση και εχθρότητες, γιατί στο 
τέλος αυτό που μένει είναι η ανθρωπιά και αγάπη για τον 
συνάνθρωπο. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ο 
εθελοντισμός. Όπως και όσο μπορεί ο καθένας μας, διότι 
αυτά τα απλά πράγματα μας κάνουν ανθρώπους.

Επιζητώ μια κοινωνία πιο ανθρώπινη!
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Διαμαντής Γκολιδάκης:

Την εκτίμησή του ότι η Θεσσαλονίκη δεν βρίσκεται 
στη θέση που τις αξίζει, εκφράζει ο καρδιολόγος Δια-
μαντής Γκολιδάκλης, υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσα-
λονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας στην Karfitsa 
ο κ. Γκολιδάκης επισημαίνει ότι είναι επιβεβλημένο ένα 
σχέδιο ανάπτυξης της Βορείου Έλλάδος που θα απελευ-
θερώσει τις επενδύσεις και θα δημιουργήσει καλές θέ-
σεις εργασίας και παρουσιάζει τις προτάσεις του για ένα 
σύστημα Υγείας «με ανθρώπινες δομές».

Είστε καταξιωμένος επιστήμονας. Γιατί ασχολείστε 
με την πολιτική; Ή χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυ-
ροδρόμι. Έίναι η στιγμή να αποφασίσουμε αν θα πάμε 
μπροστά ή θα μείνουμε κολλημένοι. Το ερώτημα είναι αν 
θα δημιουργήσουμε καλύτερες δουλειές, αν θα έχουμε 
αξιοκρατία, αν φίλοι και συγγενείς μας θα μείνουν στην 
Έλλάδα, αν θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Αυτή εί-
ναι η μάχη της γενιάς μας. Σε αυτή τη μάχη θέλω να δη-
λώσω παρόν. Αποφάσισα να ανταποκριθώ στο κάλεσμα 
του Κυρ. Μητσοτάκη για ανανέωση, για συμμετοχή στην 
πολιτική ανθρώπων που προέρχονται από την κοινωνία, 
που έχουν βιώσει τα προβλήματα που βιώνουν και αυτοί 
από τους οποίους διεκδικούμε την ψήφο τους.

Γιατί επιλέξατε να βάλετε υποψηφιότητα με τη ΝΔ;
Ήμουν πάντα κοντά στην Κεντροδεξιά παράταξη. Από 

τα φοιτητικά μου χρόνια είχα σχέση με τη ΝΔ, ωστόσο 
στη συνέχεια δεν είχα κομματική εμπλοκή ή σχέση με 
την πολιτική, αλλά, αφιερώθηκα στην επιστήμη μου, την 
ιατρική. Το κάλεσμα του κ. Μητσοτάκη να συμμετάσχουν 
σε μια προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας, άνθρωποι 
που δεν προέρχονται από κάποιο πολιτικό «τζάκι» ή τον 
κομματικό σωλήνα, αλλά από την ίδια την κοινωνία δεν 
με άφησε ασυγκίνητο. Πιστεύω βαθιά ότι αν θέλουμε να 
αλλάξουμε τα κακώς κείμενα οφείλουμε άνθρωποι μέσα 
από την κοινωνία να δώσουμε τη μάχη. Ή ΝΔ είναι η πα-
ράταξη που μπορεί να κρατήσει σταθερή την πυξίδα και 
γερά το τιμόνι ώστε η χώρα να βγει στο ξέφωτο.

Τι οραματίζεστε να αλλάξει στην πολιτική και ποιοι 
είναι οι δικοί σας στόχοι;

Πιστεύω στο πρότυπο ενός πολίτη – πολιτικού. Άν-
θρωποι που προέρχονται από την κοινωνία να εκφρά-
σουν τις αγωνίες της, να θέσουν επί τάπητος τα προβλή-
ματα που τους απασχολούν και να αναζητήσουν λύσεις. 
Όταν αντιμετώπισες τα ίδια προβλήματα με τους πολίτες, 
μπορείς να τους υποσχεθείς με απόλυτη ειλικρίνεια ότι 
θα δώσεις όλες σου τις δυνάμεις για να βρεις λύσεις. Όταν 
στάθηκες στην ουρά της εφορίας, πάλεψες για να αντα-
πεξέλθεις στις υποχρεώσεις, να πληρώσεις τον ασφαλι-
στικό σου φορέα και την εφορία, μπορείς να καταλάβεις 
τι σημαίνει να σε πνίγουν οι φόροι που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ 
και πόσο αναγκαία είναι η μείωσή τους. Προσωπικός μου 
στόχος είναι να εκφράσω όλους αυτούς τους πολίτες.

Ποιά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την ανάκαμψη 
της οικονομίας;

Ή ΝΔ παρουσίασε ολοκληρωμένο σχέδιο οριστι-
κής εξόδου από την κρίση. Μείωση φόρων, πάταξη της 
γραφειοκρατίας, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, δημι-
ουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας. Τα σχετικά 
νομοσχέδια είναι ήδη έτοιμα. Τόσο για την μείωση των 
φόρων όσο και για την καταπολέμηση της γραφειοκρα-

τίας. Αυτά θα ανοίξουν το δρόμο για επενδύσεις που θα 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Έίναι ο μόνος δρόμος 
να βγούμε από την κρίση.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της Θεσσα-
λονίκης και πώς θα κινηθείτε για την επίλυσή τους;

Ή Θεσσαλονίκη δεν είναι στη θέση που της αξίζει. 
Ακούγεται κοινότοπο, το συζητάμε πολλά χρόνια, αλλά 
αν μπούμε στην ουσία των θεμάτων θα δούμε ότι δεν 
έχουν αλλάξει όσα θα έπρεπε. Πολλά πρέπει να γίνουν. 
Ας δούμε τα απλά. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Κα-
ταρχάς οι συγκοινωνίες. Ο ΟΑΣΘ με ευθύνη της κυβέρ-
νησης είναι υπό κατάρρευση, πρέπει να βρεθεί λύση και 
να δούμε περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους. Υπο-
δομές υγείας. Χρειάζονται άμεσα προσλήψεις, κάτι για 
το οποίο δεσμεύτηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης. Ασφάλεια. Θα 
διεκδικήσουμε την αύξηση του προσωπικού της ΈΛΑΣ και 
την ενίσχυση των μηχανοκίνητων περιπολιών. Προτεραι-
ότητα πρέπει να υπάρξει στο θέμα της ανεργίας. Χρειά-
ζεται ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της Β. Έλλάδος 
που θα απελευθερώσει τις επενδύσεις και θα δημιουργή-
σει καλές θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε 
να διεκδικήσουμε για την πόλη μας υποδομές και μεγάλα 
έργα που θα λύσουν προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα θα 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Από τι πάσχει ο τομέας της Υγείας και ποιές είναι οι 
προτάσεις σας;

Ή υγεία αποτελεί κατεξοχήν δείκτη κοινωνικής δι-
καιοσύνης. Ή πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας με αν-
θρώπινες δομές, χωρίς την τριτοκοσμική εικόνα που πα-
ρουσιάζουν σήμερα πολλά τα νοσοκομεία –θάνατοι από 
νοσοκομειακές λοιμώξεις, καθυστερήσεις στα χειρουρ-
γεία, ράντζα στους διαδρόμους– αποτελεί στοίχημα για 
όλους. Κυρίαρχο ρόλο στο σχέδιο της ΝΔ διαδραματίζει 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έίναι αυτοί που 
κράτησαν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, με θυσίες, 
κάτω από δύσκολες συνθήκες και με προσωπικό κόστος. 
Το πρόγραμμά μας προβλέπει:

- Ένίσχυση 100 εκατ. ευρώ με σκοπό τον εκσυγχρονι-
σμό των υφιστάμενων νοσοκομειακών υποδομών.

- Υπογραφή 2.000 νέων συμβάσεων με γενικούς για-
τρούς, παθολόγους και παιδιάτρους για την κάλυψη των 
αναγκών σε ολόκληρη την Έλλάδα σε διάστημα 2 ετών.

- Στοχευμένες προσλήψεις στους κλάδους που υπάρ-
χει η μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή νοσηλευτών στα νο-
σοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων, ενίσχυση του 
προσωπικού στις ΜΈΘ και τα Κέντρα Υγείας της περιφέ-
ρειας

- Πρόγραμμα που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο 
και αυτούς που υπηρετούν την Υγεία. Μακριά από τις 
κραυγές του κ. Πολάκη, απέναντι σε όσους επισημαίνουν 
τα προβλήματα που υπάρχουν και τις προσβλητικές ανα-
φορές του κ. Τσίπρα σε όσους διεκδικούν τα χρήματα που 
τους οφείλονται.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι στην θέση που της αξίζει
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Ελευθερία Χατζηγεωργίου:

Με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εγγυημένη η οικονο-
μική και κοινωνική ασφάλεια των πολιτών, διαβεβαιώνει 
η Έλευθερία Χατζηγεωργίου, υφυπουργός Έσωτερικών 
(Μακεδονίας – Θράκης) και υποψήφιας βουλευτή Α’ Θεσ-
σαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή της στη Karfitsa, 
η κ. Χατζηγεωργίου παρουσιάζει τις θέσεις του κόμματός 
της για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ενίσχυση του 
κοινωνικού κράτους και αναλύει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για τη Θεσσαλονίκη.

Διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών. Τι θα λέγατε 
στους Θεσσαλονικείς; Θα έλεγα στους Θεσσαλονικείς 
και σε όλους τους Έλληνες καταρχήν να προσέλθουν 
στις κάλπες, να αξιοποιήσουν το δικαίωμά τους να απο-
φασίσουν αυτοί για το πρόγραμμα διακυβέρνησης που 
θα καθορίσει τη ζωή τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-
μαχία προτείνει ξεκάθαρα τις προγραμματικές θέσεις του 
και εγγυάται οικονομική και κοινωνική ασφάλεια στους 
πολίτες, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με ελεύθερη 
πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα Υγείας, με ενισχυμένο 
το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, με τη δημιουρ-
γία 500.000 νέων θέσεων και νέες διαδοχικές αυξήσεις 
του κατώτατου μισθού κατά 7,5% το 2020 και 7,5% το 
2021. Έπίσης, η μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% 
για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές επιχειρήσεις και 
στο 80% για νομικά πρόσωπα σε ορίζοντα τριετίας, η 
μείωση του ΈΝΦΙΑ κατά 30% μεσοσταθμικά για το 2020, 
η μείωση του μειωμένου συντελεστή  ΦΠΑ από 13% σε 
11%, ο μόνιμος διορισμός 15.000 εκπαιδευτικών σε βά-
θος τριετίας, με τους πρώτους 4.500 στην Έιδική Αγωγή 
εντός του 2019 περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας. Ή 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί το 
πολιτικό της σχέδιο, από τον Αύγουστο του 2018 που 
κατάφερε να καταστήσει την χώρα μας οικονομικά ελεύ-
θερη. Το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας κινείται 
στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση: ιδιωτικοποιήσεις σε 
δημόσια αγαθά, απολύσεις, ελαστικές μορφές εργασίας 
και κατάρρευση εργασιακών δικαιωμάτων.

Τι ακούτε από τα χείλη των πολιτών που συναντά-
τε κατά την προεκλογική σας εκστρατεία; Καθημερινά 
είμαι δίπλα στους εργαζομένους, στους ανέργους, στους 
συνταξιούχους, επισκέπτομαι τις λαϊκές, τις γειτονιές της 
πόλης. Οι πολίτες μου εκθέτουν τα προβλήματά τους, τις 
προσδοκίες τους. Ακούω με προσοχή όλα όσα μου λένε 
και κάθε βράδυ αναλογίζομαι το κοινωνικό και ηθικό 
βάρος ενός πολιτικού που συμμετέχει στη διακυβέρνη-
ση μιας χώρας. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το σημαντικότερο 
πράγμα που θα κρίνει την επιλογή τους στην κάλπη της 
7ης Ιουλίου είναι οι συνθήκες ζωής τους, το κόστος δια-
βίωσης, η εργασιακή και κοινωνική ασφάλεια. Με άλλα 
λόγια, θα ήθελαν μια κοινωνία που λειτουργεί σε ένα 

δημοκρατικό, προοδευτικό πολιτικό περιβάλλον, με δια-
σφαλισμένα τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, με 
δίκαιη ανάπτυξη, με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγ-
γύη. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία προτείνει αυτό το 
μοντέλο διακυβέρνησης και το έχει αποδείξει. Και να σας 
πω ότι είναι αρκετές φορές που τις τελευταίες ημέρες οι 
πολίτες εκφράζουν τον προβληματισμό τους και ρωτούν 
εμάς για τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για τις ιδιωτικο-
ποιήσεις στο ασφαλιστικό. Έμείς δεν μπορούμε να απα-
ντήσουμε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας στην αγωνία 
των ανθρώπων, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να εξηγήσει τι 
ακριβώς σκέφτεται να κάνει.

Πώς σχολιάζετε τη συζήτηση των τελευταίων ημε-
ρών για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Αν με ρωτάτε για 
τις επιστολές Καραμανλή προς τον πρόεδρο Μπους, αυτό 
που έχω να πω είναι ότι οι πολίτες μπορούν πλέον να 
βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την υποκριτική στά-
ση της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζή-
τημα.  Ο κ. Καραμανλής και το κόμμα του, όταν είχαν στα 
χέρια τους τη διακυβέρνηση της χώρας διαπραγματεύο-
νταν υπογραφή συμφωνίας για όνομα χωρίς γεωγραφικό 
προσδιορισμό, χωρίς τη χρήση erga omnes, χωρίς απαί-
τηση αλλαγής συντάγματος, κάτι το οποίο προφανώς 
έπρεπε να κρύψει η Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες έχουν 
την ικανότητα να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να εμπι-

στεύονται τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, αποκρύπτοντας 
την αλήθεια της δικής της εξωτερικής πολιτικής για το 
Μακεδονικό, προκάλεσε τον εθνικό διχασμό καθαρά για 
κομματική εκμετάλλευση.

Η Θεσσαλονίκη υπάρχει... στο πρόγραμμα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα; Ή Θεσσαλονίκη υπάρχει 
στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την τετραετία της δι-
ακυβέρνησης. Γιατί αυτό που πιστεύουμε, και φυσικά θα 
δουλέψουμε γι’ αυτό, είναι ότι η πόλη μας έχει μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης και της αξίζει να μετατραπεί σε μια 
πόλη όπως την οραματίζονται οι Θεσσαλονικείς. Το μετρό, 
οι επενδύσεις στο Λιμάνι και οι πρωτοβουλίες για να απο-
τελέσει η Θεσσαλονίκη ισχυρό διαμετακομιστικό κόμβο, 
η απόδοση στρατοπέδων στους πολίτες, οι επεκτάσεις 
φυσικού αερίου, η ολοκλήρωση της εθνικής Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης, καθώς και της διπλής ηλεκτροκίνητης 
σιδηροδρομικής γραμμής, η αναβάθμιση του ρόλου του 
ΥΜΑ-Θ και πολλά άλλα σηματοδοτούν μια νέα εποχή για 
την πόλη μας. Με την κατασκευή του αγωγού TAP και 
την έναρξη κατασκευής του κάθετου αγωγού φυσικού 
αερίου IGB η Θεσσαλονίκη και η Β. Έλλάδα μπορούν να  
διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή στρατη-
γική της Έυρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και η Συμφωνία των 
Πρεσπών ανοίγει νέες προοπτικές για την πόλη μας.

Οικονομική και κοινωνική  
ασφάλεια με τον ΣΥΡΙΖΑ
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Βιογραφικό

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

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

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

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

Φωτεινή -Νιόβη Παυλίδου
Υποψήφια βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης

 Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

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

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

T. 6986985232   E. pavlifot@gmail.com

Φωτεινή -Νιόβη Παυλίδου

Οι προτάσεις του για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων της νέας διοίκησης του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Έλλάδος (ΣΒΈ), τα μέλη της συνέ-
ταξαν μια επιστολή προς… τη νέα κυβέρνηση, 
από την οποία ζητούν μια σειρά θεμάτων που 
θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την εξω-
στρέφεια των ελληνικών βιομηχανιών.

Ο ΣΒE ζητά από την νέα κυβέρνηση, 10 
πράγματα που θα αξιοποιήσουν τις δυνατό-
τητες της ελληνικής οικονομίας μιας που η 
χώρα κατάφερε και βγήκε από τα μνημόνια.

Συγκεκριμένα η λίστα του ΣΒE αναφέρει 
τα εξής:

• Μείωση μη μισθολογικού κόστους, και 
εξορθολογισμός στη φορολογία φυσικών και 
νομικών προσώπων.

• Ριζική αναμόρφωση του επενδυτικού 
νόμου και εφαρμογή του μέσω μη κερδοσκο-
πικών φορέων επενδύσεων, με έμφαση στη 
στήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.

• Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τε-
χνολογίας σε 2 έτη, και περαιτέρω αύξηση του 
συντελεστή αποσβέσεων στο 200%, με στόχο 
την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.

• Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης στη μέση και υψηλή τάση για βιομηχανική 

χρήση στο 50% της σημερινής τιμής, σε βά-
θος διετίας.

• Κατάργηση τελών, χαρτοσήμων και επι-
βαρύνσεων σε βάθος πενταετίας. (εισφορά 
του ποσοστού 0,6 της ΑΝΈ 128 στα δάνεια, 
χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευ-
κολύνσεων που

• παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν, κλπ..

• Τροποποίηση του υπολογισμού του ΈΝ-
ΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα 
και κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.

• Τροποποίηση των διατάξεων για τη δή-
λωση της υπερεργασίας και της υπερωριακής 
απασχόλησης. Έξορθολογισμός της χρήσης 
του συστήματος «ΈΡΓΑΝΉ».

• Έπέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημι-
ών των επιχειρήσεων από 5 σε 15 έτη, και, 
απλοποίηση της διαδικασίας διαγραφής επι-
σφαλών απαιτήσεων.

• Αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολό-
για, για την εξυγίανση των σχέσεων βιομηχα-
νίας και αλυσίδων λιανεμπορίου.

Νομοθετικός προσδιορισμός του ανωτέ-
ρου ορίου πληρωμής τιμολογίων, το οποίο 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60 μέρες.

Τι ζητά ο ΣΒΕ από τη νέα κυβέρνηση
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Ή Άννα Έυθυμίου διεκδικεί μια θέση στο ελ-
ληνικό κοινοβούλιο ως υποψήφια με τη Νέα Δη-
μοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ μετρά πολλά 
χρόνια πολιτικής σταδιοδρομίας, καθώς άρχισε 
να ασχολείται με την πολιτική από τότε που ήταν 
φοιτήτρια Νομικής. Για την ίδια, το διακύβευμα 
των εκλογών της 7ης Ιουλίου είναι η δημιουργία 
θέσεων εργασίας και η εξασφάλιση των νέων στην 
χώρα όπου γεννήθηκαν, προκειμένου να μην αι-
σθάνονται υπό διωγμόν από τον ίδιο τους τον τόπο. 
Στη συνέντευξη της στην Karfitsa αναλύει το όραμα 
της ΝΔ για την επόμενη ημέρα στη χώρα μας.

Είστε μια νέα γυναίκα – μητέρα που ασχο-
λείται με την πολιτική. Πιστεύετε ότι υπάρχει κά-
ποιος τρόπος που μπορεί να πειστεί η νεολαία να 
ψηφίσει; Ή πολιτική μας αφορά όλους. Δεν έχει 
να κάνει με την ηλικία. Δυστυχώς, οι νέοι είναι οι 
περισσότερο αδικημένοι στις μέρες μας. Ή οικονο-
μική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, συρρίκνωσε την οικονομία, οδήγησε τους 
νέους ανθρώπους της δικής μου γενιάς, να αναζη-
τήσουν δουλειές μακριά από την πατρίδα τους και 
από τις οικογένειές τους. Ή ΝΔ δεν υπόσχεται ότι θα 
κάνει θαύματα. Αυτό που λέμε, είναι ότι ελαφρύνο-
ντας τις επιχειρήσεις από βαρύτατους φόρους και 
εισφορές, η οικονομία παίρνει ανάσα. Έτσι, δίνεται 
η ευκαιρία για επενδύσεις, που θα φέρουν νέες θέ-
σεις εργασίας. Το μεγάλο στοίχημα για τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και για όλα τα στελέχη και τους υποψη-
φίους της ΝΔ είναι να ασκήσουμε πολιτική που θα 
έχει θετικά αποτελέσματα στην πράξη. Μια πολιτική 
που θα φέρει πίσω τους νέους. Ξέρετε πόσες οικο-
γένειες συναντώ καθημερινά που τα παιδιά τους 
έχουν φύγει στο εξωτερικό για να μπορέσουν να 
δουλέψουν και να ζήσουν; Έίναι μια μεγάλη σύγ-
χρονη πληγή. Άρα ναι, οι νέοι πρέπει να ψηφίσουν. 
Πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Όσον 
αφορά εμένα, η ενασχόλησή μου με την πολιτική 
ξεκίνησε από τα φοιτητικά μου χρόνια. Παράλληλα, 
ανέπτυξα  έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. 
Έργάζομαι ως μάχιμη δικηγόρος με ειδίκευση στο 
Έργατικό Δίκαιο και η οικογένειά μου είναι πάντα 
η προτεραιότητά μου. Έίμαι εργαζόμενη μητέρα, 
περιμένω και το δεύτερο παιδάκι μας και παλεύω 
στο χώρο της πολιτικής για λύσεις αποτελεσματι-
κές, απτές, που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας. 
Πιστεύω πως οι πολίτες πρέπει κρίνουν και να κά-
νουν τις επιλογές τους με κριτήρια αξιολογικά. Ο 
πολιτικός πρέπει να έχει δουλέψει, να έχει κολλή-
σει ένσημα, να έχει κοινωνική και πολιτική δράση. 
Μαζί με την προσήλωση σε αξίες πρέπει να διαθέτει 
και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά. Να γνωρίζει τα 
θέματα, για να μπορεί να δώσει λύσεις.

Η μητρότητα στην Ελλάδα δεν ενισχύεται όσο 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το 
πρόγραμμα της ΝΔ για να ενισχύσει τις μητέρες 
και να μειώσει την υπογεννητικότητα; Το δημο-

γραφικό είναι ένα από τα σπουδαιότερα προβλήμα-
τα της χώρας μας. Δεν είναι μόνο ότι οι νέες οικογέ-
νειες δεν κάνουν παιδιά, αλλά είναι και οι χιλιάδες 
νέοι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη χώρα μας, 
γιατί δεν έβρισκαν δουλειά. Έτσι η χώρα ερημώνει. 
Από την άλλη πλευρά, οι νέοι άνθρωποι που παρα-
μένουν, φοβούνται να κάνουν οικογένεια. Αφενός 
οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί κι αφετέρου δεν υπάρ-
χουν επαρκή κοινωνικά μέτρα, για να βοηθηθεί η 
εργαζόμενη μητέρα. Σας μεταφέρω ότι αντιμετώ-
πισα κι εγώ το πρόβλημα με τους παιδικούς σταθ-
μούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι τέ-
τοιου είδους θέματα θα λυθούν. Το καθεστώς με τα 
κουπόνια για τους παιδικούς σταθμούς που υιοθέ-
τησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επαρκεί. Έιδικότερα τώρα όσον 
αφορά το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, η ΝΔ 
έχει καταρτίσει ένα πλήρες πρόγραμμα, το οποίο 
θα δώσει στους νέους ανθρώπους κίνητρα να δημι-
ουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Τα 2.000 
ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται είναι ένα ποσό 
που μπορεί να μη λύνει όλα τα προβλήματα, σίγου-
ρα όμως είναι μια άμεση βοήθεια. Για τη χώρα μας 
το θέμα της γήρανσης του πληθυσμού βρίσκεται 
πλέον στο «κόκκινο». Το δημογραφικό είναι προτε-
ραιότητα της ΝΔ κι εφόσον εκλεγεί κυβέρνηση, θα 
εφαρμόσει το πρόγραμμά της που βασίζεται σε έξι 
άξονες: 1) Μείωση του κόστους για τη γέννηση και 
ανατροφή παιδιού. 2) Στήριξη των εργαζόμενων 
γονέων και κυρίως των γυναικών. 3) Θεσμικά μέ-
τρα για τη γενικότερη προετοιμασία της κοινωνίας 
και της πολιτείας στις δημογραφικές εξελίξεις και 
την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. 4) 
Μέτρα προώθησης της ενεργού γήρανσης και της 
διαγενεακής αλληλεγγύης. 5) Στήριξη των μεγά-
λων οικογενειών, 6) Αντιστροφή της οικονομικής 
μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό.

Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη νέα γενιά και 
αν ναι, με ποιον τρόπο; Ή ΝΔ θέλει να εκφράσει το 
σύνολο του πληθυσμού. Έίναι σαφές ότι ένα κόμ-
μα, που είναι εν δυνάμει κυβέρνηση, ενδιαφέρεται 
πρωτίστως για τους νέους. Αυτοί είναι το μέλλον 
μας, σε αυτούς στηριζόμαστε. Από τους νέους θα 
αρχίσουν οι όποιες αλλαγές στα κακώς κείμενα του 
συνόλου της κοινωνίας. Έμείς θέλουμε τους νέους 
συμμάχους και συνοδοιπόρους. Άλλωστε, στις ευ-
ρωεκλογές η ΝΔ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο πο-
σοστό των 17χρονων και διαχρονικά η ΔΑΠ είναι η 
μεγαλύτερη φοιτητική παράταξη στα πανεπιστήμια 
και τα ΤΈΙ. Αυτό σημαίνει ότι επικοινωνούμε με τους 
νέους.

Στην ατζέντα που έχετε συντάξει για την Α’ 
Θεσσαλονίκης, πώς ιεραρχείτε τις προτεραιό-
τητες; Ή Θεσσαλονίκη έχει πολλά και χρονίζοντα 
προβλήματα. Δείτε ως παράδειγμα το μετρό. Ένα 
έργο που ο κ. Τσίπρας εγκαινίασε δύο φορές εικονι-
κά, αλλά ακόμη δεν είναι βέβαιο πότε θα ολοκλη-
ρωθεί. Ή Θεσσαλονίκη, παρά τα όποια προβλήματα 

είναι μια πόλη σύγχρονη, ευρωπαϊκή. Έδώ έχουν 
κατασταλάξει ποικίλες κουλτούρες που μέσα από 
το ελληνικό πνεύμα έχουν δημιουργήσει μια πόλη 
μοναδική. Στην εποχή της εξειδίκευσης λοιπόν, η 
Θεσσαλονίκη χρειάζεται πολιτικούς με τεχνοκρατι-
κές γνώσεις, που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά, για 
να βελτιωθούν όλα τα κακώς κείμενα, να αποφευ-
χθούν οι παραλείψεις, να μπει τέλος σε προβλήμα-
τα ετών.

Ο νέος Ποινικός Κώδικας έχει αρχίσει να 
εφαρμόζεται από τη 1η Ιουλίου. Πώς κρίνετε 
τις αναθεωρημένες διατάξεις του; Ο νέος ποινι-
κός κώδικας που η κυβέρνηση ψήφισε μόνη της, 
επιτρέπει σε εγκληματίες που έχουν καταδικαστεί 
σε ισόβια για ειδεχθή εγκλήματα, ακόμη και στους 
τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη», να αποφυλακι-
στούν. Θεωρώ ότι εφόσον η ΝΔ εκλεγεί κυβέρνη-
ση, θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να αποτρέψει 
τη μαζική αποφυλάκιση αμετανόητων δολοφόνων. 
Ταυτόχρονα, έχουμε δεσμευτεί ότι θα αντικαταστή-
σουμε το νόμο Παρασκευόπουλου και θα ασκή-
σουμε πολιτική που έχει στο κέντρο της το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών.

Πώς απαντάτε στις επικρίσεις που αναφέρουν 
ότι η Νέα Δημοκρατία θα «ντιλάρει» με ιδιωτικές 
ασφαλιστικές για το ασφαλιστικό; Ή απερχόμενη 
κυβέρνηση χρησιμοποιεί ψευδείς ειδήσεις με στό-
χο την προπαγάνδα. Ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. 
Ή ΝΔ δεν περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της την 
ανάθεση της ασφάλισης σε ιδιωτικές εταιρείες. Το 
πρόγραμμα της ΝΔ βασίζεται σε τρεις πυλώνες. 
Πρώτος πυλώνας είναι ο δημόσιος, με χαρακτήρα 
καθολικής και υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο δεύ-
τερος πυλώνας είναι κεφαλαιοποιητικός, υπό τη 
ρυθμιστική ευθύνη της πολιτείας, και ο τρίτος εί-
ναι τα επαγγελματικά ταμεία. Αυτό που λέει η ΝΔ 
κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι καταρχήν θα 
μειωθούν οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι 
θα δώσουμε ανάσα στις επιχειρήσεις και θα δημι-
ουργήσουμε χώρο για επανεπενδύσεις, με τελικό 
αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων εργασίας. Ή 
επιλογή αυτή είναι απαραίτητη, γιατί όσο στραγγα-
λίζεται η μικρομεσαία επιχείρηση, που παραμένει η 
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, με εισφο-
ρές και φόρους, στο τέλος θα κλείσει, θα αυξηθούν 
οι άνεργοι και τα ασφαλιστικά ταμεία θα χάσουν 
έσοδα. Προσωπικά, ως δικηγόρος ειδικευμένη σε 
θέματα Έργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου, στο 
πλαίσιο του προγράμματος της ΝΔ θα δώσω τον 
αγώνα μου για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας και ενός καλύτερου ασφαλιστικού συστήματος 
που εγγυάται τις συντάξεις, όπως διαχρονικά το 
έχω αποδείξει καθώς στέκομαι δίπλα στις αδύνα-
μες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άνεργοι, οι 
απολυμένοι και οι συνταξιούχοι.

Παλεύω για λύσεις αποτελεσματικές 
που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας

Άννα Ευθυμίου:
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Άννα
Ευθυμίου

Μαζί με την προσήλωση 
σε αξίες, ο πολιτικός 
πρέπει να διαθέτει 
και τεχνοκρατικά 
χαρακτηριστικά. Να 
γνωρίζει τα θέματα, για να 
μπορεί να δώσει λύσεις.
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Σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του πρωθυπουργού αποτέλε-
σε και η άρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να υπογράψει το 
Προεδρικό Διάταγμα για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, όπως 
είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός, ασκώντας και παρασκηνιακή πίεση.  

     Ή άρνηση του Προκόπη Παυλόπουλου να υπογράψει την 
ανάληψη της θέσης της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από τη 
σημερινή αντιπρόεδρο κ. Κοκοτίνη, αλλά και την πλήρωση της 
θέσης της προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου από την επίσης 
αντιπρόεδρο κ. Καλού, θα σημάνει ότι ο κ. Παυλόπουλος απο-
δέχεται την ουσία των επιχειρημάτων όσων αντέδρασαν με σφο-
δρότητα στις επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα για την ηγεσία της 
Δικαιοσύνης, κορυφαίων συνταγματολόγων και σύσσωμης της 
αντιπολίτευσης. 

     Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιλογές του κ. 
Παυλόπουλου είναι δυο, είτε να αναπέμψει τα Προε-
δρικά Διατάγματα στην κυβέρνηση χωρίς υπογραφή, 
σηματοδοτώντας και την ακύρωση της νέας ηγεσίας 
του Αρείου Πάγου, είτε να εκδηλώσει την αντίδρασή 
του διά της σιωπής. 

     Δηλαδή να κρατήσει τις αποφάσεις στο συρτά-
ρι του έως την επομένη των εκλογών. 

     Και στις δυο περιπτώσεις οι επιλογές ΣΥΡΙΖΑ 
ακυρώνονται και τη νέα ηγεσία του ανωτάτου δικα-
στηρίου θα την επιλέξει η νέα κυβέρνηση που θα 
προκύψει από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου.

     Ή υπόθεση αυτή συνδέεται και με τις εξελίξεις 
στην υπόθεση Novartis και εμμέσως πλην σαφώς 
επιβεβαιώνει και την προσπάθεια χειραγώγησης της 
Δικαιοσύνης, με στόχο τη δικαστική εμπλοκή των 
πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης-μεταξύ αυ-
τών και δυο πρώην πρωθυπουργών, του Παναγιώτη 
Πικραμμένου και του Αντώνη Σαμαρά. φέρνοντας 
τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον κ. Τσίπρα σε δύσκο-
λη θέση, έχουν φέρει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά 
δύσκολη θέση. 

     Ή προσπάθεια του κ. Τσίπρα να πάρει απο-

στάσεις από τον κ. Παπαγγελόπουλο αφού κατονομάστηκε ως 
«Ρασπούτιν» από τον κ. Σαμαρά, δεν έχουν ούτε πολιτικό ούτε 
επικοινωνιακό αποτέλεσμα.

     Στην Κουμουνδούρου είχαν διαισθανθεί τη στάση του κ. 
Παυλόπουλου αλλά η επιβεβαίωσή της -σε συνδυασμό με τη 
σκληρή ομιλία του κ. Καραμανλή στο Βελλίδειο- ήταν η αιτία της 
στροφής του κ. Τσίπρα -υπό την πίεση και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ 
όπως ο κ. Φίλης – και της απόφασής του να αρχίζει να επιτίθε-
ται εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, λίγες 
ημέρες πριν από τις εκλογές.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι επιχειρηματίας, υποψήφιος βουλευ-
τής Χαλκιδικής με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Αναξιόπιστος κ. Τσίπρας
opinion

Τ Ο Υ  Ε Υ Θ Υ Μ Η 
Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ *

Η προσπάθεια 
του κ. Τσίπρα να 

πάρει αποστά-
σεις από τον κ. 

Παπαγγελόπου-
λο αφού κατο-
νομάστηκε ως 

«Ρασπούτιν» από 
τον κ. Σαμαρά, 

δεν έχουν ούτε 
πολιτικό ούτε 

επικοινωνιακό 
αποτέλεσμα
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Ο Γιώργος Κομνηνός, υποψήφιος στην Α’ 
Θεσσαλονίκης με την Έλληνική Λύση μιλά-
ει στην Karfitsa για τον ρόλο που θα παίξει το 
κόμμα του στην περίπτωση που καταφέρει να 
εισέλθει στη Βουλή, για το αν μπορεί να αλλάξει 
κάτι στη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως επίσης 
και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έρθει η 
ανάπτυξη στην Έλλάδα.

Είναι η Ελληνική Λύση ένα ακροδεξιό κόμ-
μα, όπως σας χαρακτηρίζουν πολλοί; Εσείς 
πώς θα αυτοπροσδιορίζατε το κόμμα σας; 
Έγώ το μόνο που μπορώ να σας αναφέρω, είναι 
οι θέσεις του κόμματός μου, τα συμπεράσματα 
και τους χαρακτηρισμούς τα αφήνω σε αυτούς 
που φοβούνται τη δύναμη της Έλληνικής Λύσης, 
την οποία της δίνουν οι Έλληνες πολίτες με την 
ψήφο τους, όπως ήδη έχει αποδειχθεί πρόσφα-
τα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ή 
Έλληνική Λύση συντάσσεται σε μια πατριωτική 
και κοινωνική συμμαχία, η οποία εκφράζει την 
κοινωνία και διεκδικεί τα δικαιώματά της. Προ-
τάσσει το εθνικό συμφέρον και υπερασπίζεται 
τα ελληνικά συμφέροντα με απόψεις, θέσεις και 
προτάσεις!

Η Ελληνική Λύση είναι ένα καινούργιο κόμ-
μα, αλλά τι το καινούργιο φέρνει στα πολιτικά 
δρώμενα της χώρας μας; Στην Έλληνική Λύση 
πιστεύουμε ότι το συμφέρον της Έλλάδας είναι 
να διευρύνει τον προσανατολισμό της. Γι’ αυτό 
στρέφουμε το βλέμμα μας παντού, σε αντίθεση 
με τις παλιές πολιτικές δυνάμεις, διεκδικώντας 
για την Έλλάδα όχι τη θέση του επαίτη της Δύ-
σης, αλλά τη θέση του ισχυρού και ισότιμου 
εταίρου και συμμάχου. Το πρόγραμμα της Έλλη-
νικής Λύσης φέρνει προτάσεις που κανένα από 
τα μνημονιακά κόμματα δεν είχε την πολιτική 
βούληση, την τόλμη και την αποφασιστικότητα 
να προτείνει.

Το κόμμα σας ήταν μια από τις εκπλήξεις 
των ευρωεκλογών που τώρα κατεβαίνει πρώ-
τη φορά στις βουλευτικές εκλογές. Στην περί-
πτωση που καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή, 
ποιός είναι ο ρόλος που θα επιθυμούσατε να 
παίξει; O ρόλος που θα παίξει η Έλληνική Λύση, 
αν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή, θα εξαρτη-
θεί από το ποσοστό της εκλογικής αναμέτρησης, 
δηλαδή από τη δύναμη που θα λάβει από τις 
ψήφους των Έλλήνων Πολιτών για να υπερα-
σπιστεί τα δικαιώματά τους. Ιδανικά θα ήθελα ο 
ρόλος της Έλληνικής Λύσης να είναι καταλυτι-
κός σε καίρια ζητήματα της χώρας και να μπο-
ρεί να καθορίσει με την ψήφο της στο Έλληνικό 
Κοινοβούλιο τις τύχες και τις ζωές των Έλλήνων 
πολιτών που την εμπιστεύθηκαν. Γι’ αυτό το 
λόγο ζητάμε από τον ελληνικό λαό μια ισχυρή 
εντολή, ώστε να μπορεί να υπάρχει αντίλογος ή 

συμφωνία σε θέματα μείζονος σημασίας για την 
ελληνική επικράτεια.

Όλοι αναφέρονται στην ανάπτυξη που πρέ-
πει επιτέλους να έρθει στην Ελλάδα. Ποια είναι 
η πρόταση δικού σας κόμματός; Οι προτάσεις 
της Έλληνικής Λύσης αναφέρονται αναλυτικά 
στις προγραμματικές θέσεις του κόμματος. Έν-
δεικτικά μπορώ να σας αναφέρω, ότι η Έλληνική 
Λύση προτείνει ένα στρατηγικό σχέδιο, αποτέλε-
σμα πολυετούς μελέτης και έρευνας, με συγκε-
κριμένες ρεαλιστικές και άμεσα υλοποιήσιμες 
προτάσεις με επίκεντρο το εθνικό συμφέρον και 
την ευημερία των Έλλήνων πολιτών.  Ή Έλληνι-
κή Λύση προτάσσει ως μονόδρομο για την ανά-
πτυξη τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.

Υπάρχουν περιθώρια για να αλλάξει κάτι 
στη Συμφωνία των Πρεσπών; Τι περιμένετε ότι 
θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση; Τα περιθώρια 
υπάρχουν μόνο όταν υπάρχει και η αντίστοιχη 
βούληση για να αλλάξει κάτι. Δε γνωρίζω ποια 
θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, οπότε δεν μπο-

ρώ να γνωρίζω και τι θα κάνει σχετικά με το 
θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ή πρόταση 
της Έλληνικής Λύσης είναι οποιαδήποτε ονομα-
σία του κρατιδίου αυτού να μην περιέχει τον όρο 
Μακεδονία ή παράγωγο αυτού, γιατί η Μακεδο-
νία είναι μία και είναι ελληνική! Ως εκ τούτου, 
θα περιμένω από την οποιαδήποτε κυβέρνηση 
προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου να 
διαπραγματευτεί εκ νέου και με άλλους όρους 
τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα δημοψήφισμα 
και μία ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό, 
χωρίς «κωλοτούμπες» θα ήταν ίσως ένα καλό 
διαπραγματευτικό χαρτί για την έναρξη νέων δι-
απραγματεύσεων.

Τέλος, για ποιον λόγο να ψηφίσει κάποιος 
την Ελληνική Λύση; Για να μπορέσει να γίνει η 
Έλλάδα μία χώρα αυτάρκης, ισχυρή, ανεξάρτη-
τη, οικονομικά εύρωστη και χωρίς καμία εξάρτη-
ση από εξωγενείς παράγοντες. Ή «πυξίδα» της 
Έλληνικής Λύσης είναι το εθνικό συμφέρον της 
χώρας μας.

Γιώργος Κομνηνός:

«Πυξίδα» είναι το εθνικό συμφέρον
Συνέντευξη
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Ο Αναξιόπιστος κ. Τσίπρας
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Ή προεκλογική περίοδος για τον υποψή-
φιο βουλευτή Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ Απόστολο 
Πάνα, ήταν γεμάτη από συναντήσεις και επα-
φές σε καθημερινή βάση, ώστε να προλάβει να 
ακούσει τα αιτήματα των πολιτών όλου του νο-
μού και να ολοκληρώσει την ατζέντα των προ-
τεραιοτήτων που είχε ήδη ετοιμάσει  με τους 
συνεργάτες του.

Ο Απόστολος Πάνας –ο οποίος χαρακτηρίζει 
το ΚΙΝΑΛ ως την original Κεντροαριστερά και τον 
ΣΥΡΙΖΑ ως fake– θεωρεί ότι μέρα με την μέρα 
οι ψηφοφόροι του κόμματος συσπειρώνονται. 
Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος για τον ίδιο στη 
Χαλκιδική: να φέρει πίσω τους ψηφοφόρους 
που έφυγαν προς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο υποψήφιος 
βουλευτής, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τα προ-
βλήματα της περιφέρειας, είναι εκφραστής του 
αέρα ανανέωσης  που επιχειρείται από το κόμμα 
τόσο στην ίδια τη Χαλκιδική –όπου η ανανέωση 
του ψηφοδελτίου αποτελούσε εδώ και καιρό 
απαίτηση των προοδευτικών ψηφοφόρων του 
νομού–, όσο και συνολικά στο Κίνημα Αλλαγής.

Ο ίδιος είναι  ένας  νέος επιστήμονας, που ξε-
κίνησε την πολιτική δράση από την «πράσινη» 
νεολαία. Διετέλεσε περιφερειακός σύμβουλος 
Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν παρών σε όλες τις 
δύσκολες μάχες της παράταξης και γνωρίζει 
όσο λίγοι τα προβλήματα της Χαλκιδικής. Πρό-
σωπα που τον γνωρίζουν καλά κάνουν λόγο για 
έναν άνθρωπο, ο οποίος συνδυάζει την τεχνο-
γνωσία και την άρτια γνώση αυτοδιοικητικών 
θεμάτων με μια λογική συναίνεσης και με χα-
μηλό προφίλ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με την ικανότητά του να πείθει τους ακροατές 
με τα επιχειρήματά του, καθιστούν τον Απόστο-
λο Πάνα, όπως εκτιμούν, ικανό να προσελκύ-
σει, πέραν από τους ψηφοφόρους του ίδιου του 
ΚΙΝΑΛ, ακόμα και άτομα που στις τελευταίες 
εκλογικές αναμετρήσεις είχαν δώσει την ψήφο 
τους σε άλλα κόμματα.

Ιεραρχώντας τις προτεραιότητές του, ο κ 
Πάνας ξεχωρίζει τρία βασικά μέτωπα: «θέσεις 
εργασίας, ύδρευση και αγροτική ανάπτυξη».

Για τον υποψήφιο βουλευτή του ΚΙΝΑΛ 
στη Χαλκιδική, η  επιστροφή στην πραγματική 
ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας και 
ο δραστικός περιορισμός του φαινομένου της 
φυγής των νέων στο εξωτερικό –το λεγόμενο 
«brain drain»– προϋποθέτουν τη ριζική αλλαγή 
του παραγωγικού μας συστήματος. Από το μο-
ντέλο του «δανείζομαι, εισάγω, καταναλώνω», 

θεωρεί ότι πρέπει να μεταβούμε στο μοντέλο 
του «καινοτομώ, παράγω και εξάγω».

Όπως αναφέρει, στο πρόγραμμά του αιχμή 
του δόρατος πρέπει να αποτελέσουν στρατη-
γικοί τομείς που εμφανίζουν συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα, σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης και 
ευκαιρίες διάκρισης στο πλαίσιο του διεθνούς 
ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης της 
οικονομίας (π.χ. τουρισμός, αγροτικά προϊό-
ντα, βιομηχανία/ βιοτεχνία τροφίμων & ποτών, 
μεταποίηση, ενέργεια & περιβάλλον, logistics, 
τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, 
τεχνολογίες, προϊόντα & υπηρεσίες στον χώρο 
της υγείας). 

Έπίσης ιδιαίτερη έμφαση οφείλει να δοθεί 
στους νέους επιχειρηματίες και στις καινοτόμες 
νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις.

Σε προτεραιότητα και ο τουρισμός 
Ακολουθώντας τις τάσεις και τις εξελίξεις 

στην παγκόσμια τουριστική αγορά, ο στρατηγι-
κός  στόχος του κ. Πάνα για το νομό είναι η με-
τάβαση από το μοντέλο του μαζικού στον ποιο-
τικό τουρισμό.  Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητά 
του αποτελεί η δημιουργία ενός ισχυρού και 
διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων 
που θα προωθεί την καινοτομία, τον τουρισμό 
εμπειρίας  και τον δημιουργικό τουρισμό και τις 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για την επίτευξη των 
παραπάνω απαιτούνται πολιτικές που, μεταξύ 
άλλων, θα προωθήσουν:

-Τη διαμόρφωση ελκυστικού επενδυτικού 
περι βάλλοντος.

- Την υλοποίηση επενδύσεων και υποδο-
μών που ευνοούν την προσέλκυση τουριστών 
υψηλής εισοδηματικής στάθμης.

- Την επέκταση της τουριστικής περιόδου σε 
όλη την περιοχή της Χαλκιδικής.

- Την αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης 
των τουριστών που επισκέπτονται τη Χαλκιδική.

- Την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορ-
φών τουρισμού, όπως: υγείας και ευεξίας/ ια-
τρικός-ιαματικός, συνεδριακός, θρησκευτικός, 
θαλάσσιος (κρουαζιέρα, yachting), πολιτιστι-
κός, γαστρονομικός, αθλητικός-προπονητικός, 
περιηγητικός, αγροτουρισμός, και της τρίτης 
ηλικίας.

- Τη στενή συνεργασία με τους φορείς του 
τουρισμού (δημόσιων & ιδιωτικών) για τη συ-
στηματική παρακολούθηση του διεθνούς αντα-
γωνισμού, των εξελίξεων, των τάσεων και της 
ζήτησης της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

- Το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 
διεθνούς προβολής, την εφαρμογή εξειδικευ-
μένης στρατηγικής και στοχευμένων δράσεων 
για τη διείσδυση σε νέες υποσχόμενες αγορές .

Ο νεαρός υποψήφιος, πάντως, φαίνεται  πως  
έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική. Θεωρείται το 
αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση μιας 
έδρας στο  νομό για λογαριασμό του ΚΙΝΑΛ και 
εκτιμάται ότι έχει βάλει ήδη «πλώρη» για τα 
έδρανα της Βουλής.

Ο άνθρωπος στον οποίο επενδύει  
το ΚΙΝΑΛ στη Χαλκιδική

Ο Απ. Πάνας θεωρείται φαβορί για την κατάκτηση μιας έδρας στο νομό 
για λογαριασμό του κόμματος
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Χρήστος Γιαννούλης:

Μετά τη διεκδίκηση της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 
ως επικεφαλής της παράταξης «Κοιτάμε Μπροστά», ο 
Χρήστος Γιαννούλης κατ’ επιλογή του Αλέξη Τσίπρα διεκ-
δικεί την εκλογή του στην Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές ήσασταν 
υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τώρα γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσ-
σαλονίκης; Έχω μάθει να μπαίνω μπροστά στα δύσκολα 
και το έχω αποδείξει με την πολιτική μου στάση. Έίναι 
αλήθεια ότι το Φεβρουάριο του 2019 αποδέχτηκα το κά-
λεσμα του Αλέξη Τσίπρα να ηγηθώ της παράταξης του 
ΣΥΡΙΖΑ, για την προοδευτική αλλαγή στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε μία δύσκολη συγκυρία και 
ίσως στην πιο δύσκολη εκλογική μάχη. Στις εκλογές της 
26ης Μαΐου ο προοδευτικός κόσμος της Κεντρικής Μα-
κεδονίας εμπιστεύθηκε στον συνδυασμό μας, «Κοιτάμε 
Μπροστά», τον κρίσιμο ρόλο της μείζονος αντιπολίτευ-
σης στην Περιφέρεια. Πριν από περίπου έναν μήνα απο-
δέχθηκα μία ακόμη μεγάλη πρόκληση. Να συμμετέχω 
όσο πιο ενεργά γίνεται στη μεγάλη μάχη, αυτή τη φορά 
για τη χώρα και να συστρατευθώ στο κάλεσμα του πρω-
θυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΈΥΤΙΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Κατά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο δε-
χθήκατε έντονες επικρίσεις για τη στάση σας στο ζή-
τημα της Συμφωνία των Πρεσπών. Έχοντας πλέον μία 
απόσταση από εκείνα τα γεγονότα θα αλλάζατε κάτι;

Συνηθίζω να λέω ότι το ήθος και η αξιοπρέπεια είναι 
η απάντηση στις ύβρεις και την πολεμική. Αυτή είναι και 
η στάση που τηρώ στη ζωή μου συνολικά. Ή απάντηση 
μου λοιπόν είναι καθαρή: όχι. Έκτιμώ ότι η Συμφωνία 
των Πρεσπών κλείνει οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα με 
επωφελή τρόπο για τη χώρα και την περιοχή μας ειδικό-
τερα, έχοντας κατοχυρώσει τη σταθερή εθνική θέση μας 
για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό περιορισμό, αλλά 
και την ιστορική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μα-
κεδονίας. Πλέον ανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης 
για την ελληνική Μακεδονία και ειδικότερα για την πρω-
τεύουσά της τη Θεσσαλονίκη, η οποία μπορεί πλέον να 
αναλάβει το γεωστρατηγικό της ρόλο, της πρωτεύουσας 
των Βαλκανίων, μίας γέφυρας της Έυρώπης με τα Βαλ-
κάνια. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς βρεθήκαμε στην σωστή 
πλευρά της ιστορίας και αυτό έχει ήδη αρχίσει να φαίνε-
ται, αλλά θα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο στο πέρασμα 
των χρόνων.

Εφόσον εκλεγείτε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
θα παραμείνετε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κε-

ντρικής Μακεδονίας ή θα το εγκαταλείψετε; Σκοπεύω 
να υπηρετήσω τον ρόλο του επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης που μου εμπιστεύθηκαν οι πολίτες στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανεξαρτήτως του 
αποτελέσματος της 7ης Ιουλίου. Στόχος του συνδυασμού 
μας «Κοιτάμε Μπροστά» είναι η εποικοδομητική αντιπο-
λίτευση. Να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που 
ζητούν λύσεις, να ενισχύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
όσα θετικά για τον τόπο μας προωθήσει η επανεκλεγείσα 
διοίκηση του Απόστολου Τζιτζικώστα και να ασκήσουμε 
εποικοδομητική κριτική σε λάθη και παραλείψεις. Έφό-
σον οι πολίτες της Α’ Θεσσαλονίκης με ορίσουν εκπρό-
σωπό τους στο Έλληνικό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι θα μου 
δώσουν μεγαλύτερη δύναμη για να διεκδικήσω λύσεις 
στα προβλήματα και νέες προοπτικές για τη Θεσσαλονίκη 
και την Κεντρική Μακεδονία.

Σε ποιο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης θα επικεντρώ-
νατε τις προσπάθειές σας προκειμένου να επιλυθεί; 
Ή Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία διεκδικούν 
100.000 νέες θέσεις στην νέα τετραετία με κυβέρνηση 
τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΈΥΤΙΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Δυστυχώς τα τε-
λευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως πρω-
τεύουσα της ανεργίας. Παρά το γεγονός ότι φιλοξενεί 
εξαιρετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα με διεθνή εμβέλεια 
και «παράγει» κάθε χρόνο χιλιάδες νέους επιστήμονες, 
η έλλειψη θέσεων εργασίας, ωθεί τους νέους -και όχι 
μόνο- στην μετανάστευση, τόσο στο εσωτερικό, όσο και 
στο εξωτερικό. Την τετραετία 2015-2019 η κυβέρνηση 
μείωσε την ανεργία κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, αύ-
ξησε τον κατώτατο μισθό και θωράκισε τα δικαιώματα 
των εργαζομένων. Για την νέα τετραετία, το κυβερνητικό 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΈΥΤΙΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ περι-
λαμβάνει τη δημιουργία 500.000 νέων ποιοτικών θέσε-
ων εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πιστεύω και θα 
αγωνιστώ ώστε η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδο-
νία να διεκδικήσουν τουλάχιστον 100.000 νέες θέσεις 
εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα. 

Μετά την μεγάλη ήττα στις ευρωεκλογές τι άλλαξε 
ο ΣΥΡΙΖΑ εισπράττοντας το μήνυμα των ψηφοφόρων; 
Ή μεγάλη ανανέωση των προσώπων που στελεχώνουν 
τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΈΥΤΙΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
και, κατά συνέπεια, της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας 
που θα προκύψει μετά τις εκλογές της Κυριακής, νομί-
ζω ότι δίνουν το στίγμα. Αφενός εμπλουτίζεται το πολι-
τικό στελεχιακό δυναμικό της ριζοσπαστικής αριστεράς, 
αφετέρου υλοποιείται η διεύρυνση σε άλλες, σημαντικές 
δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, σηματοδοτώντας μία με-
γάλη ανανέωση, αλλά και τη σύνθεση δυνάμεων για να 
διατηρηθεί και να εμπεδωθεί η προοδευτική κατεύθυνση 
της χώρας.

Πιστεύετε ότι ανατρέπεται η διαφορά σε διάστημα 
ενός μήνα και γιατί; Ο λόγος είναι απλός και ξεκάθα-
ρος: τώρα αποφασίζουμε για τη ζωή μας! Έίναι γνωστή 
η στάση της «χαλαρής ψήφου» του εκλογικού σώματος 
στις ευρωεκλογές διαχρονικά, στέλνοντας μηνύματα στις 
εθνικές κυβερνήσεις, παρά το γεγονός ότι και οι εκλογές 
για την ανάδειξη των εκπροσώπων μας στο ευρωκοι-
νοβούλιο διαμορφώνουν τη ζωή μας, καθορίζοντας ως 
έναν βαθμό τις πολιτικές στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. 
Ωστόσο στις 7 Ιουλίου αποφασίζουμε για την κυβέρνηση 
και τον πρωθυπουργό της χώρας. Έίμαι λοιπόν βέβαιος 
ότι μαζί με τους πολίτες θα κοιτάξουμε μπροστά και δε 
θα κάνουμε πίσω στις κατακτήσεις μας στην υγεία, την 
παιδεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαι-
ώματα και στην κοινωνική αλληλεγγύη, βάζοντας πρώτα 
απ’ όλα τη ζωή μας.

Βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της 
ιστορίας 
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Ή Θεσσαλονίκη αλλάζει… Πεζοδρομήσεις 
και αναπλάσεις βρίσκονται αυτό το διάστημα στα 
«φόρτε» τους, με στόχο να δημιουργηθούν χώ-
ροι πιο θελκτικοί, πιο γοητευτικοί και πιο φιλικοί 
για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες, δια-
μορφώνοντας ένα νέο προφίλ για την πόλη.

Χαρακτηριστικά παράδειγμα για την εικόνα 
της Θεσσαλονίκης που αλλάζει, είναι η πεζο-
δρόμηση της Αγίας Σοφίας και η ανάπλαση της 
πλατείας Έλευθερίας. Πρόκειται για δύο έργα, τα 
οποία «μπλόκαραν» τη χρήση των αυτοκινήτων. 
Μάλιστα, για κάποιες από τις αστικές παρεμβά-
σεις που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα του 
κέντρου της Θεσσαλονίκης, υπήρξαν αντιδρά-
σεις από μερίδα πολιτών, οι οποίες ωστόσο, με 
την έναρξη των έργων, κάμφθηκαν. 
Από την πιλοτική εφαρμογή στην πεζοδρόμη-
ση της Αγίας Σοφίας

Ήταν Σεπτέμβριος του 2011 όταν ο δήμος 
Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει στην 
πιλοτική πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Σοφίας, 
στο τμήμα του δρόμου από την οδό Μακένζυ 
Κινγκ έως την οδό Τσιμισκή. Ακολούθησαν δια-
φωνίες, τόσο από τον εμπορικό κόσμο, όσο και 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι 
οποίες, όμως, δεν ήταν ικανές να κάμψουν την 
απόφαση της διοίκησης του Γιάννη Μπουτάρη. 
Μετά από κάποιους μήνες πεζοδρομείται ορι-
στικά το συγκεκριμένο τμήμα του εμπορικού 
δρόμου αλλάζοντας τα δεδομένα της περιοχής. 
Ή πόλη αποκτά έναν νέο πεζόδρομο, διαμορ-
φωμένο με μικρά σιντριβάνια, παγκάκια και ένα 
έγχρωμο «χαλί» από χυτό δάπεδο.

Οκτώ χρόνια μετά, ο δήμος Θεσσαλονίκης 
είναι έτοιμος να προχωρήσει και στην πεζοδρό-
μηση του νότιου τμήματος της Αγίας Σοφίας, από 
την οδό Τσιμισκή έως τη λεωφόρο Νίκης. Στο 
συγκεκριμένο κομμάτι –οι εργασίες για την πε-
ζοδρόμηση του οποίου ξεκινούν μέσα στο καλο-
καίρι– θα διαμορφωθεί ένας νέος πεζόδρομος 
καθώς και μια νέα πλατεία, μπροστά από την 
Ιερά Μητρόπολη.  Οι οδοί Τσιμισκή, Μητροπόλε-
ως, Προξένου Κορομηλά και η λεωφόρος Νίκης 
στα σημεία διασταύρωσής τους με την οδό Αγίας 
Σοφίας παραμένουν στην κυκλοφορία.
Πλ. Ελευθερίας: Από πάρκινγκ... χώρος ανα-
ψυχής

Μια μεγάλη σε κλίμακα βιοκλιματική παρέμ-
βαση υλοποιείται αυτή την περίοδο στην πλατεία 

Έλευθερίας. Ο δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε 
να διαμορφώσει πλήρως τον χώρο, απομακρύ-
νοντας το πάρκινγκ που βρισκόταν χρόνια στο 
σημείο και παρά τις όποιες αντιδράσεις. Σ’ ένα 
από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, με συνο-
λικό εμβαδόν 10 στρεμμάτων, πρόκειται να δη-
μιουργηθεί ένας χώρος περιπάτου και αναψυχής 
αλλά και να αναδειχθεί η ιστορική μνήμη που 
είναι συνδεδεμένη με την περιοχή.

Στην αναπλασμένη πλατεία Έλευθερίας θα 
κυριαρχούν το πράσινο και τα ψηλά δέντρα, θα 
οργανωθεί η ζώνη των καθιστικών, ενώ θα σχε-
διαστεί ένα ηλιακό ρολόι, το οποίο θα παραπέ-
μπει στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που έχουν 
συνδεθεί με το χώρο. Το μνημείο του Ολοκαυτώ-
ματος μετακινείται σε περίοπτο σημείο, με σκο-
πό να αναδειχθεί και να ενταχθεί στον συνολικό 
σχεδιασμό για την αναβάθμιση του χώρου.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη πρόκειται να δώσουν  
νέα πνοή στο κέντρο της πόλης

Οι πέντε αστικές παρεμβάσεις  
που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη
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Νέα πνοή έδωσε η πλατεία Χρηματιστηρίου
Νέα πνοή απέκτησε η πλατεία Χρηματιστηρίου, 

μετά τη σημαντική βιοκλιματική αναβάθμιση, η 
οποία κόστισε περίπου 5,5 εκατ. ευρώ. Το έργο πε-
ριελάμβανε καίριες παρεμβάσεις σε ένα τμήμα του 
παλιού εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου 
της πόλης και ειδικότερα στην περιοχή που περι-
κλείεται από τις οδούς Έγνατία, Ίωνος Δραγούμη, 
Τσιμισκή  και Δωδεκανήσου. Διαβαίνοντας πλέον 
κάποιος την περιοχή, συναντά μεγάλους υπαίθρι-
ους ανεμιστήρες, σιντριβάνια, νεροκουρτίνες κα-
θώς κι έναν διάδρομο με πίδακες, που οδηγεί στο 
κτήριο του Χρηματιστηρίου. Στόχος της ανάπλα-
σης, μεταξύ άλλων, ήταν η δημιουργία σκιάς και 
δροσιάς στην πλατεία, στην οποία κυριαρχούν τα 
μεγάλα κτήρια. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, 
η περιοχή απέκτησε «ζωντάνια», ενώ παράλληλα 
αυξήθηκε και η εμπορική δραστηριότητα από τη 
στιγμή που άνοιξαν πολλά καταστήματα, κυρίως 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία προσελκύ-
ουν πολλούς επισκέπτες.
Πρασινίζει η πλατεία Φαναριωτών

Αλλάζει μορφή το επόμενο διάστημα, ένας ση-
μαντικός μνημειακός άξονας της πόλης, προς την 
πλευρά της θάλασσας, η πλατεία Φαναριωτών. Το 
έργο έχει στόχο την ανάδειξη του ιστορικού  άξονα 
της οδού Δημητρίου Γούναρη, την αναδιαμόρφωση 
και αναβάθμιση της Στρατηγού Καλλάρη και της 
πλατείας Φαναριωτών, του περιβάλλοντος χώρου 
του ιερού ναού της Νέας Παναγίας, με ανάδειξη 
των οικοδομικών λειψάνων του αρχαίου Ιπποδρό-
μου καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος της 
περιοχής.

Ο οδός Δημητρίου Γούναρη μετατρέπεται σε 
δρόμο ήπιας κυκλοφορίας με πλακόστρωτο, δι-
πλασιασμό του πρασίνου, παγκάκια κι ένα σιντρι-
βάνι όπου θα δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα 
να ...ξαποστάσουν. Ανάλογη παρέμβαση θα πραγ-
ματοποιηθεί και στην οδό Στρατηγού Καλλάρη. Οι 
εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν έως το φθι-
νόπωρο και υλοποιούνται μέσω της δωρεάς από 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Ο Τουριστικός Διάδρομος

Μια τουριστική διαδρομή που θα ξεκινά από 
τη Ροτόντα και διά μέσου της οδού Αποστόλου 
Παύλου και της οδού Κάστρων θα καταλήγει στην 
Άνω Πόλη, είναι αυτό το διάστημα στα σκαριά. Για 
τη δημιουργία του τουριστικού περιπάτου, ανα-
πλάθεται η οδός Κάστρων, από την οδό Έλένης 
Ζωγράφου έως την οδό Ολυμπιάδος, μία περιοχή 
μεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της 
πόλης που ήταν εγκαταλειμμένη για πολλά χρόνια.

Οι εργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη, εστιάζουν στη δημιουργία τουριστικού 
περίπατου παράλληλα με το βυζαντινό τείχος, 
στην επίλυση της ανεξέλεγκτης στάθμευσης, στην 
εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού για 
την ανάδειξη των βυζαντινών τειχών και του προ-
τειχίσματος. Στη διαδρομή δημιουργούνται τέσσε-
ρα καθιστικά με θέα προς την πόλη. Και αυτό το 
έργο υλοποιείται μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος.
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Κοινή δράση με σύνθημα «Παιδιά Μιλήστε» 
για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 
(bullying) αναλαμβάνουν το υφυπουργείο Μα-
κεδονίας – Θράκης και ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης. Κοινές εκδηλώσεις, επιστημο-
νικές έρευνες, αλλά κυρίως ενημερωτικές εκ-
στρατείες στα σχολεία, προκειμένου τα παιδιά 
να μάθουν από ειδικούς για το bullying περι-
λαμβάνονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας που 
υπέγραψαν από τη μία πλευρά η υφυπουργός 
Έσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Έλευθερία 
Χατζηγεωργίου και ο πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Έυστάθιος Κουτσοχήνας.

«Με το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπο-
γράψαμε με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλο-
νίκης, με το σύνθημα ‘’Παιδιά Μιλήστε’’, έχουμε 
στόχο και εμείς να ενισχύσουμε την ευαισθητο-
ποίηση πάνω στο θέμα του bullying, ένα σύγ-
χρονο κοινωνικό φαινόμενο, που συναντάται 
στις σχολικές αίθουσες και έξω από αυτές, και 
απέναντι στο οποίο οι πολιτικοί έχουμε κοινωνι-
κό χρέος να αντιδράσουμε και να μην εφησυχά-
ζουμε», είπε στην Karfitsa η κ. Χατζηγεωργίου. 
«Έίναι χρήσιμο να αναπτύσσουμε τέτοιες συνερ-
γασίες ειδικά για θέματα κοινωνικής ευαισθησί-
ας. Έγκαινιάζουμε κοινές δράσεις για την κατα-
πολέμηση αυτού του φαινομένου, κυρίως μέσα 
από την πρόληψη», συμπλήρωσε από την πλευ-
ρά του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Έυστάθιος Κουτσοχήνας.

«Έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις το 
φαινόμενο του bullying και αιτία είναι ότι δεν 
υπάρχει ενημέρωση των παιδιών», σημείωσε ο 
ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αναστάσιος 
Ντούγκας, που ασχολήθηκε ο ίδιος με τη συνερ-
γασία των δύο φορέων. «Αιτία της αύξησης είναι 
ότι η οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει τους 
γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους και να τα 
ενημερώνουν για τη διαφορετικότητα των αν-
θρώπων. Σκεφτείτε πως στην Έλλάδα το ποσο-
στό περιστατικών σχολικού εκφοβισμού φτάνει 
στο 33%, ενώ στη Γερμανία μόλις στο 5%, ενώ 
στις σκανδιναβικές χώρες έχει πέσει κάτω από το 
3%», υπογράμμισε ο κ. Ντούγκας.

Εκστρατείες ενημέρωσης
Στο πλαίσιο της κοινής δράσης, αυτό που 

πρώτιστα εξετάζεται είναι να οργανωθούν κοι-
νές ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία. «Υπάρ-

χουν τρόποι να περιθωριοποιήσουμε τη βία και 
να δημιουργήσουμε ένα δημοκρατικό σχολείο, 
με σεβασμό στην κάθε προσωπικότητα, με δι-
καιοσύνη και ισότητα όλων των μελών του. Και 
πώς μπορούμε να το πετύχουμε; Με δράσεις 
ενημέρωσης των παιδιών, των γονέων αλλά και 
των εκπαιδευτικών, με εκδηλώσεις ευαισθητο-
ποίησης, με ημερίδες για την καλλιέργεια του 
σεβασμού και της δικαιοσύνης αλλά και την κα-
ταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού 
που μπορεί να οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα 
της σχολικής βίας», ανέφερε η κ. Χατζηγεωργί-
ου.

Αυτό που εξετάζεται είναι η συγκρότηση επι-
στημονικών επιτροπών για να αναλυθούν στα 
παιδιά οι επιπτώσεις του bullying σε όλες τις δι-
αστάσεις του. «Πρέπει να ενημερωθούν τα παι-
διά για τις επιπτώσεις στα θύματα bullying από 
ψυχολόγους, αλλά και για τις επιπτώσεις στους 
θύτες από τους δικηγόρους, ειδικά μετά την ει-
σαγωγή των σχετικών διατάξεων για τον σχολι-
κό εκφοβισμό που πλέον τιμωρείται», σημείωσε 
ο κ. Ντούγκας.

Ήδη πάντως ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης αναπτύσσει δράσεις για τους ανήλι-

κους και ανταποκρίνεται σε αιτήματα φορέων. 
Έίναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα χρηματο-
δότησε την ανακαίνιση της αίθουσας υποδοχής 
ανηλίκων στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, που 
ήταν ένα απλό γραφείο. Έχει διαμορφωθεί έτσι, 
προκειμένου οι ανήλικοι που μεταβαίνουν εκεί 
να αισθάνονται άνετα. Το ίδιο έχει αποφασιστεί 
να γίνει, ύστερα από παρέμβαση του δικηγορι-
κού συλλόγου και στα γραφεία της Έισαγγελί-
ας Ανηλίκων στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ο 
χώρος θα διαμορφωθεί με χρηματοδότηση του 
υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όλες οι προσπάθειες, όπως φαίνεται και από 
το σλόγκαν της εκστρατείας «Παιδιά Μιλήστε», 
έχουν στόχο να αποκαλύψουν τα παιδιά όσα 
συμβαίνει στην κοινότητά τους και να περιορι-
στούν τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Και 
οι δύο φορείς έχουν τη διάθεση να οργανώσουν 
και σχετικές έρευνες για το φαινόμενο. Με το ίδιο 
σλόγκαν πραγματοποιήθηκε και το συνέδριο για 
το bullying που οργάνωσε τον περασμένο Μάρ-
τιο με επιτυχία ο Δικηγορικός Σύλλογος, καθώς 
συμμετείχαν πολλοί φορείς, αλλά ειδικά δεκά-
δες σχολεία.

Συνεργασία με σλόγκαν «Παιδιά Μιλήστε»  
ξεκίνησαν ΥΜΑ-Θ και Δικηγορικός Σύλλογος

Μπαίνουν μπροστά για την 
καταπολέμηση του bullying
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Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε 
το δημοσίευμα της Karfitsa για το τμήμα του 
σιδηροδρομικού σταθμού, που έχει μετατραπεί 
σε hot spot, καθώς σε ακινητοποιημένα - εγκα-
ταλειμμένα τρένα ζουν εδώ και λίγο καιρό εκα-
τοντάδες μετανάστες. Ο εισαγγελέας ζήτησε να 
διενεργηθεί έρευνα για το αν τελούνται αδική-
ματα, ενώ τον εισαγγελέα ενημέρωσε πριν λίγες 
ημέρες και υπηρεσία του ΟΣΈ, ζητώντας με τη 
σειρά της την απομάκρυνση των βαγονιών, ως 
μοναδική λύση του προβλήματος.

Ή κατάσταση στα τρένα, λίγα μέτρα μακριά 
από τον κεντρικό επιβατικό σταθμό του ΟΣΈ, 
ακριβώς δίπλα στο αμαξοστάσιο, έχει φτάσει 
στο απροχώρητο, με την έννοια ότι οι μετανά-
στες ζουν μέσα στα τρένα, χωρίς καμία υποδομή 
διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής. Συνέπεια 
αυτού είναι να έχει μετατραπεί ο χώρος σε μία 
απέραντη χωματερή σκουπιδιών, με τον κίνδυ-
νο μολυσματικών ασθενειών. Πλέον αυτού, οι 
κάτοικοι της Ξηροκρήνης από τη μία και των 
Αμπελοκήπων από την άλλη, καταγγέλλουν 
πως λόγω της παρουσίας των μεταναστών έχει 
αυξηθεί η ήδη αυξημένη εγκληματικότητα στην 
περιοχή.

Μετά το δημοσίευμα της Karfitsa, ο προϊστά-
μενος της Έισαγγελίας Πρωτοδικών Στέφανος 
Ζαρκαντζιάς παρήγγειλε στον εισαγγελέα ποινι-
κής δίωξης Άγγελο Βάσσιο να ζητήσει από τη δι-
εύθυνση αλλοδαπών της ΈΛ.ΑΣ. να διενεργήσει 
έρευνα για την κατάσταση που επικρατεί μέσα 
στα ακινητοποιημένα εγκαταλειμμένα τρένα του 
ΟΣΈ και για ποιόν λόγο οι μετανάστες ζουν εκεί, 
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Παράλληλα, ζή-
τησε να απαντηθεί γιατί έχουν καταφύγει εκεί και 
με ποιες συνθήκες μένουν στην Έλλάδα, δηλαδή 
εάν έχουν έγγραφα, εάν έχουν υποβάλει άσυλο 
και περιμένουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Μέχρι τώρα η αστυνομία έκανε δύο επιχει-
ρήσεις μέσα στα εγκαταλειμμένα τρένα, όμως 
οι μετανάστες αμέσως την επόμενη μέρα επα-
νέρχονταν, καθώς δεν έχουν πουθενά αλλού 
να μείνουν. Πριν λίγα χρόνια, ένας παρόμοιος 
άτυπος καταυλισμός είχε δημιουργηθεί στον 
σταθμό διαλογής του ΟΣΈ στα Διαβατά, όπου μά-
λιστα οι μετανάστες προσπαθούσαν να ανέβουν 
στα τρένα που κατευθύνονταν στην Έιδομένη για 
να περάσουν στη συνέχεια τα σύνορα. Ωστόσο, 
αξιωματικοί της ΈΛ.ΑΣ. έλεγαν πως ο μόνος τρό-
πος να αδειάσει ο σταθμός από τους μετανάστες 
που μετέτρεψαν την περιοχή σε άτυπο καταυλι-

σμό είναι να απομακρυνθούν τα εγκαταλειμμένα 
βαγόνια, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι 
κλινάμαξες.

Μπαλάκι οι ευθύνες
Ο μοναδικός φορέας που είχε αντιδράσεις 

μέχρι τώρα με την κατάσταση που είχε διαμορ-
φωθεί στις γραμμές του σιδηρόδρομου, κοντά 
στον επιβατικό σταθμό ήταν ο δήμος Αμπελοκή-
πων – Μενεμένης με έγγραφα προς τις υπηρε-
σίες του ΟΣΈ, στα οποία προσκομίστηκε και φω-
τογραφικό υλικό, αλλά και αιτήματα προς την 
αστυνομία που ήδη είχε κινητοποιηθεί εκκενώ-
νοντας τουλάχιστον δύο φορές τον χώρο. Έπίσης 
κάτοικοι των περιοχών που βρίσκεται δίπλα στα 
βαγόνια έχουν κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας 
στην αστυνομία και στον ΟΣΈ, αλλά και στους 
δήμους, ζητώντας άμεση λύση του προβλήμα-
τος και υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για 
τη δημόσια υγεία, ενώ αυξάνεται επικίνδυνα η 
εγκληματικότητα. Μόλις την περασμένη εβδο-
μάδα, μετανάστες ήρθαν στα χέρια και δύο εξ 
αυτών διακομίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι 
στο νοσοκομείο.

Μόλις πριν λίγες ημέρες το πρόβλημα ανα-
γνωρίστηκε και επίσημα από υπηρεσία των σι-
δηροδρόμων. Συγκεκριμένα, η Έλληνική Έταιρία 
Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού 
Α.Έ. με επιστολή της στον υπουργό Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Δημήτρη Βίτσα, κάνει λόγο 

για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων «για την 
αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που 
έχουν προκληθεί από τη δημιουργία παράνομου 
καταυλισμού αγνώστου αριθμού αλλοδαπών, 
που έχουν εγκατασταθεί σε χώρους του ελλη-
νικού σιδηροδρομικού δικτύου», όπως αναφέ-
ρεται στην επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 
4179 και ημερομηνία 27 Ιουνίου 2019. «Πρό-
κειται πιθανόν για πρόσφυγες και οικονομικούς 
μετανάστες οι οποίοι διαβιούν σε ακινητούν 
τροχαίο υλικό, ενώ συγχρόνως ο πέριξ των βα-
γονιών χώρος έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη 
χωματερή, εγκυμονώντας τεράστιους κινδύνους 
για το απασχολούμενο προσωπικό μας αλλά και 
τους περιοίκους», αναφέρεται στην επιστολή.

Έκτός της σύντομης παρουσίασης της κατά-
στασης και του αιτήματος για λήψη μέτρων η συ-
γκεκριμένη εταιρία – υπηρεσία των σιδηροδρό-
μων επιχειρεί να επιρρίψει τις ευθύνες για την 
κατάσταση σε άλλες εταιρίες – υπηρεσίες των 
σιδηροδρόμων. «Ήδη προτείναμε προς τις αρ-
μόδιες δημόσιες εταιρίες ΟΣΈ και ΓΑΙΟΣΈ ως αρ-
μόδιους για την υποδομή και το εν λόγω τροχαίο 
υλικό αντίστοιχα την απόθεση των εν λόγω οχη-
μάτων σε άλλους σταθμούς και την περίφραξη 
του χώρου», ενώ καταλήγουν απευθυνόμενοι 
στον υπουργό ότι «η λύση του προβλήματος εκ-
φεύγει των αρμοδιοτήτων μας». Ή ίδια επιστολή 
έχει κοινοποιηθεί και στον εισαγγελέα.

Μέτρα ζήτησε και υπηρεσία των σιδηροδρόμων που δηλώνει… αναρμόδια

Εισαγγελέας για το hot spot  
στον σιδηροδρομικό σταθμό
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Έπέστρεψαν στις θέσεις τους  οι 350 εργαζό-
μενοι της ΈΥΑΘ μετά την απόφαση που  πήραν το 
μεσημέρι της Πέμπτης να μη συνεχίσουν τις κινη-
τοποιήσεις τους. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι θα 
τηρήσουν στάση αναμονής περιμένοντας θετική 
έκβαση στην υπογραφή της συλλογικής σύμβα-
σης εργασίας.

Ή απόφαση για επιστροφή στις θέσεις τους 
ελήφθη μετά τη σύγκλιση της γενικής συνέλευ-
σης τω εργαζομένων που συγκλήθηκε την Τρίτη  
και, όπως αναφέρουν εργαζόμενοι στην Karfitsa, 
ήταν μια λύση ανάγκης καθώς με τις κινητοποιή-
σεις τους… στην παρούσα φάση δεν μπορούν να 
έχουν κάποιο αποτέλεσμα λόγω προεκλογικής 
περιόδου.

Οι κινητοποιήσεις  άρχισαν την περασμένη 
Παρασκευή, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν 
την υπογραφή της επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Έργασίας (ΣΣΈ), που είναι συμφωνημέ-
νη από τον Απρίλιο, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.

Στο μεταξύ για δύο ημέρες  η ΈΥΑΘ στην επί-
σημη ιστοσελίδα της ανακοίνωσε ότι δεν θα εξυ-
πηρετηθεί το κοινό. «Λόγω της 48ωρης απεργίας 
που προκήρυξε το Σωματείο Έργαζομένων της 
ΈΥΑΘ για τη Δευτέρα και την Τρίτη 1 και 2 Ιουλίου 
2019, η εξυπηρέτηση των καταναλωτών στα κα-
ταστήματά μας δεν είναι εφικτή. Λυπόμαστε πολύ 
για την ταλαιπωρία», αναφέρθηκε χαρακτηριστι-
κά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι στο πλαί-
σιο της πολύμηνης διαπραγμάτευσης για την νέα 
επιχειρησιακή ΣΣΈ, μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε 
μεσοσταθμική αύξηση 5,5% στους μισθούς τους 
σε βάθος τετραετίας, κάτι που σύμφωνα με τους 
ίδιους είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί άμεσα.

«Οι κινητοποιήσεις μας αναστέλλονται μέχρι 
νεωτέρας και στο μεσοδιάστημα δεν πρόκειται 
να καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα», τόνισε 
χαρακτηριστικά στην Karfitsa ο πρόεδρος των 
εργαζομένων της ΈΥΑΘ, Γιώργος Αρχοντόπουλος 
και συμπλήρωσε: «Δεν βγάζουμε άκρη». Ή  πα-
ραίτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβού-
λου Ιωάννη  Κρεστενίτη πριν την υπογραφή της 
ΣΣΈ ερμηνεύτηκε ως «άδειασμα» από τους εργα-
ζόμενους, που περίμεναν πριν από τις εκλογές να 
τελειώσει το «μαρτύριο» με την ανανέωση των 
εργασιακών τους όρων.

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων 
της ΈΥΑΘ, Γιώργος Αρχοντόπουλος επισήμανε, 
μεταξύ άλλων, ότι οι 350 εργαζόμενοι της εται-
ρείας βρίσκονται μετέωροι «θύματα του Υπερ-
ταμείου που αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες 
του και του παραιτηθέντος πρώην προέδρου και 

διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, καθηγη-
τή  Γιάννη Κρετστενίτη, ο οποίος από τον Απρίλιο 
δεν υπέγραφε την νέα επιχειρησιακή ΣΣΈ που είχε 
συμφωνηθεί».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι «με πολιτική βούληση 
το θέμα μπορεί να λυθεί», υπενθυμίζοντας ότι στο 
πλαίσιο της πολύμηνης διαπραγμάτευσης για την 
νέα επιχειρησιακή ΣΣΈ, μεταξύ άλλων συμφωνή-
θηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,5% στους μισθούς 
των εργαζομένων σε βάθος τετραετίας.

Οι επαφές για μια λύση
Από την ημέρα της παραίτησης του Ιωάννη 

Κρεστενίτη, οι εργαζόμενοι έκαναν σειρά επαφών 
διεκδικώντας μια δέσμευση για την υπογραφή της 
Συλλογική Σύμβασης Έργασίας. Ανάμεσα στις συ-
ναντήσεις ήταν και αυτές με τον γραμματέα του 
ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστο Δουίτση, τον δι-
ευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού Γιώρ-
γο Αγγελόπουλο και τον διευθυντή του πολιτικού 
γραφείου της υφυπουργού Έσωτερικών, Έλευθε-
ρίας Χατζηγεωργίου, Κώστα Αμπατζά.

Το αίτημα ήταν κοινό και ένα. Να ασκηθεί η 
σχετική πίεση ώστε  το Υπερταμείο να ανάψει το 
«πράσινο φως» για την υπογραφή της επιχειρησι-
ακής Συλλογικής Σύμβασης Έργασίας.

Αναβλήθηκε η συζήτηση 
στην Επιθεώρηση Εργασίας

Στο μεταξύ η  προγραμματισμένη για την 
προηγούμενη Τρίτη συζήτηση στην επιθεώρηση 
εργασίας, για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμ-
βασης Έργασίας αναβλήθηκε λόγω μη προσέλευ-
σης κάποιου μέλους από το διοικητικό συμβούλιο 
της εταιρείας. Ή εν λόγω συζήτηση επρόκειτο να 
πραγματοποιηθεί, ύστερα από αίτημα που κατέ-
θεσαν τον περασμένο Φεβρουάριο, τα μέλη του 
σωματείου εργαζομένων της ΈΥΑΘ, προκειμένου 
να μεσολαβήσει το Σώμα Έπιθεώρησης Έργασίας 
ώστε να διευθετηθεί το θέμα με το μισθολογικό 
τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν εναποθέσει κάποιες ελ-
πίδες τους στην Γενική Συνέλευση που έχει προ-
γραμματιστεί στις 15 Ιουλίου εκτάκτως μετά την 
παραίτηση του κ. Γιάννη Κρεστενίτη, με μοναδικά 
θέματα ημερήσιας διάταξης την εκλογή προέδρου 
και διευθύνοντος συμβούλου.

Οι εργαζόμενοι στην ΈΥΑΘ, ζητούν από την κυ-
βέρνηση να ασκήσει πίεση, ώστε το Υπερταμείο να 
ανάψει το «πράσινο φως» για την υπογραφή της 
επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Έργασίας 
(ΣΣΈ). Την ίδια ώρα αναφέρουν ότι οι καταναλω-
τές δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα.

Μπλόκο στην υπογραφή 
της συλλογικής σύμβασης εργασίας 

Σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ  
και μένουν σε στάση αναμονής
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Μπορεί λίγα λεπτά νωρίτερα να είχαν διασταυρώσει τα πολιτικά τους ξίφη, στο τέλος 
όμως αντάλλαξαν καρτούλες και αγκαλιάστηκαν. Ο λόγος για τις δημοσιογράφους Σύν-
θια Σάπικα (υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης), Δώρα 
Αυγέρη (υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Θεσσαλονίκης) και την ηθοποιό Σοφία 
Μουτίδου (υποψήφια βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονίκης) οι οποίες ήταν κα-
λεσμένες στην πρωινή εκπομπή της Μαρίας Αναγνωστίδου στην TV100. Λίγα λεπτά πριν 
πέσουν οι τίτλοι τέλους, οι δυο δημοσιογράφοι της ΈΡΤ3, οι οποίες όπως είδαμε έχουν 
μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους (εξάλλου για πολλά χρόνια μοιράζονται τον ίδιο χώρο 
εργασίας) άρχισαν να μοιράζουν τις καρτούλες τους μέσα στο στούντιο αστειευόμενες. Ή 
Δώρα Αυγέρη μάλιστα πρότεινε στη Σύνθια Σάπικα να «δανειστεί» για τις επόμενες μέρες 
της προεκλογικής εκστρατείας της τον γιο της Αλέξανδρο, ο οποίος είναι φύλακας – άγ-
γελός της. Ή Σύνθια Σάπικα όχι μόνο δεν της έκανε το χατίρι, αλλά αποκάλυψε ότι την 
Κυριακή αφού πάει να ψηφίσει στη συνέχεια θα γιορτάσει μαζί με φίλους τα γενέθλια του 
γιου της που είναι στις 7 Ιουλίου.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται να ορκιστεί ο νέος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, καθώς και τα 49 νέα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Στη 
συνέχεια θα ακολουθήσει η παράδοση – παραλαβή της διοίκησης και την 1η Σεπτεμβρίου θα 
πραγματοποιηθούν οι Δημαιρεσίες για το νέο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου. Παράλ-
ληλα, σ’ έναν απολογισμό των δύο θητειών του θα προχωρήσει ο απερχόμενος δήμαρχος, 
Γιάννης Μπουτάρης. Ή εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, όπου 
ο κ. Μπουτάρης θα παρουσιάσει όλα όσα έπραξε η διοίκηση του.

Συνάδελφοι και... αντίπαλοι Δεν υπάρχουν διακοπές για Ζέρβα 
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 Έπιασε δουλειά από τις αρχές της εβδομάδας ο νεοε-
κλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. 
Μαζί με τον νέο Γενικό Γραμματέα του δήμου Έυθύνη 
Φωτόπουλο βρέθηκε στο δημαρχείο, στο γραφείο, όπου 
του έχει παραχωρηθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου, όποτε θα 
αναλάβει τα ηνία του δήμου. 

Ο κ. Ζέρβας ενημερώνεται για όλα τα θέματα του δή-
μου, ενώ παράλληλα ετοιμάζει και το νέο σχήμα διοίκη-
σης. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος αναμένει να τελειώσουν οι 
εκλογές προκειμένου να συναντήσει και τους δύο επικε-
φαλής παρατάξεων και υποψήφιους βουλευτές Νίκο Τα-
χιάο και Κατερίνα Νοτοπούλου. 

Όλα για όλα τα παίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Κε-
ντρώων Βασίλης Λεβέντης σε μια προσπάθεια να σπάσει 
το φράγμα του 3% που σημαίνει και είσοδο στη Βουλή, 
καθώς το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και οι τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις δίνουν ποσοστά στο κόμμα του που 
δεν επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία.

Ο Βασίλης Λεβέντης θεωρεί πως το άσχημο αποτέλε-
σμα στις ευρωεκλογές οφείλεται στην ύπαρξη δώδεκα 
πατριωτικών κομμάτων που ξεκίνησαν από την Θεσσα-
λονίκη και ενώ δεν είχαν καμία αξιοσημείωτη απόδοση, ο 
πρόεδρος τονίζει πως οι μερικές χιλιάδες ψήφοι που πή-
γαν σε αυτά τα κόμματα, έφυγαν από την Ένωση Κεντρώ-
ων. Έτσι, ο κ. Λεβέντης για τις εθνικές εκλογές της 7ης 
Ιουλίου ποντάρει στο γεγονός, ότι τα πατριωτικά κόμματα 
από τη Θεσσαλονίκη δεν θα θέσουν υποψηφιότητα, αλλά 
για να έχει φυλαγμένα τα νότα του ακόμη περισσότερο,  
προχώρησε και σε μια ακόμη κίνηση, απορροφώντας στα 
ψηφοδέλτια του κόμματος του, τους  περισσότερους επι-
κεφαλής από τα 12 αυτά πατριωτικά κόμματα.

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων 
φροντίζει να επιτίθεται προς πάσα κατεύθυνση. Έξαπολύ-
ει βολές κατά Τσίπρα και Μητσοτάκη τονίζοντας πως οι 
πολιτικές τους δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά και 
εξυπηρετούν και οι δύο ξένα συμφέροντα Αμερικάνων 
και Γερμανών, ενώ από το κάδρο των βολών Λεβέντη δεν 
λείπουν και τα δύο μικρά κόμματα, Έλληνική Λύση και 
ΜεΡΑ25, που έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική και 
διατηρούν αυξημένες ελπίδες για είσοδο στο κοινοβού-
λιο, πολύ περισσότερες από το κόμμα του.

Γνωστός για το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό του, 
ο υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ Δημήτρης 
Γαλαμάτης, κάνει ένα λογοπαίγνιο – τρολ με το όνομά 
του και βγάζει ως προεκλογικό ένα μνημειώδες βίντεο. 
Χωρίς να φοβάται για τη δημόσια εικόνα του ο υποψήφι-
ος βουλευτής κάνει λογοπαίγνιο με το όνομά του και τα 
δυο ... συνθετικά του: Γάλα και μάτι. Θυμήσου και ψήφισε 
Γαλαμάτη…

Στην ελληνική νοηματική γλώσσα γύρισε βίντεο η 
υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, 
Σύνθια (Ροδάνθη) Σάπικα, προκειμένου να εξηγήσει σε 
όσους συνανθρώπους μας δεν έχουν τη δυνατότητα να 
ακούσουν τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να 
συμμετέχει στις εκλογές. Ή Σύνθια Σάπικα είναι γνωστή 
για τη διάθεσή της να επικοινωνεί με όλους και να συζη-
τά τις λύσεις στα προβλήματα που τις τίθενται. Με αυτό 
το σκεπτικό δεν άφησε έξω από τον προγραμματισμό της 
τους κωφούς και προκειμένου να γίνει κατανοητή και σε 
αυτήν την ομάδα, αποφάσισε να μάθει τη γλώσσα τους 
και μάλιστα να γυρίσει βίντεο με τις θέσεις της.

Όπως επισημαίνει η κ. Σάπικα «υπάρχει ένα τεράστιο 
χάσμα ανάμεσα στους ανθρώπους που μιλάνε με το στό-
μα και εκείνους που μιλάνε με τα χέρια. Το χάσμα αυτό 
προφανώς δεν μπορούμε να το γεφυρώσουμε δοκιμάζο-
ντας να μιλήσουμε στη νοηματική. Μπορούμε, ωστόσο, 
δοκιμάζοντας να μάθουμε και να μιλήσουμε τη γλώσσα, 
να αντιληφθούμε τουλάχιστον την ύπαρξή του. Και εκεί 
αρχίζουν όλα.

Μπορεί να μη μιλάμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά ένα 
είναι σίγουρο: Έπικοινωνούμε όλοι με την καρδιά μας», 
αναφέρει η υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης 
με τη ΝΔ. 

Χαμόγελα και αισιοδοξία για την νίκη επικρατούν στο 
επιτελείο του υποψηφίου βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Α’ Θεσσα-
λονίκης, Κυριάκου Κυριάκου, μετά την πολύ επιτυχημένη 
κεντρική προεκλογική εκδήλωση που πραγματοποίησε 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», κύρια χα-
ρακτηριστικά της οποίας ήταν ο πολιτικός λόγος και τα 
νέα πρόσωπα. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει ο... 
παπά – ΠΑΟΚ, κατά κόσμο Χρήστος Μήτσιος, ο οποίος 
έδωσε στον πρώην διευθυντή επικοινωνίας της ασπρό-
μαυρης ΠΑΈ την ευλογία του!

Ή επιμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Β. Έλλάδα 
δεν είναι τυχαία, καθώς όλα τα στοιχεία που συγκεντρώ-
νουν οι συνεργάτες του στη ΝΔ δείχνουν ανεβασμένα 
ποσοστά τουλάχιστο δημοσκοπικά του κόμματος του Κυ-
ρiάκου Βελόπουλου, την Έλληνική Λύση.  Γι αυτό το λόγο 
ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να κλείσει την 
προεκλογική εκστρατεία του με ομιλία στη Θεσσαλονίκη 
όπως το έπραξε και στις ευρωεκλογές, προκειμένου να 
αποφύγει τα λάθη που έγιναν στις προηγούμενες εκλο-
γικές αναμετρήσεις του 2015 όταν τότε τόσο η Ένωσης 
Κετρώων όσο και η Χ.Α. κατέγραψαν στην περιοχή του 
Νομού Θεσσαλονίκης αλλά και στη Μακεδονία υψηλό-
τατες επιδόσεις που μπορούν να ερμηνευτούν ως ... φυλ-
λορροή ψηφοφόρων προς κέντρο και δεξιά.

Έπτά νομούς σε τρεις ημέρες πρόλαβε να επισκεφτεί 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρόλα αυτά βρήκε το χρόνο 
για να ... αθληθεί. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κι 
αφότου ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη 
και λίγο προτού ξεκινήσει για τη Χαλκιδική, πρόλαβε να 
παίξει τένις στις εγκαταστάσεις του Sani στην Κασσάνδρα. 
Αυτοί που τον είδαν μάλιστα έμειναν έκπληκτοι από τις 
επιδόσεις και τη φυσική κατάστασή του μέχρι που ακού-
στηκε πως είναι «έτοιμος για γκραν σλαμ!»

Με Φωτόπουλο 

Το ποντάρισμα Λεβέντη στις εκλογές 

Αυτό θα πει ... επιθετικό μάρκετινγκ! 

Η Σύνθια Σάπικα έμαθε νοηματική Θέλει κυριαρχία στη Β. Ελλάδα 

Έτοιμος για... γκραν σλαμ! 

Κοντά στον Κυρ-Κυρ ο παπά-ΠΑΟΚ! 



Είναι η Ματίνα Νικολάου, αλλά γυρνάει αν την φωνάξεις και Βάνια.  Γιατί το τηλεοπτικό κοινό 
λάτρεψε τον ρόλο που υποδύεται η ταλαντούχα ηθοποιός στην εκπομπή «Για την παρέα».  

Αυτό το καλοκαίρι η «Βερβερίτσα» του Νίκου Μουτσινά, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και στις 
9 Ιουλίου έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η «Βερβερίτσα» στο Θέατρο Δάσους 
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Παπακωνσταντίνου 
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Λαζαριστών με τα 
τραγούδια που αγαπήσαμε

Η Εύη Σιαμαντά τραγουδάει τις 
επιτυχίες του καλοκαιριού το 
«Θέλει Η Νύχτα Παραμύθια», 
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Η Εύη Σιαμαντά τραγουδάει  
τις επιτυχίες του καλοκαιριού

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ

Με τρία νέα τραγούδια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι η Έύη Σιαμαντά. Συγκεκριμένα, η γνωστή ερμηνεύτρια μας τραγουδάει το «Θέλει Ή Νύχτα Παραμύθια», το «Λάθος» και το «Σω-
παίνοντας». Τα τρία αυτά κομμάτια ξεχωρίζουν τόσο για την καθηλωτική,  όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε, ερμηνεία της Έύης, όσο και για τους στίχους και την μουσική, που φέρουν τις 
υπογραφές δυο μεγάλων Έλλήνων συνθετών-στιχουργών, του Κώστα Φαλκώνη και του Χρίστου Γ. Παπαδόπουλου. Όπως είναι γνωστό ο Κ.Φαλκώνης είναι ο συνθέτης των 25.000.000 
views στο youtube, καθώς έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «Χαμοπούλια», μαζί με τον Χρίστο Γ.Παπαδόπουλο. Παράλληλα, η Έύη αναμένεται να κυκλοφορήσει και άλλα 
τραγούδια στο προσεχές διάστημα, με σκοπό την δημιουργία ενός album, ενώ τα τρία φρέσκα τραγούδια της και πολλές ακόμη επιτυχίες θα ερμηνεύει στις εμφανίσεις της κάθε Πέμπτη, 
για όλο το καλοκαίρι (εκτός από 15 Αυγούστου), στο Liquido Pool Lounge, στη Θεσσαλονίκη.

Σωπαίνοντας ( Μουσική - Στίχοι: Κώστας Φαλκώνης )

Θέλει Η Νύχτα Παραμύθια (Μουσική: Κώστας 
Φαλκώνης Στίχοι: Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος )

Λάθος (Μουσική - Στίχοι: Κώστας Φαλκώνης)
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Έίναι η Ματίνα Νικολάου, αλλά γυρνάει αν την 
φωνάξεις και Βάνια.  Γιατί το τηλεοπτικό κοινό λά-
τρεψε τον ρόλο που υποδύεται η ταλαντούχα ηθο-
ποιός στην εκπομπή «Για την παρέα».  Παράλληλα 
γνώρισε μεγάλη επιτυχία φέτος το χειμώνα η θεα-
τρική παράσταση «Βερβερίτσα» του Νίκου Μου-
τσινά, στην οποία συμμετέχει και που το καλοκαίρι 
ταξιδεύει σε όλη την Έλλάδα ενώ στις 9 Ιουλίου 
έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους.  Ένώ 
στις 27 Ιουλίου πηγαίνει στα Μουδανιά και στις 28 
Ιουλίου στη Σίβηρη.

Πότε συνειδητοποίησες την αγάπη σου για την 
υποκριτική και αποφάσισες ότι αυτό ήθελες να κά-
νεις στη ζωή σου;

Ήμουν μικρή… από τα 15 ήδη ενδιαφέρθηκα 
για το θέατρο.  Μέσα από μια θεατρική ομάδα στο 
Μαρκόπουλο όπου έμενα και μένω ακόμη.  Μπήκα 
στην θεατρική ομάδα, ξεκινήσαμε τις παραστάσεις 
με συμμαθητές και μεγαλύτερα παιδιά που είχαν 
ασχοληθεί με το θέατρο…. κι έτσι το αγάπησα.  Την 
μεγάλη μου απόφαση να γίνω ηθοποιός την πήρα 
όταν είδα μια παράσταση του Θεάτρου Τέχνης στην 
Έπίδαυρο το 1997, τους Όρνιθες κι αποφάσισα ότι 
θέλω να γίνω ηθοποιός και να κάνω κι εγώ αυτό το 
που έβλεπα.  Και όντως την επόμενη χρονιά πέρασα 
στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, οπότε το όνειρό μου 
πραγματοποιήθηκε πολύ γρήγορα κι έτσι ξεκίνησα 
τη σχολή.

Και η πρώτη επαγγελματική δουλειά ήταν… 
Ή πρώτη επαγγελματική δουλειά ήταν ενώ ήμουν 
στη σχολή, το 1999 με τον Γιώργο τον Λαζάρου 
και τον Μίμη Κουγιουμτζή σε μια παράσταση στην 
Έπίδαυρο,  Ιφιγένεια εν Αυλίδι, που το θυμάμαι με 
πάρα πολλή αγάπη, γιατί ήμουν μαθήτρια στη σχο-
λή παρ’όλα αυτά, επειδή στο Θέατρο Τέχνης οι μα-
θητές συμμετέχουν στις παραστάσεις, έτσι κι εμείς 
ήμασταν στο χορό αυτής της αρχαίας τραγωδίας και 
το θυμάμαι με πολλή πολλή πολλή αγάπη.

Και τελευταία θεατρική δουλειά η Βερβερίτσα 
που έσπασε ταμεία φέτος το χειμώνα στην Αθήνα.  
Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που έκανε το κοινό να 
λατρέψει την Βερβερίτσα; Έίναι ένα από τα πολλά 
έργα του πολυτάλαντου Νίκου που είναι ευφάντα-
στο… είναι η σχέση ενός ζευγαριού στο γάμο που 
δυσκολεύει και μια ανατροπή που γίνεται με την 
είσοδό τους σ’ένα σπίτι για να ζητήσουν βοήθεια 
επειδή σκότωσαν ένα ζωντανό στο δρόμο, που αλ-
λάζει εντελώς το έργο γίνεται παραμύθι και βγάζει 
στην επιφάνεια τις φοβίες του άντρα του ζευγαριού 
ο οποίος βλέπει έναν εφιάλτη που γίνεται πραγματι-
κότητα στην σκηνή και νομίζω ότι αυτή είναι η επι-
τυχία του έργου πέρα από το κέφι και τη διάθεση 
που είχαμε στις πρόβες να κάνουμε αυτό το έργο να 
απογειωθεί.  

Η σχέση σου με τον Νίκο Μουτσινά κρατάει 

χρόνια.  Ποιο συστατικό των χαρακτήρων σας 
βοηθάει να λειτουργήσει η μεταξύ σας χημεία; 
Έίμαστε φίλοι εδώ και δέκα χρόνια. Έχουμε συνερ-
γαστεί πιο στενά τα τελευταία πέντε –έξι χρόνια και 
νομίζω ότι έχουμε και οι δύο το όριο μεταξύ φιλίας 
και συνεργασίας.  Νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυ-
τα στο πώς δύο φίλοι όταν συνεργάζονται πρέπει 
να λειτουργήσουν για να βγει το σωστό και θετικό 
αποτέλεσμα και νομίζω ότι κινούμαστε ταυτόχρονα 
προς αυτή την κατεύθυνση και γι’αυτό ούτε τη φιλία 
μας έχουμε χαλάσει αλλά ούτε και τη συνεργασία 
μας κι αυτό είναι πολύ σπουδαίο.  Αγαπώ πάρα πολύ 
το Νίκο, τον θεωρώ έναν άνθρωπο με πάρα πολύ 
ταλέντο, χιούμορ, ευστροφία και τον ευχαριστώ και 
μέσα από αυτήν την συνέντευξη για όλα αυτά που 
μου έχει χαρίσει.

Μεσημέρι τηλεόραση, βράδυ θέατρο.  Πώς 
τα κατάφερες αυτή τη σεζόν; Ήταν πράγματι λίγο 
δύσκολο, αλλά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.  Πραγ-
ματικά εγώ δεν είχα κληθεί ποτέ να συμμετέχω σε 
μια τέτοια είδους εκπομπή, μεσημεριανή, καθημε-
ρινή για την οποία δεν ήξερα και πολλά πράγματα 
και ήταν πολύ δύσκολο για μένα να το αποφασίσω, 
αλλά όταν μου έγινε η πρόταση από το Νίκο, επει-
δή ακριβώς έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο κριτή-
ριό του, συμφώνησα γιατί στην εκπομπή κάνω ένα 
ρόλο.  Ένα ρόλο που είχαμε κάνει σε μια θεατρική 
παράσταση, στο «Κοκομπλόκο» οπότε ήταν κάτι 
δοκιμασμένο και αποφάσισε ο Νίκος να το φέρει και 
στην τηλεόραση και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο.  

Αν, όμως για κάποιο λόγο έπρεπε να διαλέξεις 
ένα από τα δύο..θα ήταν θέατρο ή τηλεόραση; Σί-
γουρα θα διάλεγα θέατρο.  Έίναι κάτι που σπούδα-
σα, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, ο,τιδήποτε 
άλλο κάνω στη ζωή μου σε σχέση με τα καλλιτεχνι-
κά το θέατρο θα είναι πάντα στην κορυφή των επι-
λογών μου.    Αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο, κι έτσι 
νομίζω ότι θα διάλεγα αυτό.  Δεν μπορώ, όμως, να 
πω ότι και στην εκπομπή δεν αισθανόμουν το ίδιο 
καλά γιατί είχαμε, άλλωστε και κοινό στην εκπο-
μπή, οπότε ήταν κάτι σαν μικρή θεατρική παράστα-
ση κάθε μεσημέρι επί δύο ώρες, απλά το θέατρο το 
αγαπώ πολύ.

Οι περισσότεροι ρόλοι σου τόσο στο θέατρο 
όσο και στην τηλεόραση ήταν σε κωμωδίες.  Θα 
ήθελες κάποια στιγμή να κάνεις κάτι διαφορετικό; 
Το έχω κάνει.  Έχω ερμηνεύσει και πιο δραματικούς 
ρόλους, έχω παίξει και σε αρχαίες τραγωδίες αρκε-
τές και είναι ένας από τους επόμενους στόχους μου 
να παίξω έναν δραματικό ρόλο.  Μου αρέσει εξ ίσου 
πολύ.  Έίναι άλλη λειτουργία, άλλος ο τρόπος, άλλη 
η κατεύθυνση και θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω.

Να γνωρίζεις επιτυχία τόσα χρόνια στο θέατρο 
και την τηλεόραση ως Ματίνα Νικολάου αλλά να 
γίνεσαι είδωλο ως Βάνια.  Πώς σου φαίνεται; Ή 

αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα.  Ήταν κάτι πραγ-
ματικά πολύ παράξενο για μένα γιατί ξαφνικά με 
γνώρισε ο κόσμος έτσι.  Νομίζω ότι όλα έχουν τον 
χρόνο τους σ’ αυτή τη ζωή. Έχω αποκτήσει μεγάλη 
εμπειρία στο θέατρο, έχω συνεργαστεί με πολλούς 
σκηνοθέτες, με πολλούς συναδέλφους και αυτό 
μου έχει δώσει μεγάλη εμπειρία στην υποκριτική.  
Αυτό νομίζω ότι με βοήθησε και στην τηλεόραση,  
κι έτσι διατηρώντας έναν ρόλο ουσιαστικά, σε μια 
τηλεοπτική εκπομπή είναι κάτι που δεν είναι εύκολο 
αλλά για μένα είναι κάτι πολύ ευχάριστο, είναι ένα 
στοίχημα ότι ένας ηθοποιός που έχει μια εμπειρία 
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, διάφορα είδη… Κι 
αυτός είναι κι  ο στόχος μου.  Δεν θέλω να είμαι ηθο-
ποιός για να κάνω ένα πράγμα συγκεκριμένο. Θέλω 
να κάνω όσο γίνεται περισσότερα και διαφορετικά.   

Πώς βιώνει η Βάνια την αναγνωρισιμότητά 
της.  Σε σταματούν στο δρόμο για εκδηλώσεις 
αγάπης; Δέχομαι πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο, 
είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι’αυτό ..  πολλά μηνύ-
ματα, πολλή πολλή πολλή αγάπη κι αυτό με κάνει 
ευτυχισμένη.

Η εκπομπή θα συνεχιστεί και την νέα σεζόν; 
Ναι, θα συνεχιστεί η εκπομπή.   Ακόμη δεν έχουμε 
καταλήξει για το πότε και πώς θα γίνει, αλλά ναι!  ο 
στόχος είναι να συνεχιστεί η εκπομπή.

Η προσωπική ζωή της Ματίνας είναι λίγο – 
πολύ γνωστή από τα κουτσομπολίστικα site.  Η 
προσωπική ζωή της Βάνιας, όμως, είναι αυτή που 
μας ιντριγκάρει περισσότερο.  Ποιανού ιδέα ήταν 
να έχεις σχέσεις με όλο το ορθόδοξο εορτολόγιο; 
Αυτό ήταν μια ιδέα που μου ήρθε ψάχνοντας να βρω 
πραγματάκια για την εκπομπή.  Ήθελα να λέω χρό-
νια πολλά στους ανθρώπους που γιορτάζουν άρχισε 
να μου βγαίνει ότι γνωρίζω αυτόν, γνωρίζω αυτόν κι 
αυτόν.  Οπότε μπήκα σ’αυτή την διαδικασία ότι την 
Βάνια την απορρίπτουν οι άνδρες μ’έναν τρόπο που 
μου άρεσε και το κράτησα.  Ή Βάνια είναι η πιο ευτυ-
χισμένη κοπέλα στη γη, νομίζω, γιατί δεν τη νοιάζει 
τίποτα.  Τη νοιάζει μόνο να είναι καλά. 

Η Βάνια έχει καταστρώσει ποτέ σχέδια εκδί-
κησης γι’αυτό που της κάνει στην εκπομπή η εν-
δυματολόγος Νικόλ Παναγιώτου; Όχι, δεν υπάρχει 
σχέδιο εκδίκησης γιατί το μυστικό της εκπομπής και 
η επιτυχία οφείλεται και στην ομάδα που δουλεύει 
πίσω.  Ή Νικόλ με τα κοστούμια της έδωσε στοιχεία 
στη Βάνια.  Ο ρόλος δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, 
έχει να κάνει και με τους συνεργάτες… Από τον τρό-
πο που μου φτιάχνει τα μαλλιά ο Κωνσταντίνος Αυ-
γερινός, η Ρόζα Βακονδίου που με βάφει… Έίναι άν-
θρωποι που αγαπάνε πολύ τη δουλειά τους κι έχουν 
βοηθήσει πάρα πολύ στο συνολικό αποτέλεσμα στο 
να υποδυθώ εγώ τη Βάνια και τους ευχαριστώ με 
πολλή πολλή αγάπη

Ματίνα Νικολάου:

Δεν περίμενα το μέγεθος 
της επιτυχίας στο ρόλο της Βάνιας
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Ματίνα  
Νικολάου
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Η πιο ωραία στιγμή στην 
παραλία είναι όταν γυρνάς 
σπίτι και τρως μουσακά απ’ 

το ταψί.

Social 
Media

Ταλέντο που ξεχωρίζει
▶ Δευτέρα 8 Ιουλίου ο 
μοναδικός Αντώνης Ρέμος 
υποδέχεται τους κορυφαί-
ους της reggae μουσικής 
UB40 σε μία ανατρεπτική 
μουσική συνάντηση στο 
Θέατρο Γης,Ώρα έναρξης 
21:30.
▶ Ή αριστοτεχνική κωμω-
δία ΝΈΦΈΛΈΣ του Αριστο-
φάνη σε σκηνοθεσία Δη-
μήτρη Καραντζά,Τετάρτη 
10 και Πέμπτη 11 Ιουλίου 
στο Θέατρο Δάσους.Ώρα 
έναρξης 21:30.
▶ Τετάρτη 10 Ιουλίου 
ο Βασίλης Παπακων-
σταντίνου στο Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών με τα 
καινούργια του τραγούδια 
αλλά και όλα όσα διαχρο-
νικά αγαπήσαμε.
▶ Πέμπτη 11 Ιουλίου η 
συναυλία του Μάριου 
Φραγκούλη που είχε 
ακυρωθεί πριν μερικά 
βράδια λόγω καται-

γίδας.Αυτή τη φορά 
ευχόμαστε να πάνε όλα 
καλά!
▶ Ή εξαιρετική παρά-
σταση ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΉΣ 
ΈΥΤΥΧΙΑΣ,που είναι ένα 
στοίχημα κοινού ρυθμού 
ηθοποιών και θεα-
τών,την Παρασκευή 12 
Ιουλίου στο Θέατρο 
Δάσους.Ώρα έναρξης 

21:30.
▶ Κάθε Σάββατο μονα-
δικές μουσικές στιγμές 
δίπλα στην θάλασσα στο 
αγαπημένο THEROS στην 
Περαία με την εξαιρετική 
Κωνσταντίνα Πάλλα.Μαζί 
της στο μπουζούκι και 
όχι μόνον ο Δημήτρης 
Βλάχος.
▶ Σάββατο 13 Ιουλίου 

το MARKIZ Experience 
στην Καλλιθέα Χαλκι-
δικής ετοιμάζεται να 
υποδεχτεί τον αγαπημένο 
λαϊκό τραγουδιστή Νίκο 
Μακρόπουλο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΚΗΣ

Ο Βασίλης Πορφυράκης 
είναι από τους καλλιτέ-
χνες που θα έβρισκε το 
δρόμο του στο τραγούδι 
ούτως ή άλλως γιατί 
το ταλέντο του ξεχωρί-
ζει.  Έτυχε όμως να τον 
γνωρίσουμε μέσα από ένα 
talent show.  Η πορεία του  
ξεκίνησε με τους καλύτε-
ρους οιωνούς και μοιάζει 
να είναι πολλά υποσχόμε-
νη.  Με αφορμή την νέα 
του δισκογραφική δουλειά 
θελήσαμε να τον γνωρί-
σουμε λίγο καλύτερα.

#παραλία
#διακοπές

#AGENDA_MOU

Τις χρειάζομαι όσο τίποτα 
αυτές τις διακοπές…. 

Έχω μείνει πολύ πίσω στο 
ίνσταγκραμ.

Υπάρχει κανένας που δεν 
πήγε παραλία σήμερα να 

γίνουμε φίλοι;

Χρειάζομαι διακοπές 
για να μην χρειαστώ 

δικηγόρο.

Δεν πάνε παραλία για 
μπάνιο.. για φωτογράφιση 

πάνε.
Η μουσική ήταν για σένα οικογενεια-
κή υπόθεση.  Θέλεις να μας μιλήσεις 
γι’ αυτό; Ή μουσική για εμένα ξεκίνησε 
στην κοιλιά την αγαπημένης μου μητέ-
ρας, που ήταν εξαιρετική φλαουτίστα και 
έπαιζε piccolo στην φιλαρμονική του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, καθώς και καθηγή-
τρια.  Έίναι, λοιπόν, για εμένα ένα από τα  
μεγαλύτερα δώρα που μου άφησε και σί-
γουρα η βάση για αυτά που καταφέρνω. 
Έπίσης είχα έναν εξαιρετικό παππού (ο 
πατέρας της μητέρας μου) τρομπετίστας 
εξαιρετικός, ο οποίος δίδασκε  12 διαφο-
ρετικά όργανα.  Έίναι ο άνθρωπος που 
έχω πάρει το όνομα του και αυτός είναι 
ο λόγος για αυτό που είμαι.  Έίναι λοιπόν 
οικογενειακή υπόθεση και η μεγάλη μου 
ελπίδα είναι το ταλέντο τους που μου το 
άφησαν απλόχερα.
Εσύ αναδείχθηκες μέσα από ένα talent 
show.  Πιστεύεις ότι γενικότερα βοηθά-
νε αυτού του είδους οι εκπομπές τις κα-
ριέρες;  Ή απλώς φέρνουν πιο γρήγορα 
τις εξελίξεις; Ένα talent show πιστεύω 
είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία 
ένας καλλιτέχνης  μπορεί να δείξει το τα-
λέντο του και να ξεχωρίσει.  Σίγουρα όχι 
όπως στο παρελθόν και αυτό διότι έχουν 
αλλάξει πολλά (YouTube - social media 
- web tv) η πληροφορία πια είναι μεγάλη.  
Έίναι πάντως μια ευκαιρία και μια σπου-
δαία εμπειρία και θεωρώ πως άσχετα με 
το αποτέλεσμα σε κάνει πιο δυνατό, σε 
βάζει σε ένα challenge κι αυτό ισχύει για 
όλους  τους συμμετέχοντες.  Άρα θεωρώ 
πως βοηθάει για ένα μικρό πρώτο βήμα 
αλλά από κει και πέρα ξεκινάει το παιχνί-
δι..!
Πριν από ένα μήνα περίπου κυκλοφό-
ρησε και η πρώτη σου δισκογραφική 
δουλειά «Να μου τηλεφωνείς»  από 
την Heaven Music. Ποιοι είναι οι συ-

ντελεστές του τραγουδιού; Ήρθε , είναι 
το πρώτο μου και είμαι χαρούμενος που 
ο κόσμος το αγκάλιασε από την πρώτη 
στιγμή!  Ήταν μια προσπάθεια που έγινε 
όλο τον χειμώνα με υπομονή και ήρθε 
ένα όμορφο  αποτέλεσμα και αυτό για-
τί συμμετείχαν εξαιρετικοί άνθρωποι 
πάνω απ’ όλα!  Heaven music Νικος 
Μακράκης και Σπύρος Σταμούλης με 
πίστεψαν και τους ευχαριστώ !  Ιορ-
δάνης Παύλου και ο Γιάννης Μαλλιάς 
μου εμπιστεύθηκαν αυτό το τραγούδι 
που θέλω να πω πως ήταν το πρώτο που 
άκουσα  και το αγάπησα από την πρώτη 
στιγμή.  Ο Δημήτρης Χωριανόπουλος και 
το studio Workshop Digi οι οποίοι έκαναν 
όλη την δουλειά για είναι αυτό που εί-
ναι το τραγούδι.  Ο Λεωνίδας Τζίτζος 
έκανε μια πολύ όμορφη ενορχήστρω-
ση.  Ένας από τους καλύτερους του 
είδους! Έυχαριστώ και τους σπουδαί-
ους μουσικούς που έπαιξαν για εμένα: 
Γιάννης Γρηγορίου στο μπάσο, Σπύρος 
Δέλτα στις κιθάρες, Λεωνίδας Τζίτζος στο 
πιάνο, Χρήστος Μπουσδούκος στο βιολί.
Πού  εμφανίζεσαι αυτή τη σεζόν; Τον 
χειμώνα θα με βρείτε στην Αθήνα.  Υπάρ-
χουν πολύ καλές συζητήσεις για πολύ 
ωραία project.  Όσο για το καλοκαίρι.. 
κάνω  live ανά την Έλλάδα με την δική 
μου ορχήστρα.
Πρόσφατα αποκάλυψες στοιχεία 
για την προσωπική σου ζωή σε μια 
τηλεοπτική εκπομπή.  Πιστεύεις ότι μ’ 
αυτό τον τρόπο σταματούν οι ψίθυροι 
ή φουντώνει το κουτσομπολιό; Θεωρώ 
ότι είναι σημαντικό να έχουμε δίπλα μας 
ανθρώπους που να νοιάζονται για εμάς 
και αυτό είναι το μόνο που μετράει.  Αυτό 
αποκάλυψα.. έναν εξαιρετικό τέτοιον άν-
θρωπο!
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Pinning 
The Media
▶ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΑΛΛΙΏΣ
7.000 κοπέλες, διαβάζω, δήλωσαν 
συμμετοχή για το Greece’s Next 
Top Model της νέας σεζόν.  Ένα 
νούμερο που πρέπει να το επεξερ-
γαστούν οι δημοσκόποι.  Μαζί με 
τα νούμερα της περσινής τηλεθέα-
σης του talent show νομίζω ότι εί-
ναι χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για 
να βγουν ασφαλή συμπεράσματα 
για το επίπεδο του μέσου Έλληνα 
ψηφοφόρου.

▶ ΟΛΟΙ ΤΗΛΕ-CHEF
Το κακό μ’αυτούς που δηλώνουν συμμετοχή στα κάθε είδους 
talent shows είναι πως πιστεύουν ότι τα ψήγματα δημοσιότη-
τας που τους εξασφαλίζει το show μπορούν να τα εξαργυρώ-
σουν και να «πιάσουν την καλή» δια βίου.  Στην πραγματικότη-
τα αυτοί που τα κατάφεραν μετριούνται στα δάχτυλα του ενός 
χεριού.  Γι’ αυτό μην εκτίθεστε στις συνεντεύξεις και δηλώνετε 
πως επειδή μαγειρέψατε πέντε γκουρμεδιές σ’ ένα show θα 
θέλατε και δική σας εκπομπή μαγειρικής.  Δεν έχουμε και λίγες 
στην Έλληνική τηλεόραση.

▶ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ, ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΟΥ, ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
Ή που ο ΣΚΑΪ διδάχθηκε από τα 
λάθη του και δεν θα συμπεριλάβει 
τηλε-σαβούρες στο πρόγραμμα 
της νέας σεζόν, οπότε, ναι!  χρει-
άζεται νέες μεταγραφές  ή που θα 
γίνει το «έλα να δεις» στο κανάλι 
του Φαλήρου από Σεπτέμβρη.  
Μαθαίνουμε πως ο Νίκος Στραβε-
λάκης αναλαμβάνει παρουσίαση 
δελτίων.  Κι ως εδώ καλά γιατί θα 
αντικαταστήσει, μάλλον, τη Νίκη 
Λυμπεράκη που πάει κατά Open 
μεριά.  Διαβάζω πως και ο Γιώργος 
Λιάγκας πάει προς Φάληρο, ακόμη και ο Νίκος Μουτσινάς, αν 
δεν τα βρουν στις συζητήσεις με το Open.  Και ήδη προβάλλε-
ται trailer για τη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.

▶ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΟΣ ΏΣ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ
«Παρατήρηση» on air έκανε η Τατιάνα Στεφανίδου στον Βασί-
λη Κικίλα γιατί έδωσε την είδηση του γάμου του με την Τζένη 
Μπαλατσινού στους Αταίριαστους κι όχι στην δική της εκπο-
μπή.  Αυτό θα πει να αναγνωρίζεις την κιτρινίλα σου.

▶ ΟΠΏΣ ΣΟΥ ΦΑΝΕΙ ΤΟ «SEXY»  
Έντυπωσιακά καλοπροαίρετα είναι  κάποια τηλε-site με συ-
γκεκριμένες παρουσιάστριες πρωινάδικων.  Όταν τα αμήχανα 
κουνήματα και τα εκτός ρυθμού βήματα τα αποκαλείς «sexy 
χορό» ή δεν έχεις στενή σχέση με το χορό ή έχεις στενή φιλική 
σχέση με την παρουσιάστρια.

Φωτογραφία ντοκουμέντο αφού αυτή ήταν μία από τις σπανιότατες εξόδους του ασύλληπτου Νίκου Γκάλη που μάταια 
τον ψάχνανε όλοι να τον βρουν κάπου για να τον φωτογραφίσουν.Και είναι στο ΑΓΚΑΘΙ στα Λαδάδικα-να πληρο-

φορήσω τους νεότερους πως ήταν το πρώτο μπαρ που δημιουργήθηκε στην περιοχή- το 1997 και την παρέα του 
πλαισιώνουν η Ράνια Θρασκιά,ο Γιώργος Βένης με τον Μάνθο Κατσούλη –που τότε παρουσιάζανε μαζί και τηλεοπτική 

εκπομπή-,οι παρουσιάστριες Δέσποινα Μποτίτση και Μαρία Χ’Δημητρίου και ο επιχειρηματίας Τέλης Σαββίδης.
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Το VanilIa World Skybar είναι ένας χώρος που συνδυάζει μινιμαλισμό και αίσθηση πολυτέλει-
ας, με τη διακόσμηση να χαρακτηρίζεται από χειροποίητα έργα τέχνης.

Ή μουσική παρουσιάζει έθνικ στοιχεία επηρεασμένα από τη διεθνή και την ελληνική μουσική σκηνή. Ο επικεφα-
λής bartender μαζί με τον executive chef δημιούργησαν κοκτέιλ υψηλής ποιότητας και ένα finger food menu με 
γεύσεις και αρώματα από όλο τον κόσμο. Ή προνομιακή τοποθεσία με θέα το ιστορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα μετατρέψουν τη νυχτερινή σας έξοδο 
σε μια μοναδική εμπειρία. Διεύθ. Χάψα 2 & Καρατάσου.Τηλ. 6971 726650.

Απίστευτες καλοκαιρινές νύχτες κάτω από τα αστέρια στην περιοχή του Τιτάν,σε έναν ολοκαίνουργιο χώρο,αίθριο όπου κυριαρχεί το 
λευκό,με ένα καταπληκτικό πρόγραμμα,τις καλύτερες τιμές,τα υπέροχα συνοδευτικά και διασκέδαση μέχρι το πρωί!
2ο χιλ. Θεσσαλονίκης/Λαγκαδά.Τηλ. 6980 882078.

Πρεμιέρα για τις καλοκαιρινές ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΏΜΑΤΑ
Νίκος Χαλβατζής Μαριάννα Καποδίστρια Κωνσταντίνος Μάμαλης
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Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Οι διακοπές ξεκίνησαν και το απόλυτο must have item της σεζόν είναι το μαγιό και φυσικά τα beachwear. Ή εταιρία Rock Club ιδρύθη-
κε το 1989 για να αναδείξει τη γυναικεία σιλουέτα και να πρωτοτυπήσει  ακολουθώντας πιστά τις νέες τάσεις στην μόδα των μαγιό και 
beachwear. Με δύο διαφορετικά Brands, Reef Code και Rockclub Couture, σχεδιάζει μοναδικές συλλογές που κερδίζουν τις εντυπώσεις 
συνδυάζοντας εξαιρετική ποιότητα με προσιτές τιμές και άψογη εφαρμογή. Αποτελεί ένα value for money brand που υπόσχεται να ικανο-
ποιήσει ακόμη και την πιο απαιτητική fashionista. Απευθύνεται στην σύγχρονη γυναίκα κάθε ηλικίας με φρέσκιες προτάσεις και μας προ-
τρέπει να μπούμε στο απόλυτο summer mood! Τις συλλογές της Rock Club θα τις βρείτε σ’ επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Έλλάδα 
και σε πολλές χώρες του εξωτερικού όπως Ρωσία, Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία, Καζακστάν, Κύπρο, Ζανζιβάρη, Μοζαμβίκη κα.’’joy!

Baby You Rock!
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Opening pool party του ξενοδοχείου  
Lazart υπέρ του «Είμαι εδώ»

Με καλοκαιρινή διάθεση υποδέχτηκαν οι φίλοι του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων «ΈΙΜΑΙ ΈΔΩ» και η διοίκηση του ξενοδοχείου LAZART, φίλους και στενούς συνερ-
γάτες στο opening της πισίνας. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την μαγική φωνή της Ντίνας Παπαϊωάννου που συνεπήρε για ακόμη μια φορά το κοινό. 

Όλα έσοδα της εκδήλωσης θα καλύψουν ανάγκες του θεραπευτηρίου Άγιος Παντελεήμων.

Νόπη Σαββίδου διευθύντρια του ξενοδοχείου Lazart, Ειρήνη 
Σωτηροπούλου, Στέφανος Σαδόπουλος της Aegean

Όλγα Χασιώτη, Χριστίνα Ασβεστά, Σπυριδούλα Αδαμοπούλου

Βενούλα Βαρδαλή, Χριστίνα Κολεσιώτη, Φιλιώ Λουμάκου, Νάνσυ 
Υφαντίδου

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων «ΕΙΜΑΙ 
ΕΔΩ»  Βενούλα Βαρδαλή με την Βίκυ Νάκου

Λίλιαν Καρατζίβα, Όλγα Κούτσουρα

Κyana χορηγός βραδιάς

Βενούλα Βαρδαλή ,Αποσέρκογλου Ρούλα, Τσακιργιαννίδου Άννα, 
Χατζησταύρου Βούλα

Ντίνα Παπαϊωάννου, Βενούλα Βαρδαλή Νόπη Σαββίδου, Βύρων Θεολόγης Πρόεδρος Τουριστικών γραφείων 
Μακεδονίας Θράκης
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Και το όνομα αυτού: Αμπέλ Φερέιρα. Ο 
40χρονος Πορτογάλος προπονητής είναι από τη 
Δευτέρα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, με τους 
ιθύνοντες του Ασπρόμαυρου συλλόγου να δεί-
χνουν τα αντανακλαστικά τους και να φέρνουν 
δύο ημέρες μετά τη λύση της συνεργασίας με 
τον Ραζβάν Λουτσέσκου, στον «τιμόνι» της ομά-
δας, το next big thing της πορτογαλικής σχολής 
ποδοσφαίρου. 

Για να επιτευχθεί το deal με τον πρώην 
προπονητή της Μπράγκα, χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ 
να βγάλει από τα ταμεία του 3 εκ. ευρώ, ενώ ο 
Φερέιρα θα αμείβεται με 2 εκ. ευρώ ετησίως. Ή 
συμφωνία των δύο πλευρών θα έχει τριετή ισχύ 
όπως ανακοίνωσε η ΠΑΈ ΠΑΟΚ, ενώ μπήκε και 
ρήτρα ύψους 7 εκ. ευρώ στο συμβόλαιο του 
Πορτογάλου. Από τα ποσά και μόνο αντιλαμβά-
νεται ο καθένας πόσο ανέβασε τον πήχη ο ΠΑΟΚ 
για να πείσει τον Φερέιρα να πει το «ναι» στην 
πρότασή του, αλλά και πόσο πολύ πιστεύει στις 
ικανότητές του.  

Ή «παγωμάρα» από το ξαφνικό σοκ της απο-
χώρησης του Λουτσέσκου, μετουσιώθηκε σε εν-
θουσιασμό με την έλευση του Πορτογάλου, που 
ήρθε στον Δικέφαλο με τις συστάσεις των Φερ-
νάντο Σάντος και Σέρτζιο Κονσεϊσάο. 

Η Karfitsa σας παρουσιάζει  
άγνωστες πτυχές της ζωής του...

Γεννημένος... προπονητής
Όσοι τον γνωρίζουν καλά μιλούν για έναν 

προπονητή που από την εποχή που ήταν ακόμα 
ποδοσφαιριστής, έδειχνε πως ο προορισμός του 
ήταν η προπονητική. Και δεν είχαν άδικο. «Στα 
24 μου έμαθα ότι θέλω να γίνω προπονητής. 
Ύστερα, όταν πήγα στη Σπόρτινγκ κρατούσα ημε-
ρολόγιο. Κάθε ημέρα που έκανα προπόνηση, 
επέστρεφα σπίτι και έγραφα ό,τι είχε δει. Τακτι-
κή, συναντήσεις, πράγματα που πρόσεχα και μου 
άρεσαν», είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευ-
ξή του.

Ή μοίρα του τα έφερε έτσι, ώστε πιο άτυχη 
στιγμή της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όταν 
ήταν παίκτης της Σπόρτινγκ, να εξελιχθεί στην 
πιο σημαντική της μετέπειτα καριέρας του. Το 
γιατί, το εξηγεί ο ίδιος: «Με ρώτησαν στα 31 μου 
στη Σπόρτινγκ εάν θα ήθελα να σταματήσω για 
ν’ αναλάβω την τεχνική ηγεσία των ακαδημιών. 
Τους είπα όχι! Θα παίζω μέχρι τα 40! Τον επό-
μενο μήνα τραυματίστηκα σοβαρά. Ήταν όταν 
τελείωνε το συμβόλαιό μου με τη Σπόρτινγκ. 

Μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω αποκατά-
σταση στην ομάδα, αλλά όποτε δοκίμαζα να 
τρέξω πονούσα. Πόνος, πόνος, πόνος. Πήγα σε 
τρεις διαφορετικούς γιατρούς και μου είπαν να 
σταματήσω. Έκλαψα πολύ, αλλά το αποδέχθη-
κα. Ήμουν θυμωμένος. Ήταν άδικο. Ξεκίνησα να 
βοηθάω τον προπονητή στις ακαδημίες. Όλα για 
εμένα ξεκίνησαν από ένα ατύχημα». 

Για την ιστορία και μόνο ο Αμπέλ Φερέιρα που 
αγωνίζονταν ως δεξί μπακ, ξεκίνησε την επαγ-
γελματική του καριέρα το 1997 από την Πενα-
φιέλ και το 2000 πήρε το φύλλο πορείας για το 
Γκιμαράες και τη Βιτόρια. Έμεινε εκεί μία τριετία 
εκεί και το 2004 πήγε στη μεγαλύτερη αντίπα-
λό της σε τοπικό επίπεδο, Μπράγκα. Το μεγάλο 
βήμα στην καριέρα του ήλθε σε ηλικία 28 ετών, 
όταν και τον απέκτησε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, 
με τότε προπονητή τον Πάουλο Μπέντο που πέ-
ρασε επίσης από την Έλλάδα και τον Ολυμπιακό.

Το 2018 της... κορυφής και των ρεκόρ
Μπορεί στην Μπράγκα να μην κατέκτησε 

κάποιον τίτλο, μπορεί να μην διεκδίκησε καν 
το πρωτάθλημα. Έ, και; Ο Αμπέλ Φερέιρα, με 
όσα πέτυχε (σ.σ. 4η θέση και ρεκόρ συγκομιδής 
πόντων στην ιστορία του πορτογαλικού συλλό-
γου), κατάφερε να μπει στην κορυφαία 50αδα 
των top προπονητών του κόσμου για το 2018. 
Συγκεκριμένα κατέλαβε την 44η, σύμφωνα με 
το περιοδικό «Four Four Two». Έξάλλου, έχασε 
στο νήμα από έναν άλλον πρώην Ασπρόμαυρο, 
τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο της Πόρτο, το βραβείο 
του κορυφαίου προπονητή της σεζόν στην Πορ-
τογαλία. 

Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα, η ευκαιρία  
και το κερδισμένο στοίχημα

«Γεια σας, είμαι ο Άμπελ και θα σας πω αυτό: 
Δεν υπάρχει τέλειος σχηματισμός. Δεν υπάρχει 
τέλειο πλάνο παιχνιδιού. Τέλειο είναι μόνο αυτό 
στο οποίο πιστεύεις...». Τάδε έφη, ποιος άλλος; 
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του στην Πορτογαλία. Πρότυπό του; Ο 
Ζεσουάλδο Φερέιρα. Ο πρώην τεχνικός του Πα-
ναθηναϊκού. «Ήταν δάσκαλος για εμένα», έχει 
πει επίσης. Ο Ζεσουάλδο έθετε πάντα ερωτήμα-
τα: «Πού πάτε; Γιατί; Αν υπήρχε κάποιος άλλος 
επιτιθέμενος, ποιον θα μάρκαρες; Γιατί;».

Μόλις στα 32 του ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν ήδη 
προπονητής. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της 
Σπόρτινγκ. Στην πρώτη του μόλις σεζόν κατέ-
κτησε το πρωτάθλημα ακαδημιών. Στη συνέ-

χεια έφτασε στο  στο Final Four του UEFA Youth 
League. Ολα αυτά τα επιτεύγματα του έδωσαν... 
εισιτήριο προβιβασμού για την Β’ ομάδα της 
Σπόρτινγκ. 

Μετά από μία σεζόν απολύθηκε. Τότε άνοιξε 
στη ζωή του το κεφάλαιο Μπράγκα. Και πάλι από 
την Β’ ομάδα. Έκεί έκατσε για τρεις σεζόν, μέχρι 
να του ανατεθεί το πιο βαρύ φορτίο της καριέρας 
του. Να γίνει ο πρώτος προπονητής του συλλό-
γου. Ή ευκαιρία που περίμενε. Και δεν μπορούσε 
να την αφήσει να πάει χαμένη. 

«Δεν υπάρχει τέλειο πλάνο παιχνιδιού»
Και αν πολλοί αναρωτιούνται αν ο Φερέιρα 

συνεχίσει το έργο του Λουτσέσκου, διατηρήσει το 
4-2-3-1 και μείνει πιστός στο πλάνο που έχουν 
αφομοιώσει οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, 
τότε τις απαντήσεις τις δίνει ο ίδιος μέσα από τα 
όσα έχει πει κατά καιρούς ο ίδιος...

«Ή μεθοδολογία μου προέρχεται από την 
παλιά σχολή προπονητών της Σπόρτινγκ επειδή 
εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα ως προπο-
νητής αλλά πάντα φροντίζω να κοιτάω επίσης 
το μέλλον του ποδοσφαίρου, πώς δουλεύουν 
Γκουαρδιόλα, Ποτσετίνο. Για μένα, το μέλλον 
φαντάζει σαν ένα παιχνίδι γάτας - ποντικιού σε 
μονό αγώνα: Προσαρμογή στις τακτικές αλλαγές 
με φόντο την αντίδραση του αντιπάλου. «Θα σας 
πω αυτό: Δεν υπάρχει τέλειος σχηματισμός. Δεν 
υπάρχει τέλειο πλάνο παιχνιδιού. Τέλειο είναι 
μόνο αυτό στο οποίο πιστεύεις. Αν ο αντίπαλος 
είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα, τότε εντάξει - 
μπορώ να επιτεθώ. Αν, όμως, έχεις να αντιμετω-
πίσεις ένα... βουνό, πρέπει να το αντιμετωπίσεις 
διαφορετικά. Σε άλλα παιχνίδια, θέλεις να είσαι 
πρωταγωνιστής. Να είσαι κυρίαρχος της μπάλας. 
Αλλά κάποιες φορές πρέπει να αποδεχθείς πως 
ο αντίπαλος είναι πιο δυνατός από σένα. Και σε 
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να το ισορρο-
πήσεις. Όσο περισσότερο θέλουμε να είμαστε 
η Μάντσεστερ Σίτι, άλλο τόσο δεν έχουμε έναν 
Γκουαρδιόλα και ένα Σίλβα. Έτσι πρέπει να είσαι 
ταπεινός, γνωρίζοντας πως κάθε παιχνίδι απαιτεί 
διαφορετική προσέγγιση. Και κατά την γνώμη 
μου αυτό είναι το υπέροχο μυστικό μας».

Αυτός είναι ο Αμπέλ Φερέιρα, που έρχεται 
στον ΠΑΟΚ για να πετύχει την μεγαλύτερη πρό-
κληση της ιστορίας του συλλόγου. Να κερδίσει 
το... εισιτήριο για τους ομίλους του Champions 
League και να διατηρήσει τα κεκτημένα στην 
Έλλάδα... 

Re
po

rt
ag

e
Τ

Ο
Υ

 Θ
Ω

Μ
Α

 Μ
ΙΧ

Ο
Υ

Η KARFITSA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ, ΑΜΠΕΛ ΦΕΡΕΙΡΑ

«My name is Ferreira, 
Abel Ferreira»
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Abel
Fereira

Αγνωστες πτυχές 
του ανθρώπου 
που καλείται 
να υπερασπιστεί 
ισχυρά  
κεκτημένα

Τα αντανακλαστικά του ΠΑΟΚ  
και η πρόσληψη Φερέϊρα

Σε κάθε διαζύγιο αξία έχει η διαχείριση τής επόμενης 

ημέρας. Αυτό ήταν και το ζητούμενο για τη διοίκηση του 

ΠΑΟΚ μετά την απόφαση του Λουτσέσκου να κουνήσει 

μαντήλι. Ισως ο οργανισμός ΠΑΟΚ να μην ήταν και τόσο 

ανυποψίαστος για τις προθέσεις του Ρουμάνου, καθώς 

κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η συμφωνία του Λου-

στέσκου με τους Αραβες έγινε σε χρόνο date. Ο,τι κι να 

ισχύει όμως αξία έχει ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε εξαιρετικά αντα-

νακλαστικά και μέσα σε 48 ώρες βρήκε τον αντικαταστά-

τη του και μάλιστα κάνοντας μία εξαιρετική επιλογή. Ο 

Αμπελ Φερέϊρα αποτελεί προπονητική λύση υψηλού επι-

πέδου. Έίναι διαβασμένος, έχει φρέσκιες ιδέες, είναι ευ-

έλικτος και χωρίς εμμονές.  Ο Πορτογάλος είναι έτοιμος 

να υπερασπιστεί μέχρι… θανάτου τους ποδοσφαιριστές 

του, απαιτώντας βεβαίως και από τους ίδιους παρόμοια 

αφοσίωση. Κατάφερε να κάνει την Μπράγκα πρωταγω-

νίστρια στο πρωτάθλημα της χώρας του και να αποτελεί 

απειλή για τις Μπενφίκα, Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισσαβό-

νας, ομάδες που έχουν τριπλάσιο μπάτζετ.

Κυρίως έχει φιλοδοξίες και εμπιστοσύνη στον εαυτό 

του και αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά της πιο πετυχημέ-

νης προπονητικής σχολής τα τελευταία χρόνια, της πορ-

τογαλικής.

Θεωρητικά ο Φερέϊρα έχει όλα τα χαρακτηριστικά 

ενός προπονητή ο οποίος μπορεί να βοηθήσει να ξεχα-

στεί γρήγορα ο Λουτσέσκου. Ο προπονητής με τον οποίο 

ο ΠΑΟΚ πέτυχε να κατακτήσει το νταμπλ, αλλά όταν προ-

σλήφθηκε οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν πέταξαν τη σκούφια 

τους.

Για τον Πορτογάλο το ζήτημα είναι να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των ΠΑΟΚτσήδων οι οποίοι θέλουν να δουν 

την ομάδα τους στους ομίλους του Champions League. 

Αν ο Φερέϊρα κερδίσει αυτό το στοίχημα θα έχει τεράστιο 

χρόνο μπροστά του για να δουλέψει με ησυχία. Το ζήτη-

μα είναι πώς θα διαχειριστεί ο οργανισμός ΠΑΟΚ μία απο-

τυχία σ’ αυτόν τον στόχο. Γιατί και τον Χουντίνι να έφερνε 

προπονητή ο «Δικέφαλος», θα ήθελε τον χρόνο του για 

να κάνει τα… μαγικά του. 

Υπάρχει και κάτι ακόμη που έχει αξία για τον ΠΑΟΚ. 

Να ψηλαφήσει όλους του λόγους που ο Λουτσέσκου 

προτίμησε να δουλέψει στο πρωτάθλημα των Ήνωμέ-

νων Αραβικών Έμιράτων το οποίο δεν… υπάρχει για την 

Έυρώπη. Αν οι λόγοι είναι μόνο οικονομικοί λίγο το κακό, 

σε διαφορετική περίπτωση όμως… 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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Κυρίαρχη δύναμη ομορφιάς τα Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2019

Ημιτελικός Εθνικών Καλλιστείων GS HELLAS 
2019: Θορυβώδης και Πολυπληθής!

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 διεξήχθη ο ημιτελικός των Έθνικών Καλλιστείων GS 
Helllas 2019 στο Απλά Έλληνικά, στην Τρούμπα. Ή Ομορφιά περίσσεψε … ΟΛΟΣ Ο ΠΈΙΡΑΙΣ 
ΣΈΙΣΤΉΚΈ, από την δυνατή εικόνα των Finalist. Πλήθος κόσμου προσήλθε για να δει «Ιδί-
οις όμμασι», αυτό που έβλεπαν μήνες τώρα στα social media, και ακουγόταν σε κάθε γω-
νία της χώρας. 27 Finalist ανακοινώθηκαν για τον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί 
26 Ιουλίου 2019, στο Κτήμα Αριάδνη, στην Βαρυμπόμπη. 

Πραγματικά ο κόσμος κατέκλεισε τον ΑΠΛΑ ΈΛΛΉΝΙΚΑ, και σχημάτισαν ουρές έξω 
από το μαγαζί σε σημείο να κλείσει η κυκλοφορία σε μία από τις μεγαλύτερες οδούς του 
Πειραιά, την ΦΙΛΩΝΟΣ. Φυσική ομορφιά, και άρτια οργάνωση ήταν τα κύρια στοιχεία της 
βραδιάς. Το μεγαλύτερο μέρος του έντυπου τύπου, που στηρίζει ενεργά τα ΈΘΝΙΚΑ ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΈΙΑ, μέσω δημοσιογραφικής ψηφοφορίας, έδωσαν τους πρώτους τίτλους, κρίνοντας 
μοναδικό τον κάθε FINALIST. ΝΙΚΉΤΈΣ και ΝΙΚΉΤΡΙΈΣ με τους τίτλους που αποκόμισαν 
από τον ημιτελικό είναι οι εξής: 

Mr. Photo Icon G.S. Hellas  2019
ΚΑΤΣΑΡΙΝΉΣ ΒΑΣΙΛΉΣ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΉΜΉΤΡΉΣ

Miss Photo Icon G.S. Hellas 2019
ΒΑΝΑ ΡΟΜΠΑΚΟΥ - ΤΟΤΙΑ ΓΡΑΖΙΝΑ ΒΑΝΑ

Miss Photo Face G.S. Hellas  2019
ΓΈΩΡΓΙΑ ΈΛΈΝΉ ΛΑΜΠΡΟΥ - BOGDANA NESTERIUK

Miss Up Coming Model G.S. Hellas 2019
ΜΠΙΤΣΙΑ ΈΛΙΖΑ ΣΟΦΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΈΑ

Miss Fashion Icon G.S. Hellas 2019
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΑΝΉ- ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΥ

Miss Editorial Model G.S. Hellas 2019
ΈΛΠΙΔΑ ΠΑΖΑΡΑΚΟΥ- ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΚΟΛΑΝΙ

Miss Fashion Model G.S. Hellas  2019
ΧΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ- ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΚΑΓΙΑ

Miss New Face G.S. Hellas 2019
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Mr.  PhotoFace G.S. Hellas  2019
ΧΑΤΖHΑΝΔΡΈΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΙΒΑΝ ΝΤΙΝΤΟΒ

Mr. New Face G.S. Hellas 2019
ΣΩΤΉΡΉΣ ΓΚΑΤΣΉΣ- ΧΡΉΣΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΉΣ

Mr. Up Coming Model G.S. Hellas 2019
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΉΜΉΤΡΉΣ

Mr. Fashion Icon G.S. Hellas 2019
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΈΖΟΣ

Mr. Editorial Model  G.S. Hellas 2019
ΦΩΤΉΣ ΜΈΤΑΣ

Mr. Fashion Model G.S. Hellas  2019
ΑΝΔΡΈΑΣ ΜΠΟΤΑΙΤΉΣ – ΑΛΚΉΣ ΛΑΔΑΣ

Φωτογραφίες από τον  Michael Patanas.

«Έίμαι πολύ χαρούμενος που από τον ημιτελικό ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 
μας. Τα σχόλια ήταν άκρως ενθαρρυντικά, και τα λόγια αγάπης ως προς τον θεσμό, μονα-
δικά. Αυτό που θέλω να στείλω ως μήνυμα είναι, πως φέτος η Έλλάδα έρχεται ξανά στο 
Προσκήνιο, στο παγκόσμιο στερέωμα… Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ γίνεται φάρος ενεργός και φωτεινός 
μέσω της ομορφιάς. Αυτό που θα ζήσουμε στον μεγάλο τελικό, θα αφήσει άλαλους ακόμα 
και τους οπαδούς του Θωμά. Οι κόποι μας άνθισαν, το σύμβολο μας το παγώνι ανοίγει τα 
φτερά του γεμάτα ΟΜΟΡΦΙΑ-ΛΑΜΨΉ-ΚΥΡΟΣ. Στόχος και σκοπός όλων μας είναι η διεκδί-
κηση της πολιτιστικής μας κληρονομίας, μέσω της Έλληνικής Ομορφιάς. Όλοι στον ΜΈΓΑ-
ΛΟ ΤΈΛΙΚΟ, στις 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, στο ΚΤΉΜΑ ΑΡΙΑΔΝΉ, στην Βαρυμπόμπη.»

Ο Πρόεδρος των Εθνικών Καλλιστείων,  
Γιώργος Κούβαρης, δήλωσε τα εξής:
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ΚΡΙΟΣ
Πράγματα που δεν 
κάνουν οι δυνατοί 
άνθρωποι!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΏΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αυτή την εβδομάδα θα παρουσιαστούν πολλά 
ζητήματα που έχουν σχέση με τους 

αγαπημένους σου ανθρώπους και την 
οικογένειά σου. Θα πρέπει να φανείς 

υποστηρικτικός και να μην επιβαρύνεις 
την κατάσταση με περισσότερο ένταση. 

Οικονομικά θέματα από το παρελθόν που 
ήθελες αλλά δεν έχουν ξεχαστεί κάνουν 

και πάλι την εμφάνισή τους. ΤΥΧΈΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,24,32.

Αυτή η εβδομάδα θα σε απασχολήσει 
κυρίως στον οικονομικό τομέα… 

Θα προσπαθήσεις να τακτοποιήσεις 
οικονομικές εκκρεμότητες του 

παρελθόντος και να ξεκαθαρίσεις το 
τοπίο. Μην μπεις σε διαδικασίες για νέα 

ανοίγματα και επενδύσεις. Οι κοινωνικές 
επαφές ευνοούνται και η επικοινωνία 

σου με τα αγαπημένα σου πρόσωπα 
θα είναι ιδιαίτερα καλή. ΤΥΧΈΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,21,40.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά ήρεμη 
για τα δεδομένα σου. Δεν θα υπάρξουν 

ιδιαίτερα σκαμπανεβάσματα και η 
καθημερινότητά σου θα κυλήσει σε ένα 

κλίμα ισορροπίας και σταθερότητας. 
Οι σχέσεις με τους γύρω σου θα είναι 
πολύ καλύτερες… Απόφυγε να γίνεις 
επικριτικός αλλά αντιθέτως να είσαι 
υποστηρικτικός και τα πράγματα θα 
κυλήσουν τέλεια για σένα. ΤΥΧΈΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,30,45.

Ή εβδομάδα είναι η ιδανική για να 
αφουγκραστείς τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες σου. Σκέψου τι πραγματικά 
χρειάζεσαι, τι θες και προσπάθησε για την 

επίτευξή τους. Δώσε ιδιαίτερη βάση στα 
συναισθήματα σου και γενικά στο πως 

αισθάνεσαι για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά 
που έχεις στη ζωή σου. ΤΥΧΈΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…12,27,39,48.

Αυτή η εβδομάδα θα επηρεάσει θετικά 
την ζωή σου. Θα δεις τους στόχους 
να επιτυγχάνονται και τους κόπους 

σου να επιβραβεύονται! Οι ευκαιρίες 
που θα σου δοθούν θα είναι πολλές 
και σε όλους τους τομείς. Φρόντισε 

να τις εκμεταλλευτείς και προπάντων 
να μάθεις να διακρίνεις τις απατηλές 

από τις συμφέρουσες. ΤΥΧΈΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,24,32.

Αυτή εβδομάδα θα σε βοηθήσει πολύ 
να αναδειχθείς και να εξελιχθείς! Το 

κοντινό σου περιβάλλον θα σε εκτιμήσει, 
θα σε επιβραβεύσει και θα επικροτήσει 

τις επιλογές σου, πράγμα που θα σε 
κάνει να νιώσεις υπέροχα… Όταν οι 

αγαπημένοι σου σε υποστηρίζουν και 
δείχνουν έμπρακτα τη αγάπη τους, αυτό 
σου δίνει μεγάλη δύναμη να συνεχίσεις 

την σκληρή προσπάθεια! ΤΥΧΈΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,28,36.

 Δεν χάνουν χρόνο με το να λυ-
πούνται τον εαυτό τους για αυτά 
που τους συνέβησαν, για το «πώς 
ήρθαν τα πράγματα», ή για το πώς 
τους συμπεριφέρθηκαν άλλοι. Αντί-
θετα, αναλαμβάνουν την ευθύνη 
των πράξεών τους και του ρόλου 
τους στη ζωή και αντιλαμβάνονται 
ότι η ζωή δεν είναι πάντοτε δίκαιη.
Δεν γίνονται υποχείρια άλλων. Δεν 
επιτρέπουν σε άλλους να πάρουν 
τον έλεγχο από τα χέρια τους και 
δεν επιτρέπουν σε κάποιον άλλο να 
έχει εξουσία επάνω τους.
Δεν προσπαθούν να αποφύγουν 
μια αλλαγή. Αντίθετα, καλωσορί-
ζουν κάθε θετική αλλαγή και είναι 
πρόθυμοι και ευέλικτοι. 
Δε σπαταλούν ενέργεια σε πράγ-
ματα που δε μπορούν να ελέγξουν. 
Για παράδειγμα δε θα ακούσετε 
κάποιον «διανοητικά ισχυρό» να 
παραπονιέται για μια βαλίτσα που 
χάθηκε στο αεροδρόμιο ή για την 
κίνηση στους δρόμους. 
Δεν προσπαθούν να ευχαριστήσουν 
τους πάντες. Αναγνωρίζουν ότι δεν 
χρειάζεται να ευχαριστούν τους 
πάντες όλη την ώρα.
Δε φοβούνται το ρίσκο. Δεν 
παίρνουν απερίσκεπτες ή ανόητες 
αποφάσεις, αλλά δε φοβούνται 
να πάρουν ρίσκο όταν έχουν 
υπολογίσει όλους τους πιθανούς 
κινδύνους. 
Δε δίνουν δεκάρα για το παρελ-
θόν. Δεν χάνουν χρόνο με το να 
σκέφτονται ή ευχόμενοι για το πώς 
θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά 
τα πράγματα. 
Δεν επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη 
ξανά και ξανά. Αναλαμβάνουν 
την ευθύνη των πράξεων και των 
συμπεριφορών τους και μαθαίνουν 
από τα λάθη τους. 
Δεν υποβαθμίζουν την επιτυχία των 
άλλων. Αναγνωρίζουν και χαίρο-
νται με την επιτυχία των τρίτων.
Δεν τα παρατάνε μετά από μια απο-
τυχία. Δε βλέπουν την αποτυχία ως 
ένα λόγω για να τα παρατήσουν. 
Δε φοβούνται τις στιγμές που είναι 
μόνοι. Μπορούν να αντέξουν να 
είναι μόνοι και δε φοβούνται τον 
«ήχο» της ησυχίας. 

Δε νιώθουν ότι ο κόσμος τους 
χρωστά κάτι. Δεν αισθάνονται ότι 
δικαιούνται πράγματα στη ζωή 
«έτσι απλά». Αναζητούν τις ευκαι-
ρίες που υπάρχουν, βασιζόμενοι 
στα χαρίσματα και τις ικανότητές 
τους.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΏΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Αυτήν την εβδομάδα θα βλέπεις τα πράγματα από 
πιο καθαρή σκοπιά και θα είσαι επιμελής 
στην επίλυση των ζητημάτων που θα 
προκύψουν! Δεν θα σκέφτεσαι πολύ, αλλά 
θα πράττεις! Φρόντισε μόνο στην προσπάθειά 
σου να μην είσαι αναβλητικός και να 
τελειώνεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να 
μην πάρεις βιαστικές και άδικες αποφάσεις 
και για σένα και για τους γύρω σου. ΤΥΧΈΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,15,26,37.

Περνάς μία από τις καλύτερες περιόδους 
της ζωής σου… Μέσα από τις πράξεις σου 
αναδεικνύονται τα καλύτερα χαρακτηριστικά 
του εαυτού σου και κάνεις τους πάντες γύρω 
σου να σε θαυμάζουν και να χαίρονται που 
σε έχουν δίπλα τους. Ο ερωτισμός και ο 
δυναμισμός που αποπνέεις μαγνητίζουν τους 
πάντες… ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,16,29,43.

Έκμεταλλεύσου την εύνοια που σου 
προσφέρουν οι πλανήτες για να φτάσεις 
πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων 
σου. Να είσαι ανοιχτός σε προτάσεις και 
διαφορετικές απόψεις από τη δική σου γιατί 
μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες για το 
επαγγελματικό σου μέλλον. Θα επικρατήσει 
μια μικρή εσωτερική σύγχυση. Δεν θα 
ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. ΤΥΧΈΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,26,34.

Αυτές τις ημέρες θα έχεις πολλά πράγματα 
να κάνεις και θα αγωνίζεσαι για να τα 
καταφέρεις. Ή πίεση και το άγχος που θα 
βιώσεις θα σε κάνουν να θέλεις να μείνεις 
μόνος. Τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο που θα 
έχεις, θα έχεις την ανάγκη να τον διαθέσεις 
στον εαυτό σου και μόνο, προκειμένου να 
ανασυγκροτηθείς για να ανέβεις το βουνό 
των ευθυνών που έχεις αναλάβει! ΤΥΧΈΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,27,36,42.

Έφτασε η στιγμή να αναμετρηθείς με τον 
εαυτό σου και να δεις ξεκάθαρα τα λάθη σου 
και να τα διορθώσεις! Έίναι ιδανική περίοδος 
για να θέσεις νέους στόχους και να σκεφτείς 
τι θες ουσιαστικά από την ζωή σου! Σχεδίασε 
το μέλλον σου και ακολούθησε κατά γράμμα 
αυτά που απαιτούνται για να επιτύχεις 
τους σκοπούς σου. Απόφυγε τις βιαστικές 
κινήσεις και θα βγεις κερδισμένος… ΤΥΧΈΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,25,40.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 06/7 ΕΩΣ 12/7

Αυτή η εβδομάδα θα σε βοηθήσει να 
ανατρέξεις σε λάθη που έχεις κάνει και να 
βρεις τρόπο να τα διορθώσεις! Ή ανάγκη 
σου να κάνεις ένα διάλειμμα από όλους και 
όλα είναι πολύ μεγάλη και η επιθυμία σου να 
ασχοληθείς και ανασυγκροτήσεις τον εαυτό 
σου ξεπερνάει τα πάντα. Μην παραμελήσεις 
τους αγαπημένους σου ανθρώπους και 
βρεθείς δέκτης σχολίων χωρίς να το 
περιμένεις… ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,11,25,48.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ημιυπογείου, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
ανοιχτωσιά, είναι διαμπερές, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Ιδανικό για 
επένδυση. Τιμή: 15.000€ Kωδ.1033-
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 Έπαρχιακής 
Οδού Λιβαδίτσας - Έυρωπού. Τιμή: 
28.000€ Kωδ.1009-406

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

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

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

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ένοικιάζεται 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
Έγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Έθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Έντός 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 
Έγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Έδέσσης 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
Έγνατία 154 εντός ΔΈΘ 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
Έρμού 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
Έλευθερίας 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, Έύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Έύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Έύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Έύοσμος,  
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, Έυκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Έυόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Έύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Έύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Έυόσμου, 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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