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Όλοι οι 
Βορειοελλαδίτες 
της νέας 
κυβέρνησης

Οι «πρωτάρηδες» 
της Θεσσαλονίκης

Ξεπαγώνουν 
250.000 αιτήσεις 
για συντάξεις  

Η επόμενη ημέρα της θεομηνίας βρίσκει τη Χαλκιδική να «γλείφει τις 
πληγές της» τη στιγμή που η κυβέρνηση μόλις τριών ημερών του Κ. 

Μητσοτάκη επέδειξε γρήγορα και άμεσα αντανακλαστικά.
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Τη γνωρίσαµε πλάι στην παρέα του «Ράδιο Αρβύλα» αλλά οι φιλοδοξίες της ήταν πολύ 

µεγαλύτερες. Η Ευγενία Σαµαρά διαπρέπει ως ηθοποιός και µιλά στην «Κ» για την συνεργασία 

της στην υπερ –παραγωγή των Ρέππα Παπαθανασίου «Το δικό µας σινεµά».

Το δικό µας σινεµά
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ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΟΥΣΙΚΗ Κάθε Σάββατο µοναδικές µουσικές στιγµές δίπλα στην θάλασσα στο αγαπηµένο THEROS µε την εξαιρετική Κωνσταντίνα 
Πάλλα

 «Οιδίπους Τύραννος» σε σκηνοθεσία 
του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στο Θέατρο ∆άσους την Τρίτη 16 Μαίου

Οι «Άνω Κάτω» είναι το νέο, λαϊκό συγκρότηµα έκπληξη µε βάση τη Θεσσαλονίκη, που προκαλεί αίσθηση σε κάθε live 
του. 

∆ευτέρα 15 Ιουλίου στο Αµφιθέατρο Ν. Μουδανιών «οι γαµπροί της Ευτυχίας» σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Μπέζου

Απόψε το MARKIZ Expe-rience στην Καλλιθέα Χαλκιδικής υποδέχεται τον αγαπηµένο Νίκο 
Μακρόπουλο
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Τραγωδία 
και ελπίδα  
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Του Νίκου Καραμανλή

Με κινήσεις «fast 
track» ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης 
επιχειρεί να κερδίσει 

εντυπώσεις – Τα 
μηνύματα από τη 

διαχείριση της κρίσης 
στη Χαλκιδική 
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Πρώτο δείγμα θετικό για τη νέα κυβέρνηση
Το να επιχειρήσει κανείς να ασκήσει κριτική σε μία κυβέρνηση που μετρά λιγότερα από 

πέντε 24ωρα ζωής είναι από αστείο έως επικίνδυνο. Είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν μπορεί 
να υπάρξει κρίση, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί ούτε μία εβδομάδα από τις εθνικές εκλο-
γές. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να μην μπει στον πειρασμό να κάνει ένα πρώτο σχόλιο. Κι 
αυτό δεν θα μπορούσε παρά να είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μπήκε 
στην πολιτική ζωή του τόπου αν μη τι άλλο φουριόζα. «Σαν έτοιμος από καιρό», όπως είχε 
γράψει ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο νέος πρωθυπουργός έρχεται να εισάγει νεωτερισμούς 
στην άσκηση πολιτικής.

Από τη μία εμπιστεύτηκε την ευθύνη των υπουργείων σε πολιτικά πρόσωπα είτε από 
την κεντροδεξιά παράταξη είτε από τον χώρο του Κέντρου (βλ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
Λίνα Μενδώνη) με γνώση όμως του αντικειμένου που καλούνται να υπηρετήσουν, από την 
άλλη έβαλε δίπλα τους τεχνοκράτες υφυπουργούς, ανθρώπους με εμπειρία και βιώματα 
από δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ένα μοντέλο που, εάν επιτύχει, είναι σίγουρο πως θα 
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για κάθε επόμενη κυβέρνηση. Ο δεύτερος μεγάλος 
νεωτερισμός είναι η δημιουργία δομών ελέγχων και ισορροπιών, που όλες καταλήγουν 
στον πρωθυπουργό. Μπορεί η αντιπολίτευση να έσπευσε να μιλήσει για συγκεντρωτισμό, 
ωστόσο ο προφανής στόχος αυτής της επιλογής είναι να αποφευχθούν τα πολλά συντονιστι-
κά όργανα και να γίνει η άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού απευθείας από τον 
πρωθυπουργό, όποτε χρειάζεται.

Μάλιστα, η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού χρειάστηκε πριν καν η κυβέρνηση 
συμπληρώνει 48 ώρες ζωής και με πρόσωπα –όπως ο νέος γενικός γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς– να μην έχουν αναλάβει επίσημα καθήκοντα. Ο λόγος, φυσι-
κά, για την τραγωδία στη Χαλκιδική με τους 7 νεκρούς, με τις δυνάμεις όμως του κράτους 
να δρουν με πρωτοφανή αντανακλαστικά. Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία και Αυτο-
διοίκηση ξεκίνησαν δράσεις πριν καν ολοκληρωθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, προ-
σπαθώντας να βοηθήσουν τους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν από την πρωτοφα-
νή κακοκαιρία. Μάλιστα, η κυβέρνηση δεν δίστασε να κινητοποιήσει με διαδικασίες… fast 
track ακόμη και τις Ένοπλες Δυνάμεις, κάτι που κατά το παρελθόν θα απαιτούσε συζητήσεις 
ημερών για να... βγει ο στρατός στους δρόμους.

Και για να μη βιαστούν κάποιοι να μιλήσουν για μιλιταριστική λογική άλλων εποχών, 
πολύ απλά να αναφέρουμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν καθήκον να συμβάλλουν σε τέ-
τοια γεγονότα, διαθέτοντας μέσα και προσωπικό που είναι υπερ-πολύτιμα τις κρίσιμες ώρες. 
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, το συμπέρασμα που μπορεί να βγει για τη νέα κυβέρνηση είναι «πρώτο 
δείγμα θετικόν». Μένουν, όμως, να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα, ώστε η χώρα να έρ-
θει ακόμη πιο κοντά σε αυτό που αποκαλούμε κράτος του δυτικού κόσμου. 
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Ένα ισχυρό κέντρο λήψης αποφάσεων και 
συντονισμού του κυβερνητικού έργου θα είναι το 
Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη, με 
τον κύκλο των συνεργατών του να σχηματοποι-
είται προοδευτικά. Για ένα διάστημα, η έδρα του 
κυβερνητικού μηχανισμού θα είναι στο Μέγαρο 
Μαξίμου, αλλά θα προετοιμάζεται παράλληλα 
η μετάβαση στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης, όπου θα εδρεύει η Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού του κυβερνητικού έργου.  

Ο κ. Μητσοτάκης είχε εδώ και καιρό σχη-
ματοποιήσει την ομάδα κρούσης του Μεγάρου 

Μαξίμου. Βασικό πρόσωπο αναφοράς θα είναι ο 
Γρηγόρης Δημητριάδης, ο διευθυντής του γρα-
φείου του πρωθυπουργού. Ο κ. Δημητριάδης 
είναι πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του 
κ. Μητσοτάκη, τα γραφεία τους θα είναι… μεσο-
τοιχία, ενώ ο κ. Δημητριάδης είχε ρόλο εξ απορ-
ρήτων του πρωθυπουργού και στην οδό Πειραι-
ώς. Δικηγόρος, άνθρωπος για ειδικές αποστολές 
και απολύτως έμπιστος, ο κ. Δημητριάδης είναι 
ο γιος της Κατερίνας Μητσοτάκη, της αδερφής 
του πρωθυπουργού, ενώ είναι κοντά του από 
την πρώτη στιγμή που κατέβηκε υποψήφιος 

βουλευτής, το 2004. Ο κ. Δημητριάδης, μάλιστα, 
έχει ήδη αρχίσει να σχηματοποιεί την ομάδα του, 
με πρόσωπα που προέρχονται από τον οργανι-
σμό της ΝΔ.  

Ένας ακόμα άνθρωπος με καίριο ρόλο θα εί-
ναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Με καταγωγή από 
την Κάρπαθο, σπουδαίες ακαδημαϊκές περγα-
μηνές και λογική manager, ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν εδώ και καιρό 
σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη για Συνταγματι-
κά θέματα, ενώ πλέον θα είναι επιφορτισμένος 
με τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, τη 

Ισχυρό κέντρο λήψης αποφάσεων και συντονισμού του κυβερνητικού 
έργου θα είναι το Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης,

η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού
και Νεολαίας Σοφία Σαουρίδου,

και το Τοπικό Συμβουλίο Πυλαίας 
σας καλούν στο τριήμερο εκδηλώσεων

στην Πυλαία στις 18, 19 και 20 Ιουλίου 
προς τιμήν του πολιούχου 

Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου
στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο

,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ 21.00
18.7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ 21.00
19.7

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΩΡΑ 21.00
20.7

Συναυλία με τον
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΑΓΚΟΥΡΗ
που μάγεψε τους θεατές και
τους κριτές του X - FACTOR

Συναυλία με τον μοναδικό 
ρεμπέτη ερμηνευτή
ΑΓΑΘΩΝΑ

Εκδήλωση με τα Χορευτικά των Συλλόγων  και των 
Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Συμμετέχουν:
Χορευτικό τμήμα του ΚΑΠΗ Πυλαίας
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πυλαίας “Η Καπουτζήδα”
Τμήμα Νέων Πυλαίας (ΚΕΠΑΠ)
Τμήμα Ενηλίκων Πυλαίας (ΚΕΠΑΠ)
Χορευτικό τμήμα Συλλόγου Κατοίκων Ν. Ελβετίας

Την εκδήλωση επιμελείται και 
παρουσιάζει ο δημοσιογράφος 
Κώστας Μπλιάτκας

στοχοθεσία, αλλά και τον προσδιορισμό των χρονοδια-
γραμμάτων.  

Τα καθήκοντα της επιτήρησης του κυβερνητικού έρ-
γου, της υποβοήθησης των υπουργών στα καθήκοντά 
τους και του σχεδιασμού θα αναλάβει ο Άκης Σκέρτσος, 
ο νέος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που εδώ και 
αρκετούς μήνες είναι κοντά στον κ. Μητσοτάκη. Προερ-
χόμενος από τον ΣΕΒ, αλλά έχοντας και διαδρομή στο 

πλευρό πολιτικών προσώπων, όπως ο Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης και ο Γιάννης Στουρνάρας, αλλά και ο Παναγιώ-
της Πικραμμένος, ο κ. Σκέρτσος θα έχει σημαντικό ρόλο 
στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί από τον κ. Μητσοτάκη και 
προσδιορίστηκαν πιο συγκεκριμένα με τους φακέλους 
που πήραν στα χέρια τους οι υπουργοί στο Υπουργικό 
Συμβούλιο. Ο κ. Σκέρτσος θα έχει στο πλευρό του δύο 
γενικούς γραμματείς, τον Θανάση Κοντογεώργη που 
θα είναι αρμόδιος για τα εσωτερικά θέματα, και τη Βίκυ 
Λοΐζου, που θα έχει την αρμοδιότητα των παραγωγικών 
υπουργείων.

 Σημαντικός είναι ο ρόλος δύο νομικών. Ο Τάκης Πι-
κραμμένος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, άνθρωπος 
της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Μητσοτάκη, θα είναι 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα αναλαμβάνει «απο-
στολές», ενώ θα έχει και σημαντικό θεσμικό ρόλο, μια 
και θα αναλάβει σε ύστερο χρόνο την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ακόμα, ο 
γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, καθη-
γητής Νομικής Στέλιος Κουτνατζής, θα είναι σε ανοιχτή 
γραμμή με όλα τα υπουργεία, μια και έχει την επιμέλεια 
του νομοπαρασκευαστικού σκέλους, σε άμεση επικοι-
νωνία τόσο με τον άμεσο προϊστάμενό του, Άκη Σκέρτσο, 
όσο και με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.  

Τέλος, μέλος του «πρωινού καφέ», σε αυτή την πρώ-
τη σύνθεσή του, είναι και ο δημοσιογράφος Δημήτρης 
Μητρόπουλος, ο οποίος ήταν ατύπως στο επιτελείο Μη-
τσοτάκη τα τελευταία χρόνια και θα έχει ρόλο συμβούλου 
στρατηγικής και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Για τα διεθνή, 
σημαντικός θα είναι ο ρόλος της πρέσβειρας Έλενας 
Παπαδοπούλου, η οποία θα είναι η προϊσταμένη του 
Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού. Η κα Πα-
παδοπούλου η οποία, μετά τον διωγμό της από τον Νίκο 
Κοτζιά από τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυ-
ξέλλες, εστάλη στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, μέχρι 
να αποκατασταθεί σε καίρια θέση, στην αντιπροσωπεία 
της ΕΕ στο Κόσοβο, θα είναι ένας σημαντικός κρίκος στην 
αλυσίδα του Μαξίμου για τις διεθνείς επαφές.  

Στο Μαξίμου με έναν ρόλο εντός, εκτός και επί τα 
αυτά θα είναι ο έμπιστος περί τα κομματικά του προέ-
δρου, Θανάσης Νέζης, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα 
αναμένεται να αποσαφηνιστούν και οι αρμοδιότητες του 
Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος ακούγεται και για τη θέση 
του διευθυντή του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού. 

 
Η επικοινωνία 
Πρόσωπο της επικοινωνίας θα είναι ο εκ Δομοκού 

προερχόμενος, Στέλιος Πέτσας. Άνθρωπος των αριθμών, 
ήταν στο ΓΛΚ επί Χρήστου Σταϊκούρα στην κυβέρνηση 

Σαμαρά, θήτευσε ως σύμβουλος Δημοσιονομικής Πολι-
τικής του κ. Μητσοτάκη, ενώ από το 2018 και εντεύθεν 
προήχθη σε διευθυντή του γραφείου του τότε προέδρου 
της ΝΔ. Άνθρωπος αποτελεσματικός και μεθοδικός, θε-
ωρείται έμπιστος του κ. Μητσοτάκη και εκτιμάται ότι θα 
εκπλήξει θετικά με τις επικοινωνιακές του αρετές. 

 Μέχρι στιγμής, διευθυντής του γραφείου Τύπου του 
πρωθυπουργού παραμένει ο στενός συνεργάτης του κ. 
Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος Ζούλας. Ο κ. Ζούλας έχει ανα-
λάβει το βάρος της επικοινωνίας αυτές τις πρώτες μέρες, 
έχοντας στο πλευρό του τον αναπληρωτή διευθυντή του 
γραφείου Τύπου, πλέον, και έμπειρο δημοσιογράφο, Αρ-
γύρη Παπαπαστάθη, ο οποίος παραμένει επιφορτισμένος 
και με τις επαφές με τα διεθνή ΜΜΕ. Στο γραφείο Τύπου, 
σε αυτήν τη φάση, παραμένουν πρόσωπα από τη ΝΔ, 
όπως ο Πρόδρομος Πύρρος και ο Βασίλης Καραμητσό-
πουλος. 

 Ακόμα, καίριος είναι ο ρόλος της Κύρας Κάπη που θα 
έχει τον ίδιο ρόλο που είχε και στα χρόνια της αντιπολί-
τευσης: Θα είναι ο άνθρωπος δίπλα στον Κυριάκο Μητσο-
τάκη για τα πάντα, ενώ θα έχει το θεσμικό «καπέλο» της 
διευθύντριας Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου. 

 
Η Βουλή 
Στη Βουλή, τέλος, επιστρέφει ο στενός συνεργάτης 

και προσωπικός φίλος του κ. Μητσοτάκη, Μιχάλης Μπε-
κίρης, ο οποίος ήταν διευθυντής του γραφείου του στη 
ΝΔ έως το 2018. Θα είναι διευθυντής του γραφείου του 
πρωθυπουργού στη Βουλή, με διευρυμένες αρμοδιό-
τητες. Στο γραφείο στη Βουλή, σε καίρια θέση, θα είναι 
και η επίσης στενή συνεργάτιδα του κ. Μητσοτάκη, Ελίνα 
Κυπραίου, κόρη της ιδιαιτέρας του Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη, Σάκης Κυπραίου. Τέλος, σημαντικός θα είναι και ο 
ρόλος του νέου γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτή Α΄ 
Θεσσαλονίκης Σταύρου Καλαφάτη, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Μαξίμου και βουλευτών. 
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Με μια συμβολική του κίνηση, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αρνήθηκε να 
παραλάβει και να χρησιμοποιήσει τις δυο θωρα-
κισμένες BMV, προτιμώντας το αυτοκίνητο που 
είχε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης.

O κ. Μητσοτάκης, την ίδια μέρα, έδωσε εντο-
λή να βρεθεί άμεσα αγοραστής, προκειμένου να 
πουληθούν τα δύο πανάκριβα και δαπανηρά αυ-
τοκίνητα που βαρύνουν με εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό!

Κάτι που είχε αναγγείλει και ο Αλέξης Τσί-
πρας (μαζί με την πώληση ενός πρωθυπουργι-
κού αεροπλάνου) και δεν υλοποίησε ποτέ…

Για τις μετακινήσεις των πρωθυπουργών, το 
κράτος δεν διαθέτει μόνο μία πανάκριβη BMW, 
αλλά δύο και η «δίδυμη αδελφή της πανάκρι-
βης και πολυτελούς “Μπέμπας” του Μνημονίου» 
βρίσκεται παρκαρισμένη στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Είχε αγοραστεί επί κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέ-
ου, είχε παραχωρηθεί στον εκάστοτε υπουργό 
Δημόσιας Τάξης και εν συνεχεία παραχωρήθηκε 
στον πρωθυπουργό. Η πρώτη της εμφάνιση ως 
πρωθυπουργικό αυτοκίνητο έγινε στο αεροδρό-
μιο «Ελ. Βενιζέλος», όταν ο τότε πρωθυπουργός 
Αντ. Σαμαράς πήγε να υποδεχθεί και παραλάβει 
την Άνγκελα Μέρκελ.

Οι δυο BMW  κοστίζουν περίπου 25.000 ευρώ 
τον χρόνο η καθεμία για συντήρηση και δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ για βενζίνη. Οπότε ζητείται… Άρα-
βας σεΐχης ή Ρώσος μεγιστάνας να αγοράσει τις 
αλεξίσφαιρες κρατικές πολυτελείς λιμουζίνες, 
αξίας 750.00 ευρώ η καθεμιά, οι οποίες μένουν 
προς το παρόν στα αζήτητα.

Ο Κυριάκος και τα κρατικά αυτοκίνητα
Ο κ. Μητσοτάκης, ως υπουργός Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, επιχείρησε να βάλει μια τάξη 
και να κάνει έλεγχο στο χάος των κρατικών οχη-
μάτων, με στόχο να περιορίσει τα έξοδα και τις 
υπερβολικές σπατάλες από την αλόγιστη χρήση 
τους. Την ίδια εντολή έδωσε και στον σημερινό 
υπουργό.

Τα ποσά που δαπανώνται για τη συντήρηση 
των κρατικών λιμουζινών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του μνημονίου και της φτωχοποίησης του ελλη-
νικού λαού είναι πέρα από κάθε φαντασία και 
λογική, καθιστώντας τις συγκεκριμένες δαπά-
νες, που συνεχίζονται έως και σήμερα, κυριολε-
κτικά εκτός τόπου και χρόνου. 

Σε αυτό το απολύτως οξύμωρο πλαίσιο, ένα 
απλό σέρβις των θωρακισμένων υπερπολυτε-
λών BMW 760 που χρησιμοποιούσαν οι προη-

γούμενοι πρωθυπουργοί στοιχίζει 25.000 ευρώ! 
Για καινούργια λάστιχα στη Mercedes του 

Προέδρου της Δημοκρατίας πληρώνουμε 
12.000 ευρώ, ενώ χρεώνονται και… εργατικά 
στο Ελληνικό Δημόσιο για την τοποθέτησή τους 
(!) που φτάνουν τα 900 ευρώ! 

Η τοποθέτηση δύο παρμπρίζ στο αυτοκίνητο 
του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας τιμολο-
γείται 24.000 ευρώ!

Οι κωδικοί των χρηματικών ενταλμάτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων της 
ΕΛ.ΑΣ., όπως έχουν επίσημα αναρτηθεί από το 
αρμόδιο υπουργείο στη «Διαύγεια», έχουν πάρει 
φωτιά τα τελευταία χρόνια, με τον Έλληνα φορο-
λογούμενο να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για 
να κινήσει τα θηριώδη θωρακισμένα οχήματα 
της κυβερνητικής ελίτ αυτού του κράτους. 

Ναυαρχίδες του VIP στόλου είναι οι δύο BMW 
760Li HS που αγοράστηκαν το 2010 επί κυβέρ-
νησης Γιώργου Παπανδρέου για να τις χρησιμο-
ποιούν οι εκάστοτε υπουργοί Οικονομικών και 
Δημόσιας Τάξης. 

Πρώτος «ιδιοκτήτης» του ενός εκ των δύο 
σούπερ αυτοκινήτων, που πληροί τα υψηλότε-
ρα επίπεδα θωράκισης παγκοσμίως κατά επι-
θέσεων με σφαίρες, χειροβομβίδες, ρουκέτες 
και βόμβες, με την τιμή αγοράς του να φτάνει 
τα 750.000 ευρώ, υπήρξε ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και 
από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι και τις εκλογές 
της 25ης Ιανουαρίου ο διάδοχός του και πρώην 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. 

Η έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποκά-

λυψε ότι η δεύτερη αλεξίσφαιρη BMW παραχω-
ρήθηκε το 2012 από τον τότε υπουργό Δημόσι-
ας Τάξης Νίκο Δένδια στο Μέγαρο Μαξίμου και 
έκτοτε χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις 
του τότε πρωθυπουργού.

Ασύλληπτα ποσά 
Το κόστος του σέρβις της πρωθυπουργικής 

BMW 760Li HS των 4.400 κυβικών εκατοστών 
είναι πραγματικά ασύλληπτο. 

Τον Σεπτέμβριο του 2016 αυτό ανήλθε στα 
25.018,21 ευρώ (!). 

Ειδικότερα, 17.650,51 ευρώ κόστισε η προ-
μήθεια των ανταλλακτικών και 7.367,70 ευρώ 
η αμοιβή της εργασίας του εξουσιοδοτημένου 
συνεργείου. 

Ιλιγγιώδη είναι και τα ποσά για την αντικατά-
σταση των αλεξίσφαιρων ελαστικών της λιμου-
ζίνας, αφού μια τετράδα από αυτά στοίχισε στις 
19 Μαρτίου 2016 το ποσό των 9.672,42 ευρώ. 

Η πρώτη αλλαγή των ελαστικών ειδικού τύ-
που έγινε τον Ιούνιο του 2013 όταν αντικαταστά-
θηκε ο ένας τροχός, αντί 3.354 ευρώ. Η τελευ-
ταία αλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 
2016, με την αντίστοιχη δαπάνη αγοράς να είναι 
της τάξης των 2.499,35 ευρώ, ενώ η αμοιβή 
εργασίας τοποθέτησης του ελαστικού «στο θω-
ρακισμένο υπηρεσιακό όχημα μάρκας BMW που 
χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του προέ-
δρου της Κυβερνήσεως» ήταν 399,75 ευρώ. Μι-
κρότερη από τα 600 ευρώ που πληρώθηκαν για 
την αντικατάσταση άλλου ελαστικού τον Οκτώ-
βριο του 2015, με τιμή αγοράς 2.372,79 ευρώ. 

Tα δύο κρατικά αυτοκίνητα που στοιχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στον ελληνικό 
λαό και είχαν κρατηθεί από την κυβέρνηση της Αριστεράς βγαίνουν «στο σφυρί»

Προς πώληση οι δύο χρυσές BMW
Po
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ΞΑΡΧΑΚΟΣ... 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!

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

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

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

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

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ

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

ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Πάρκο ΧΑΝΘ (έναντι Λευκού Πύργου), Θεσσαλονίκη  // 2310.221.691 //  Facebook: Ξαρχάκος Coffee & Drinks
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«Κερδίσαμε! Απλώς οι άλλοι κέρδισαν... λίγο 
περισσότερο». Κάπως έτσι αντιμετώπισαν τα 
εκλογικά αποτελέσματα της περασμένης Κυρια-
κής αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ήξεραν 
ότι δύσκολα θα ανατρέπονταν τα δημοσκοπικά 
δεδομένα, ωστόσο ικανοποιήθηκαν βλέποντας 
το κόμμα τους να ξεπερνά τις τριάντα ποσοστι-
αίες μονάδες καταγράφοντας τελικά ποσοστό 
της τάξης του 31,53% (μειωμένο κατά 3,93% 
σε σχέση με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015), 
που μεταφράζεται σε 1.781.174 ψήφους.

Αυτούς ακριβώς τους ψηφοφόρους θέλει 
τώρα να κρατήσει και ει δυνατόν να αυξήσει ο 
τέως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το επικεί-
μενο συνέδριο του κόμματος, που θα καθορίσει 
και τις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, 
αναμένεται τελικά να πραγματοποιηθεί τέλη του 
τρέχοντος έτους και όχι αμέσως μετά το καλο-
καίρι, όπως σχεδιαζόταν αρχικά. Μέχρι τότε 
όμως θέτει ως στόχο τα οργανωμένα μέλη του 
κόμματος να φθάσουν αριθμητικά τουλάχιστον 
το 10% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ήτοι περί-
που 178.000. 

Το βάρος στους νέους 
Το βάρος θα δοθεί κυρίως στη νεολαία που, 

όπως έδειξαν και τα στοιχεία των εκλογών, προ-
τίμησε το κόμμα της Αριστεράς έναντι της Νέας 
Δημοκρατίας. Αν και το νυν κυβερνών κόμμα 
επικράτησε στις ευρωεκλογές έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
στις ηλικακές ομάδες 17-24 ετών, στις βουλευ-
τικές κάλπες συνέβη το αντίθετο. Οι νέοι ψήφι-
σαν ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 38%, ΝΔ 30,4%, ΜέΡΑ25 
5,7%, ΚΙΝΑΛ 4,9%, Χρυσή Αυγή 4,8%, ΚΚΕ 4,3% 
και Ελληνική Λύση 3,8%. Η νέα γενιά λοιπόν 
αναμένεται να αποτελέσει τη «μαγιά» που θα 
διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στη νέα προο-
δευτική δημοκρατική παράταξη που φιλοδοξεί 
να δημιουργήσει ο τέως πρωθυπουργός.

Η άποψη «θα πορευτώ με τη γενιά μου», 
που έχει διατυπώσει παλαιότερα ο κ. Τσίπρας, 
θα αρχίσει να υλοποιείται προσεχώς. Άλλωστε 
αυτό είχε φανεί και στην τελευταία φάση της δι-
ακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ρόλους-κλειδιά 
κατείχαν η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανα-
κόπουλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νίκος Παππάς, 
ο Γιώργος Βασιλειάδης καθώς και η Κατερίνα 
Νοτοπούλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και η Ράνια 
Σβίγκου. Τα ίδια πρόσωπα, συνεπικουρούμενα 
κι από άλλα που κυμαίνονται γύρω στα 40, θα 
σηκώσουν το βάρος του μετασχηματισμού του 

κόμματος. 
Τέλος η… ομάδα Τσακαλώτου
Άλλωστε, από δω και πέρα δεν θα υπάρχει 

εσωκομματικά η πάλαι ποτέ ισχυρή ομάδα των 
«53» υπό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, αφού οι πε-
ρισσότεροι που ανήκαν στην εν λόγω τάση δεν 
κατάφεραν να εκλεγούν βουλευτές. Η Αννέτα 
Καββαδία έμεινε στην 8η, μη εκλόγιμη θέση του 
Βόρειου Τομέα της Αθήνας, η Βασιλική Κατριβά-
νου επίσης δεν εξελέγη στον Δυτικό Τομέα, αφού 
κατετάγη 7η, και ο Νίκος Τόσκας 8ος, ο Γιώργος 
Κυρίτσης στον Νότιο Τομέα έπεσε πιο κάτω και 
από την Κατερίνα Παπακώστα, ενώ εκτός Κοινο-
βουλίου βρέθηκαν επίσης ο Χρήστος Καραγιαν-
νίδης στη Δράμα, ο Μάκης Μπαλαούρας στην 
Ηλεία, ο Χρήστος Μαντάς στα Ιωάννινα και η 
Αφροδίτη Σταμπουλή στις Σέρρες. 

Προς το Κίνημα 
Περισσότερο ανάλαφρος, ο κ. Τσίπρας θα 

προχωρήσει τώρα σε περαιτέρω ανοίγματα προς 
τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής και όλων 
των άλλων δυνάμεων που θα μπορούσαν να 
συσπειρωθούν γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ, που εμ-
φανίζεται πλέον ως ο ισχυρός κεντροαριστερός 
πόλος έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Όπως συ-
νηθίζει να λέει ο τέως πρόεδρος της κυβερνή-
σεως, «η Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί μια 
στρατηγική μας επιλογή», κάτι που αναμένεται 
να επαναλάβει και κατά τη διάρκεια της σημε-
ρινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του 
κόμματος, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
συνολικής αποτίμησης του εκλογικού αποτελέ-
σματος. 

Ήδη μεσοβδόμαδα συγκλήθηκε η Πολιτική 
Γραμματεία, στην οποία ο πρόεδρος του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε 
ότι «το ποσοστό που λάβαμε στις εθνικές κάλ-
πες αποτελεί επιβεβαίωση της εδραίωσης του 
ΣΥΡΙΖΑ ως αδιαμφισβήτητου εκφραστή των 
αριστερών, προοδευτικών και δημοκρατικών 
δυνάμεων». Θεωρεί ότι το 31,53% που έλαβε 
στις εθνικές κάλπες τού διασφαλίζει μια ισχυρή, 
μαχητική και προγραμματική αξιωματική αντι-
πολίτευση που θα ασκεί κριτική στην κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη, κάθε φορά που θεωρεί ότι δεν 
πράττει κάτι σωστά. 

Πάλι στους δρόμους…
Επί της ουσίας, όπως μαθαίνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ 

θα ασκεί αντιπολίτευση τόσο εντός του Κοινο-
βουλίου όσο και στους δρόμους, κινητοποιώ-
ντας μάλιστα τον κόσμο όποτε κρίνεται σκόπι-
μο. Άλλωστε το γεγονός ότι δεν είναι έτοιμος 
να δώσει κάποιο χρονικό διάστημα ανοχής στη 
Νέα Δημοκρατία φάνηκε από την πρώτη κιόλας 
στιγμή, όταν γνωστοποιήθηκε η σύνθεση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Σε ανακοίνωσή της η 
Κουμουνδούρου έκανε λόγο για ένα σχήμα που 
ούτε μικρό ούτε ευέλικτο είναι, όπως δήλωνε ο 
κ. Μητσοτάκης, αφού απαρτίζεται από 51 υπουρ-
γούς και υφυπουργούς, εκ των οποίων κάποιοι 
είχαν επιτελικές θέσεις στην κυβέρνηση Σαμα-
ρά, ενώ κάποιοι άλλοι είναι «νεοφιλελεύθεροι 
τεχνοκράτες». Ανάλογου ύφους ανακοινώσεις 
αναμένεται να δούμε αρκετές το προσεχές διά-
στημα.

Ο Τσίπρας θα προχωρήσει ανεπηρέαστος σε αλλαγές προσώπων μετά και 
τον αποδεκατισμό της ομάδας των «53» 

«Κερδίσαμε! Απλώς οι άλλοι 
κέρδισαν... περισσότερο»
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Η ανάδειξη μιας νέας, αυτοδύναμης κυβέρνησης στις εκλογές της 
7ης Ιουλίου αποτελεί καλό νέο για τη χώρα, αν μη τι άλλο στο βαθμό 
που διασφαλίζει συνθήκες πολιτικής σταθερότητας για τα επόμενα χρό-
νια. Επιπλέον, η εξασφάλιση μιας ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφί-
ας, σαφώς δίνει στη νέα κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει τα-
χύτερα στην εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας. Ταυτόχρονα, 
όμως, αυξάνει τις προσδοκίες τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρή-
σεων, για αποφασιστική και αποτελεσματική διακυβέρνηση, η οποία θα 
δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάκαμψης και ευημερίας για τη χώρα. 

Το έργο που αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση είναι  κάθε άλλο παρά 
εύκολο, μετά από μια δεκαετία ακραίων οικονομικών προκλήσεων. Τόσο 
ο νέος πρωθυπουργός όσο και τα στελέχη που θα αναλάβουν θέσεις ευ-
θύνης στη νέα κυβέρνηση, γνωρίζουν ήδη ότι δεν υπάρχει χρόνος για 
χάσιμο. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις 
και να κινητοποιηθούν νέες επενδύσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυ-
ξης και την οριστική έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.

Αυτό που ζητά ο επιχειρηματικός κόσμος είναι η νέα κυβέρνηση να 
αξιοποιήσει την ισχυρή εντολή των πολιτών, για να εφαρμόσει καλές 
πρακτικές και – κυρίως – για να αποφύγει λάθη του παρελθόντος. Για να 
ασκήσει μια συνεπή και σταθερή οικονομική και δημοσιονομική πολιτι-
κή με καθαρό αναπτυξιακό πρόσημο, για να δώσει λύση στο πρόβλημα 
της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, για να εφαρμόσει περισσότερο φι-
λόδοξες μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτους, στο ασφαλιστικό 

σύστημα, στην παιδεία, στην κοινωνική πρόνοια. 
Εξίσου σημαντικό αίτημα, τόσο από τη νέα κυβέρνηση όσο και από τα 

κόμματα που θα ασκήσουν το ρόλο της αντιπολίτευσης, είναι η συμβολή 
στη διαμόρφωση μιας νέας, υγιούς πολιτικής κουλτούρας, απαλλαγμέ-
νης από τις παθογένειες του παρελθόντος. Μιας κουλτούρας η οποία 
θα στηρίζεται περισσότερο στην κοινή λογική, στην υπευθυνότητα, στη 
νηφαλιότητα, στη συναίνεση και τη συνεννόηση για το καλό του τόπου. 

Ελπίδα και αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, τόσο από τη νέα 
κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι υπηρετή-
σουν την ανάγκη για μια νέα, υγιή πολιτική κουλτούρα. Μια κουλτούρα 
που στηρίζεται στην κοινή λογική, στην υπευθυνότητα, στη νηφαλιότη-
τα, στη συναίνεση και τη συνεννόηση για την προώθηση εθνικής σημα-
σίας πολιτικών. 

Τα Επιμελητήρια, ως θεσμικός εκφραστής των παραγωγικών δυνά-
μεων της χώρας, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν υπεύθυνα και εποι-
κοδομητικά στο δημόσιο διάλογο και να στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία, 
κάθε μεταρρύθμιση που βοηθά την πατρίδα μας να κάνει το μεγάλο 
άλμα μπροστά. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα για 
να κερδίσει ένα πιο ευοίωνο μέλλον. Με ένα ικανό πολιτικό δυναμικό, 
με σταθερότητα και ενότητα, μπορούμε να ελπίζουμε σε μια νέα περίοδο 
ευημερίας και προκοπής.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικου Επιμελητηρίου Αθηνών

Ο ρόλος της ασφάλισης πιστώσεων
opinion
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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
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Έκτακτο σχέδιο σωτηρίας της ΔΕΗ, με στό-
χο την αποτροπή κατάρρευσης του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και του... ταμείου 
της επιχείρησης, δρομολογεί τις επόμενες εβδο-
μάδες η νέα κυβέρνηση με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος.

Η αποτυχία πώλησης των λιγνιτικών μονά-
δων από την προηγούμενη κυβέρνηση, η αύξηση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 2 δισ. ευρώ, 
η συνεχής φυγή πελατών, η τραγική χρηματοοι-
κονομική θέση της και μια σειρά λαθών από την 
προηγούμενη κυβέρνηση οδηγούν με μαθημα-
τική ακρίβεια σε σαρωτικές αλλαγές μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες. Μέσα σε όλα αυτά, πρέπει 
να προστεθεί και η υποχρέωση της επιχείρη-
σης να διαθέτει σε τιμές κάτω του κόστους την 
ενέργεια που παράγει μέσω των δημοπρασιών 
ΝΟΜΕ, προκειμένου να μειωθεί το μερίδιό της 
στην αγορά. Ενδεικτική της κρισιμότητας της κα-
τάστασης είναι ότι η πρώτη συνάντηση του νέου 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν με 
τον νέο υπουργό Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, 
καθώς κάθε... λεπτό που περνάει μπορεί να είναι 
καθοριστικό για το μέλλον της επιχείρησης. 

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να βαδίσει 
στο πλαίσιο που ορίζει το μνημόνιο μεταξύ της 
ΔΕΗ και των τραπεζών και φέρει την υπογραφή 
της σημερινής διοίκησης και των ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ. 
Η αδυναμία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων 
ανοίγει τον δρόμο για την κατάργηση της έκ-
πτωσης συνέπειας στις πληρωμές των λογαρια-
σμών και ίσως για την αύξηση των τιμολογίων, 
καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα 
θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Επιπλέον, θα τιτλο-
ποιηθούν οι οφειλές ύψους 2 δισ., ώστε να πάρει 
ανάσα ο ισολογισμός της επιχείρησης. Η κυβέρ-
νηση, φοβούμενη μήπως υπάρξουν κατηγορίες 
περί ξεπουλήματος μετά την απαξίωση της ΔΕΗ 
από τη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, θα 
εφαρμόσει ένα διετές πλάνο προκειμένου να 
βελτιώσει θεαματικά τη χρηματοοικονομική της 
διάρθρωση και να επαναφέρει την επιχείρηση σε 
φάση κερδοφορίας, ώστε στη συνέχεια να προ-
κηρύξει διαγωνισμό για την είσοδο στρατηγικού 
επενδυτή. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδεί-
ξεις, η ΔΕΗ θα κλείσει τη χρονιά με ζημιές που 
μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ. 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία 
βρίσκεται η ΔΕΗ φέρνει σαρωτικές αλλαγές σε 
διοικητικό επίπεδο, ενώ στο παιχνίδι εμπλέκο-
νται το ΤΑΙΠΕΔ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι ο απελθών πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Εμ. Παναγιωτάκης, 
ο οποίος παραιτήθηκε, είχε ζητήσει προ ημερών 
την είσοδο στρατηγικού επενδυτή και είχε ανα-
κοινώσει την αποστολή περίπου 900.000 εξωδί-
κων προς όλους όσοι οφείλουν στην επιχείρηση, 
ακόμη και σε μικρούς οφειλέτες. 

Κόβει το ρεύμα στα νοικοκυριά
Ήδη άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα 

εξώδικα, και όχι μόνο. Η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα 
σε χιλιάδες νοικοκυριά που απώλεσαν τη ρύθ-
μιση για αντικειμενικούς λόγους –καθυστέρηση 
πληρωμής λογαριασμού λόγω μη καταβολής 
εγκαίρως μισθού κ.ά.–, με αποτέλεσμα να προ-
καλείται σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, κάτι που 

πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση, αν 
δεν θέλει να χρεωθεί τις αστοχίες της Αριστεράς.

Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες ημέρες 
αναμένεται να ληφθούν οι πρώτες αποφάσεις, 
οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 
ρευστότητας της επιχείρησης, ενώ η κυβέρνη-
ση σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να ανοίξει 
μέτωπο με τους συνδικαλιστές. Ωστόσο, ο σχε-
διασμός της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση της 
επιχείρησης μέσω της παραχώρησης λιγνιτικών 
και υδροηλεκτρικών μονάδων σε ιδιώτες με ένα 
ετήσιο μίσθωμα μπορεί να προκαλέσει αντιδρά-
σεις και κινητοποιήσεις, καθώς θα μεταφέρει 
εργαζομένους από το μισθολόγιο της ΔΕΗ στους 
ιδιώτες. 

Οι κινήσεις της κυβέρνησης για να σωθεί η χώρα από «μπλακ-άουτ»  
– Η επιχείρηση κόβει το ρεύμα σε χιλιάδες νοικοκυριά

Μνημόνιο σωτηρίας της ΔΕΗ  
για να πωληθεί 

Οι
κο

νο
μί

α
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Λ

Ο
Υ

Κ
Α

 Γ
Ε

Ω
Ρ

Γ
ΙΑ

Δ
Η



1313.07.2019

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ)
Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης ΥΓΟΣ με τίτλο «Δράσεις για την καταπολέμη-

ση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα 
φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», ο οποίος συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβο-

λή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ
1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα 

αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων τα οποία βιώνουν συνθήκες απόλυτης φτώχειας. 
Η κατάσταση εντείνεται κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, αλλά 
όμως και λόγω της έλλειψης ή/και μη εφαρμογής παρεμβάσεων, οι οποίες να έχουν ως 
στόχο την άρση των διακρίσεων και την προώθηση ίσων ευκαιριών κοινωνικής ένταξης 
για τα άτομα που πλήττονται από την απόλυτη φτώχεια. 

Η Πράξη στοχεύει στην εφαρμογή εστιασμένων παρεμβάσεων με στόχο την άρση 
αυτών των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών κοινωνικής ένταξης για 
όσους διαβιούν στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας. Συγκεκριμένα, η Πράξη στοχεύει 
στην υλοποίηση Ενεργειών συμβουλευτικής και δια βίου μάθησης σε άστεγους και από-
λυτα φτωχούς που κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες θα πε-
ριλαμβάνουν:

Α. Συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
Β. Επιμορφώσεις ομάδας στόχου
2. Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη:
Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω Πράξη θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς:
- Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση από εξει-

δικευμένα στελέχη. 
- Θα συμμετάσχουν σε τρία επιμορφωτικά σεμινάρια που περιλαμβάνονται στην πρά-

ξη, με στόχο τη βελτίωση των ατομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων 
τους, την βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας αλλά και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

- Θα μπορούν να δικτυωθούν με επιχειρηματίες, εργοδοτικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, 
εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ. μέσω των ημερίδων ενημέρωσης και κινητο-
ποίησης οι οποίες θα διοργανωθούν στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

- Θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης, κα-
θώς και σε υπηρεσίες υποβοήθησης στην πρόσβαση τους σε κοινωνικές ή άλλες δημό-
σιες υπηρεσίες, μέσω πλατφόρμας τήλε – εξυπηρέτησης η οποία θα αναπτυχθεί και θα 
λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της Πράξης, καθώς και μέσω σταθμών παροχής εξειδικευ-
μένων υπηρεσιών που θα λειτουργήσουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής:
Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Ενεργειών συμβουλευτικής και δια βίου μάθησης 

σε 160 άστεγους και απόλυτα φτωχούς που κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-

δονίας. Συγκεκριμένα θα επιλεγούν:
• 100 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

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

α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να έχουν την 
Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογε-
νείς 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 περιουσιακά κριτήρια του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοή-
θειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα, να ζητήσουν διευκρινήσεις ή και 
πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη δι-
αδικασία επιλογής των ωφελούμενων, στις κατά τόπους δομές όπως αναφέρονται στη 
συνέχεια, από τις οποίες μπορούν επίσης να παραλάβουν την αναλυτική προκήρυξη, τα 
έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος έγγραφα. Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και η προκήρυξη είναι αναρτημένα 
και στην ιστοσελίδα του Έργου: www. ops4orall.gr καθώς και στου ΚΜΟΠ: www.kmop.gr 

4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον Νομό Κιλκίς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, τις ημέρες 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ώρες: 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή, στις εξής κατά τόπου δομές:

 Κιλκίς, Σόλωνος 13, ΤΚ 61100, Τηλ. 2341025305
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία 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 προϋ-
πόθεση ότι σε περίπτωση επιλογής τους και σε διάστημα τριών ημερών από την σχετική 
ενημέρωση που θα λάβουν, θα προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στη δομή 
της περιοχής τους. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 15/07/2019 έως και τις 
02/08/2019.
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Η αύξηση της δηλωμένης εργασίας, η μείω-
ση του ποσοστού της ανεργίας, η προστασία από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό και η αξιοποίηση του 
οικονομικού momentum του τρίτου τριμήνου 
αποτελούν τους βασικούς στόχους των εντατι-
κών ελέγχων που ξεκινούν οι επιθεωρητές ερ-
γασίας άμεσα. 

Η συνάντηση του υπουργού Εργασίας Γιάννη 
Βρούτση με τους επιθεωρητές εργασίας την πε-
ρασμένη Τετάρτη σηματοδότησε μια νέα εποχή 
«ακριβοδίκαιης» σχέσης με τον επιχειρηματικό 
κόσμο της χώρας, η οποία θα έχει ως κύριο συ-
στατικό τον σεβασμό της νομιμότητας στις εργα-
σιακές συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
υπουργός Εργασίας έδωσε εντολές για άμεσους 
ελέγχους σε ολόκληρη την Κρήτη, στην Κέρκυ-
ρα, στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, στη Μύκονο, στη 
Σαντορίνη, στην Πάρο, στη Σύρο, στην Κεφαλο-
νιά, στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο και αλλού, όπου 
παρουσιάζεται μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μάλιστα, σε 
πολλές περιπτώσεις θα υπάρχει συνεργασία 
με το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να 
ελέγχονται συνολικά η τήρηση της φορολογι-
κής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και να επι-
βάλλονται τα σχετικά πρόστιμα συμμόρφωσης. 
Σημειώνεται ότι, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, 
ο παραβάτης επιχειρηματίας καλείται να πληρώ-
σει άμεσα και χωρίς άλλες διαδικασίες το ποσό 
των 10.550 ευρώ, το οποίο ισχύει από το 2013. 

Σύμφωνα με το πλάνο της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Εργασίας και του Σώματος Επι-
θεωρητών Εργασίας, οι έλεγχοι θα γίνονται και 
ως προς την τήρηση των κανονισμών υγιεινής 
και ασφάλειας, καθώς ειδικά το καλοκαίρι εντο-
πίζονται κρούσματα πλημμελούς οργάνωσης 
των μέτρων εργασιακής ασφάλειας κυρίως στις 
τουριστικές περιοχές. Το μήνυμα της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, κατόπιν και 
των σχετικών εντολών του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, είναι σαφές και ξεκάθαρο, 
αφού η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί φαινόμενα 
παράβασης της εργατικής και ασφαλιστικής νο-
μοθεσίας. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης, «η 
τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας 
και η αποτροπή κάθε μορφής αυθαιρεσίας σε 
βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων απο-
τελεί μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της 
πολιτικής της κυβέρνησης και του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και 
προσωπικό στοίχημα». 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων επιχείρησε να τονώσει το ηθικό και να 
κεντρίσει το φιλότιμο των ελεγκτών της εργατι-
κής νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι ταυτόχρονα 
πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερο βάρος στην προ-
στασία των υγιών και συνεπών εργοδοτών, οι 
οποίοι «δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Από 
την άλλη πλευρά, η εντατικοποίηση των ελέγ-
χων βλάπτει και νοθεύει τον αθέμιτο ανταγωνι-
σμό, ενισχύοντας τις καταχρηστικές πρακτικές. 
Μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να λη-
φθούν σημαντικές αποφάσεις για τη δομή και 
οργάνωση του ΣΕΠΕ, το οποίο θα ενισχυθεί τόσο 
σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε μέσα. 

«Ξεπαγώνουν» 250.000 αιτήσεις για συ-
νταξιοδότηση

Στην άμεση απονομή των εκκρεμών αι-
τήσεων συνταξιοδότησης που υπερβαίνουν 
τις 250.000 θα προχωρήσει η νέα ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας μαζί με τη σταδιακή ψη-
φιοποίηση των διαδικασιών συνταξιοδότησης. 
Πρόκειται για δύο από τις προτεραιότητες της 
πολιτικής του υπουργείου Εργασίας τις οποί-
ες παρουσίασαν ο υπουργός Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφά-
λισης Νότης Μηταράκης. Σύμφωνα με τις δηλώ-

σεις τους, εκτός από την επιτάχυνση στην απο-
νομή των συντάξεων, στόχος του υπουργείου 
Εργασίας είναι να προχωρήσει στην ενεργοποί-
ηση όλων των ηλεκτρονικών εφαρμογών που 
τέθηκαν σε αδράνεια από την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αξιοποιώντας το πληροφοριακό σύστημα 
«Άτλας» για την πλήρη ηλεκτρονική καταγρα-
φή του ασφαλιστικού βίου των πολιτών. Όπως 
δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, στόχος 
είναι τον Ιούνιο του 2020 να εφαρμοστεί η ψη-
φιοποιημένη σύνταξη για το 37% των ασφαλι-
σμένων, ενώ υποσχέθηκε ότι σε λιγότερο από 
δύο χρόνια θα απαιτούνται μόλις τρεις μήνες για 
την έκδοση όλων των συντάξεων. Η λειτουργία 
των δύο ασφαλιστικών οργανισμών θα στηρί-
ζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές εφαρμογές 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Μάλιστα, στον ηλεκτρονικό ασφαλιστικό του βίο 
θα έχει πρόσβαση κάθε πολίτης. Ως γνωστόν, με 
την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων στον 
ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, ο χρόνος απονομής συ-
ντάξεων έχει αυξηθεί, αν και η πρώην υπουργός 
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου κάθε μήνα δεσμευό-
ταν για μια νέα ημερομηνία αποπληρωμής όλων 
των εκκρεμών συντάξεων και εφάπαξ.

Τι θα γίνει με τις νέες συντάξεις

Σαρωτικοί έλεγχοι 
για τη «μαύρη εργασία»
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Την πύλη του ελληνικού κοινο-
βουλίου θα περάσουν για πρώτη 
φορά αρκετά νέα πρόσωπα που 
έχουν εκλεγεί βουλευτές στις δυο 
εκλογικές περιφέρεις της Θεσσα-
λονίκης, την Α’ και τη Β’, στις πρό-
σφατες εκλογές της 7ης Ιουλίου.  
Η Karfitsa φιλοξενεί τις πρώτες 
αντιδράσεις των νεοεκλεγέντων 
βουλευτών για τη σημασία του 
εκλογικού αποτελέσματος. Οι ίδιοι 
απαντούν και σε ερωτήσεις σχε-
τικά με το τι να περιμένουμε από 
τα κόμματά τους την «επόμενη 
μέρα», αλλά και για το πώς ιεραρ-
χούν τις προτεραιότητές τους από 
τα έδρανα της Βουλής.

Σημείωση: Η Karfitsa απευθύν-
θηκε σε όλους τους νεοεκλεγέντες 
βουλευτές της Α’ και της Β’ Θεσσα-
λονίκης. Φιλοξενούνται οι απόψεις 
όσων απάντησαν.

Οι νεοεκλεγέντες στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης μιλούν στην Karfitsa

Για πρώτη φορά στα έδρανα της Βουλής…
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Άννα Ευθυμίου,  
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ

Σχολιάστε το εκλογικό αποτέλε-
σμα. Τι σημαίνει η επίτευξη της αυ-
τοδυναμίας της ΝΔ πρακτικά για τους 
πολίτες;

Πιστεύω ότι οι πολίτες απέδειξαν μέσα 
από την κάλπη ότι οι αλήθειες που είπε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, γεννούν την ελπίδα για την επόμενη ημέρα. Η 
αυτοδυναμία της ΝΔ ήταν απαραίτητη, διότι μια αυτοδύ-
ναμη κυβέρνηση είναι ισχυρή και πολύ πιο σταθερή. Η 
νέα κυβέρνηση, ξεκινά με θετικούς οιωνούς. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είχε ήδη καταρτίσει κυβερνητικό σχέδιο, το 
οποίο άμεσα θέτει σε εφαρμογή από τις πρώτες ημέρες 
της διακυβέρνησής του, ώστε να μην υπάρξουν χρονικές 
καθυστερήσεις και χάσματα. Αυτό φανερώνει την αποτε-
λεσματικότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος γνωρίζει πώς 
θα κυβερνήσει. Πρακτικά, λοιπόν, η αυτοδυναμία δίνει 
τη δυνατότητα της ισχυρής κυβέρνησης που προχωρά με 
γοργά βήματα σε όλους τους βασικούς τομείς που χρει-
άζονται βελτιώσεις και αλλαγές.  Η νέα κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη να δουλέψει σκληρά, ομαδικά και χωρίς 
τυμπανοκρουσίες και με σεβασμό στην ισχυρή λαϊκή 
εντολή που έλαβε.

Ποιά θέματα επιθυμείτε να προτάξετε ως βουλευ-
τής;

Η Θεσσαλονίκη έχει μια μακρά ατζέντα ζητημάτων, 
τα οποία απαιτούν την πολιτική βούληση προκειμένου 
να προχωρήσουν. Κατ’ επανάληψη έχω τονίζει ότι πρέπει 
να δοθούν άμεσα λύσεις στα γνωστά προβλήματα του 
Μετρό ή του ΟΑΣΘ που ταλανίζουν τους Θεσσαλονικείς. 
Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, είμαι μάχιμη δικηγόρος 
με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο. Θεωρώ ότι ο τομέας 
των εργασιακών ζητημάτων και του ασφαλιστικού εί-
ναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Πιστεύω ότι εντός κοινοβουλίου 
υπάρχουν πάντα περισσότερες δυνατότητες, για να προ-
χωρήσουν τα ζητήματα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι 
ότι θα τιμήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου που 
με εξέλεξαν και φυσικά θα είμαι δίπλα τους και μετά τις 
εκλογές.

Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ

Σχολιάστε το εκλογικό αποτέλε-
σμα. Τι σημαίνει η επίτευξη της αυ-
τοδυναμίας της ΝΔ πρακτικά για τους 
πολίτες;

Η ΝΔ ζήτησε κι έλαβε από τον ελληνικό λαό ισχυρή 
εντολή με αυτοδυναμία 158 βουλευτών, ώστε να μπορεί 
να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμα αυτό 
παρουσίασε ο πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και 
όλα τα στελέχη μας προς τον ελληνικό λαό τους τελευ-

ταίους μήνες. Η μεγάλη αυτή πλειοψηφία που δόθηκε 
στο κόμμα μας, είναι και ξεκάθαρη εντολή εφαρμογής 
αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος που περιλαμ-
βάνει τη δημιουργία πρωτίστως κλίματος εμπιστοσύνης 
και σταθερότητας οικονομικής και κοινωνικής:

- Συναίνεση και κινητοποίηση για την υπεράσπιση 
των εθνικών στόχων.

- Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα ασφα-
λής.

- Ενεργοποίηση της οικονομικής και παραγωγι-
κής διαδικασίας με μείωση της φορολογίας και αύξηση 
των επενδύσεων.

- Δημιουργία πολλών νέων και καλύτερα αμει-
βόμενων θέσεων εργασίας.

Ποιά θέματα επιθυμείτε να προτάξετε ως βουλευ-
τής;

Δίνω προτεραιότητα σε θέματα που δε μπορούν να 
περιμένουν άλλο. Πρέπει να κυβερνάνε οι κανόνες της 
Δημοκρατίας και όχι της αναρχίας:

- Να φέρουμε στη χώρα μας και στην πόλη μας 
επενδύσεις και ανάπτυξη.

- Να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία μας από την 
καταστροφική Συμφωνία των Πρεσπών, ειδικότερα να 
μην παραδώσουμε την εθνικότητα, τη γλώσσα και τα 
προϊόντα μας.

- Να κάνουμε τη δημόσια διοίκηση πιο φιλική, πιο 
εξυπηρετική, πιο αποτελεσματική,

- Να κάνουμε τις αστικές συγκοινωνίες ανθρώπι-
νες.

- Να έχουμε δημόσια παιδεία ελληνική, απαλ-
λαγμένη από τους δογματισμούς και τις απειλές μειοψη-
φιών με στόχους και μεθόδους προσανατολισμένες στις 
ανάγκες της κοινωνίας.

- Να εξασφαλίσουμε δράσεις που θα αναδείξουν 
τη Θεσσαλονίκη σε ευρωπαϊκή μεγαλούπολη 
με πολλές ευκαιρίες για τους πολίτες της.

Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ

Σχολιάστε το εκλογικό απο-
τέλεσμα. Τι σημαίνει η επίτευξη της 
αυτοδυναμίας της ΝΔ πρακτικά για τους 

πολίτες;
Προτεραιότητα για την κυβέρνηση της ΝΔ είναι η 

«οξυγόνωση» της οικονομίας, της αγοράς και των επι-
χειρήσεων. Δεν μπορεί να είναι στρατηγικός στόχος της 
χώρας η επιδοματική πολιτική, την οποία άσκησε με συ-
νέπεια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν θα ενισχύονται στοχευμένα οι αδύναμοι και οι ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες. Η χώρα χρειάζεται να προχω-
ρήσει στην παραγωγή «νέου πλούτου» που θα διαχυθεί 
ισόρροπα στο σύνολο της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
χωρίς να υποτιμώ καθόλου την ανάγκη η χώρα να έχει 
δημοσιονομική σταθερότητα, να τονίσω την ανάγκη με-
ταρρυθμίσεων στο κράτος, ώστε να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας και 
παράλληλη σημαντική μείωση της ανεργίας.

Ποιά θέματα επιθυμείτε να προτάξετε ως βουλευ-
τής;

Έχω σταθερά την άποψη ότι τα αποτελέσματα έρχο-
νται με σκληρή δουλειά, μέθοδο, υπομονή και επιμονή. 
Παλεύω εδώ και χρόνια με απτά αποτελέσματα για μια 
Θεσσαλονίκη με σύγχρονες υποδομές, κόμβο συνδυα-
σμένων μεταφορών, τουριστικό προορισμό, διεθνές εκ-
παιδευτικό και ιατρικό κέντρο. Με την βουλευτική μου 
ιδιότητα θέλω να προωθήσω όλες τις μεγάλες παρεμβά-
σεις που απαιτούνται να υλοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, 
προκειμένου η πόλη να καταλάβει τη θέση που της αξί-
ζει. Στο πλαίσιο αυτό, βαρύτητα δίνω στην ολοκλήρωση 
του Μετρό και κυρίως στην ταχύτερη δυνατή προώθηση 
των έργων στο σταθμό Βενιζέλου. Στον ΟΑΣΘ επείγει η 
αλλαγή της διοίκησης και η εφαρμογή σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης, για να εξυπηρετούνται οι Θεσσαλονικείς με 
επάρκεια το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένας ΟΑΣΘ, χω-
ρίς κομματικές παρεμβάσεις, με σύγχρονο management. 
Βαρύτητα θα δώσω ως βουλευτής και στην προώθηση 
μιας σειράς άλλων παρεμβάσεων, που θα περιλαμβά-
νουν:

- Την αξιοποίηση στρατοπέδων της Θεσσαλονί-
κης με συμμετοχή και ιδιωτών.

- Ανάπτυξη του δυτικού παραλιακού μετώπου με 
συμμετοχή και επενδυτών και αναβάθμιση του παραλια-
κού μετώπου Καλαμαριάς με ΣΔΙΤ, όπως και δημιουργία 
τουριστικών υποδομών στο παραλιακό μέτωπο του δή-
μου Θεσσαλονίκης.

- Σειρά αναπλάσεων που θα δώσουν μια διαφο-
ρετική πιο αναβαθμισμένη εικόνα, αλλά θα βοηθήσουν 
και στην τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

συνεντέυξεις

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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Δημήτρης Βαρτζόπουλος, βουλευτής Β’ 
Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ

Σχολιάστε το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι 
σημαίνει η επίτευξη της αυτοδυναμίας της 
ΝΔ πρακτικά για τους πολίτες;

Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή εντολή 
στη ΝΔ. Αυτός δεν ήταν απλά στόχος για τη ΝΔ, 
αλλά μονόδρομος για το καλό της πατρίδας. Μια σταθε-
ρή και με σοβαρές προτάσεις κυβέρνηση, φιλική στο επι-
χειρείν, που εμπνέει ασφάλεια τόσο στο εσωτερικό, όσο 
και στο εξωτερικό είναι περισσότερο συμφέρουσα για τη 
χώρα από μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Έχοντας αυτοδυ-
ναμία, θα μπορούμε ευκολότερα να υπερκεράσουμε τα 
εμπόδια και να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες, 
οι οποίες θα βάλουν ξανά την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυ-
ξης. Με σκληρή δουλειά και ειλικρίνεια θα ανταποκρι-
θούμε και θα δικαιώσουμε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα 
που μας εμπιστεύτηκε.

Ποιά θέματα επιθυμείτε να προτάξετε ως βουλευ-
τής;

Ως βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης θα εκπροσωπώ 
με πάθος τον τόπο μας. Πάγιο αίτημα της τοπικής  κοινω-
νίας είναι η πάταξη των φαινομένων ανομίας και εγκλη-
ματικότητας. Τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην ύπαι-
θρο τα φαινόμενα αυτά είναι ανεξέλεγκτα. Αυτό πρέπει να 
τελειώσει άμεσα. Πρέπει το αίσθημα ασφάλειας να επι-
στρέψει στους συμπολίτες μας. Αυτό θα επιτευχθεί με την 
αύξηση της αστυνόμευσης, όπου κρίνεται αναγκαίο και 
την επαναφορά των αστυνομικών τμημάτων στην επαρ-
χία. Άλλο ένα θέμα που θα προτάξω, είναι η διαμόρφωση 
ενός κράτους πρόνοιας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που θα 
είναι δίπλα στον συνάνθρωπό μας και όχι απέναντί του. 
Δεν είναι δυνατόν σήμερα οι οικογένειες να δαπανούν 
κατά μέσο όρο το 30% του διαθέσιμου εισοδήματος για 
την Υγεία, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κάτω του 
κάτω του 10%. Αυτό οφείλουμε να το αλλάξουμε! Πρέ-
πει, επίσης, να εκσυγχρονίσουμε τις υπάρχουσες υποδο-
μές Υγείας και να θεσπίσουμε την κάρτα Υγείας Ασθενούς. 
Μόνο έτσι θα βελτιώσουμε και θα κάνουμε πιο αξιοπρε-
πείς και ανθρώπινες τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας. 
Θα δώσω μάχη στη Βουλή για το καλό της Θεσσαλονί-
κης, της Μακεδονίας μας και όλων των συμπολιτών μας.

Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής Α΄ 
Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάστε το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι 
να περιμένουν οι πολίτες από τον ΣΥΡΙΖΑ 
από εδώ και στο εξής;

Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι σαφές και 
δεν χωρά πολλές ερμηνείες ως προς την επικράτηση 
της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 8 περίπου ποσοστιαί-
ων μονάδων και την δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύ-
ναμης κυβέρνησης. Η διατήρηση των υψηλών ποσο-
στών του ΣΥΡΙΖΑ είναι το δεύτερο προφανές δεδομένο 
που καταρρίπτει το αφήγημα της στρατηγικής ήττας και 
της συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ ή και ακόμη πιο σκληρά για 
τους σκληρότερους, την εξαφάνιση της Αριστεράς από 
το πολίτικο προσκήνιο. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η έφεση 
των εκλογέων να καταψηφίζουν αντί να υπερψηφίζουν, 

θα φέρει την νέα κυβέρνηση πολύ κοντά στη φθορά 
αν επιβεβαιωθεί η δική μας βεβαιότητα ότι σκόπιμα 
παραπλανά τους πολίτες σκεπτόμενη άλλα εκφρά-
ζοντας άλλα και πράττοντας άλλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε 
ήδη την προσπάθεια μετασχηματισμού του σε ένα 

οργανωμένο προοδευτικό κίνημα που θα αποτελεί 
την νέα συμμαχία της δημοκρατικής παράταξης για πολ-

λά χρόνια.
Πώς θα αξιοποιήσετε την εμπιστοσύνη που σας 

έδειξαν οι ψηφοφόροι; Πού θα επικεντρώσετε το βου-
λευτικό σας έργο;

Εκτός των νομοθετικών και κοινοβουλευτικών μου 
υποχρεώσεων, αυτό για το οποίο μπορούμε να δεσμευ-
τούμε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα στελέχη 
του κόμματος, είναι μία παράφραση αυτού που είχε ει-
πωθεί για την Θεσσαλονίκη τον 14ο αιώνα: «Όσο υπάρ-
χει η Θεσσαλονίκη, κάθε άνθρωπος δεν θα νοιώσει ότι 
δεν υπάρχει μία πόλη για τον ίδιο». Παραφράζοντας το, 
θα έλεγα ότι κανείς δεν θα νοιώσει μόνος και αβοήθη-
τος σε μικρά ή μεγάλα προβλήματα που θα ανακύψουν 
ή προέρχονται από το παρελθόν για τους πολίτες αυτού 
του τόπου.

Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάστε το εκλογικό αποτέλεσμα. 
Τι να περιμένουν οι πολίτες από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής;

Νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς 
τη νίκη της ΝΔ. Είναι μια καθαρή νίκη, ακριβώς όπως του 
ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, κάτι το οποίο αποτυπώ-
νεται και σε απόλυτους αριθμούς. Η Ελλάδα προχωρά 
σε μια πολιτική αλλαγή, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος 
του κόμματος Αλέξης Τσίπρας αποδεχόμενος το γεγονός 
με την μέγιστη δημοκρατική ευθύνη και τον πολιτικό πο-
λιτισμό που είναι ίδιον της Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, 
δεν υπέστη συντριπτική ήττα όπως εύχονταν κάποιοι, 
αλλά με ποσοστό 31,53% αποτελεί τον κύριο και αδι-
αμφισβήτητο εκφραστή των Αριστερών, προοδευτικών 
και δημοκρατικών δυνάμεων. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό 
το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ ισχυρός, από τη 
θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να αποτρέψει 

προσπάθειες της ΝΔ να ισοπεδώσει όσα καταφέραμε 
τα 4 προηγούμενα χρόνια, κυρίως για τους πιο αδύ-
ναμους. Θα δουλέψουμε σκληρά για να διαφυλά-
ξουμε όσα κατακτήσαμε. Είμαστε υπερήφανοι, γιατί 
παραδώσαμε μια χώρα με υγιή δημοσιονομικά, με 

ρυθμισμένο το χρέος, με 34 δισ. αποθεματικό, με 9 
συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, με περισσότερες από 
400.000 νέες θέσεις εργασίας, με βιώσιμο ασφαλιστικό 
και ανασυγκροτημένο κοινωνικό κράτος.

Πώς θα αξιοποιήσετε την εμπιστοσύνη που σας 
έδειξαν οι ψηφοφόροι; Πού θα επικεντρώσετε το βου-
λευτικό σας έργο;

Με σκληρή δουλειά, αξιοποιώντας την εμπειρία που 
απέκτησα από τη θητεία μου στο γραφείο του πρωθυ-
πουργού και ως υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότη-
τες τον τομέα Μακεδονίας και Θράκης. Θα συνεχίσω από 
τα έδρανα του κοινοβουλίου να αγωνίζομαι και να υπε-

ρασπίζομαι τα συλλογικά αγαθά και τις κοινωνικές κατα-
κτήσεις. Βασικό μου μέλημα, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
να διαφυλάξουμε όσα καταφέραμε και να αποτρέψουμε 
τα σκληρά νεοφιλελεύθερα σχέδια της ΝΔ. Να προστα-
τεύσουμε τα δημόσια αγαθά, το κοινωνικό κράτος, τους 
ευάλωτους και να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και τις κοινωνικές κατακτήσεις. Καταφέραμε να 
βγει η χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια και 
να μπει σε ρυθμούς δίκαιης ανάπτυξης προστατεύοντας 
τον κόσμο της εργασίας. Τα τελευταία 3 χρόνια εργαστή-
καμε και εγώ προσωπικά σκληρά, ώστε η Θεσσαλονίκη 
να αποκτήσει χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής μητρόπολης 
και κέντρου της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα καταφέ-
ραμε σε ένα μεγάλο βαθμό και θα συνεχίσω με όλες μου 
τις δυνάμεις ώστε να συνεχίσει να πηγαίνει η Θεσσαλονί-
κη μπροστά.

Δώρα Αυγέρη, βουλευτής Β’ 
Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάστε το εκλογικό απο-
τέλεσμα. Τι να περιμένουν οι πο-
λίτες από τον ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και 

στο εξής;
Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν το 

αποκορύφωμα μιας σκληρής μάχης, που μπορεί να περι-
γραφεί «όλοι εναντίον ΣΥΡΙΖΑ». Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

κατήλθε στις εκλογές με τον προγραμματικό της λόγο 
και τα πεπραγμένα μιας τετραετίας. Αγωνίστηκε, με σκλη-

ρές διαπραγματεύσεις, εν μέσω διεθνούς αστάθειας και με 
το σύνολο του εγχώριου κατεστημένου εναντίον της για να 
βγάλει τη χώρα απ’ τα μνημόνια. Και το κατέφερε. Οι πολίτες 
έκριναν. Η πλειοψηφία επέλεξε τις υποσχέσεις του κ. Μητσο-
τάκη. Το αποτέλεσμα έβγαλε μια ισχυρή κυβέρνηση, αλλά και 
μια εξίσου ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Το 31,5% και οι 
1.800.000 ψήφοι καθιστούν τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίαρχη δύναμη 
στο προοδευτικό τμήμα του πολιτικού φάσματος. Το κόμμα 
κατάφερε να διατηρήσει το σύνολο σχεδόν των ψηφοφόρων 
του από τον Σεπτέμβριο του ’15, πράγμα σπάνιο για κυβερνών 
κόμμα που ηττάται, πόσο μάλλον για ένα κόμμα που ήρθε 
αντιμέτωπο με τρία μνημόνια. Πείσαμε τους προοδευτικούς 
Έλληνες ότι οι προσπάθειες για έξοδο απ’ τα μνημόνια άξιζαν. 
Και τους πείσαμε ότι η συντεταγμένη προοδευτική πολιτική, 
έχει μπροστάρισα την Αριστερά. Σε πρώτο πλάνο είναι οι νέοι, 
στους οποίους υπερισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπερασπιστούμε τον 
δρόμο που ανοίξαμε υπέρ των εργασιακών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της χρηστής δημοσιονομικής πολιτικής που 
θέτει ως προτεραιότητα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πιο 
δημιουργικών και παραγωγικών ομάδων.

Πώς θα αξιοποιήσετε την εμπιστοσύνη που σας έδει-
ξαν οι ψηφοφόροι; Πού θα επικεντρώσετε το βουλευτικό 
σας έργο;

Παραμένω ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά 
και δεν ιδιωτεύει, μια γυναίκα με οικογένεια και επαγγελματι-
κή διαδρομή που είναι μέσα στην κοινωνία, όπου γεννιούνται 
τα ερωτήματα και δίνονται οι απαντήσεις της καθημερινότη-
τας. Αυτά τα ερωτήματα και αυτές τις απαντήσεις θα φέρω στο 
ελληνικό κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας όλους και όχι μόνο 
τους 10.600 συμπολίτες μου που με τίμησαν με τη ψήφο τους, 
στο πλαίσιο της προγραμματικής ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Η 

συνεντέυξεις
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Β’ Θεσσαλονίκης είναι δεκάδες δήμοι και κοινότητες, όπου τα 
παιδιά των λαϊκών τάξεων βγαίνουν με αξιώσεις στον στίβο 
της ζωής. Στον συλλογικό αγώνα της προοδευτικής συμμα-
χίας του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε να στηρίξουμε τους νέους και τα 
όνειρά τους, να μιλήσουμε μια άλλη γλώσσα, άμεση και ξε-
κάθαρη, συγχρονισμένη με τους νέους τεχνολογικούς κώδι-
κες, να φτιάξουμε δίκτυα κοινοτήτων που να επικοινωνούν 
και να διεκδικούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Θα είμαι 
και θα δρω από κοντά, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορού-
με να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή κι ένα καλύτερο με-
ρίδιο ευτυχίας στον 21ο αιώνα, με τις καλύτερες παραδόσεις 
μας και τις πιο ανθρώπινες στιγμές μας.

Απόστολος Αβδελάς, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
με την Ελληνική Λύση

Ποιός είναι ο ρόλος που θα παίξει η Ελληνι-
κή Λύση στη Βουλή; Ποια θέματα θα ανα-
δείξετε ως κόμμα και ως βουλευτής;

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και το κόμ-
μα μας, η Ελληνική Λύση, θα κάνουμε τα 
πάντα για τη χώρα μας και για τους Έλλη-
νες. Θα είμαστε η δυνατή φωνή του Έλληνα, 
αναδεικνύοντας βάσει του προγράμματός μας τις 
προτεραιότητες του τις βασικές, όπως ακριβώς έχει πει κι ο 
πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Υπάρχει το περιθώριο να είναι τα μικρά κόμματα παραγω-
γικά με την παρουσία τους στο κοινοβούλιο;

Τα μεγάλα κόμματα μέχρι τώρα μας έχουν δείξει ότι κοι-

τάζουν μόνο τα συμφέροντά τους. Από την επόμενη, κιόλας, 
ημέρα των εκλογών δουλεύουν για να γίνουν ξανά κυβέρ-
νηση. Να μην επαναλάβουμε τι έχει συμβεί, ο λαός πλέον το 
γνωρίζει καλά. Είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες εκλογές και 
ειδικά με τα καινούργια που θα συμβούν, ο κόσμος θα στρα-
φεί στα μικρά κόμματα.

Κώστας Χήτας, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με την 
Ελληνική Λύση

Ποιός είναι ο ρόλος που θα παίξει η Ελληνι-
κή Λύση στη Βουλή; Ποια θέματα θα αναδεί-
ξετε ως κόμμα και ως βουλευτής;

Η Ελληνική Λύση δεν είναι κόμμα μιας 
χρήσης. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας 
και προτρέπουμε τους Έλληνες να το διαβά-
σουν. Είναι ένα πρόγραμμα άμεσα εφαρμόσιμο. 
Αυτές τις προτάσεις θα προσπαθήσουμε να προω-
θήσουμε από τα έδρανα της Βουλής. Θέλουμε  να είμαστε  
δίπλα στον  Έλληνα. Δε θα μας χαρακτηρίσει η άρνηση, ο 
μηδενισμός και η στείρα αντιπαράθεση. Είμαστε ένα κόμμα 
λογικής. Με ό,τι έχει λογική θα είμαστε μαζί, με ό,τι δεν συ-

νάδει με τη λογική θα είμαστε αντίθετοι. Σίγουρα ψηλά στην 
ατζέντα μου, όπως και στου κόμματος, βρίσκεται η ανεργία 
και η εγκληματικότητα. Ως προς το πρώτο, πρέπει, πάση θυ-
σία να αξιοποιήσουμε τον κοιμώμενο γίγαντα της πρωτογε-
νούς παραγωγής. Οφείλουμε να στηρίξουμε τη γεωργία με 
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Τέλος, έχει τεράστια 
σημασία να προσελκύσουμε νέους και να κάνουμε τον χώρο 

ελκυστικό για επενδύσεις και για να το πετύχουμε πρέπει να 
κάνουμε ορθή χρήση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ως 
προς την εγκληματικότητα, νομίζω ότι η εξήγηση είναι μία και 
δυστυχώς οι Έλληνες πολιτικοί δεν μιλούν ανοιχτά για αυ-
τήν, ίσως γιατί δεν έχουν το θάρρος να πουν στον κόσμο την 
μεγάλη αλήθεια. Ότι δηλαδή υπάρχει ευθεία διασύνδεση της 
αύξησης της εγκληματικότητας, με την παράνομη μετανά-
στευση. Είναι σαφές: δεν χωράμε άλλους! Μείζονος σημασί-
ας είναι η ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
της αστυνομίας και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της.

Υπάρχει το περιθώριο να είναι τα μικρά κόμματα 
παραγωγικά με την παρουσία τους στο κοινοβούλιο;

Σαφώς και υπάρχει, αρκεί να λειτουργούν με γνώ-
μονα το κοινό συμφέρον και όχι τις όποιες προσωπικές 

φιλοδοξίες των εκάστοτε στελεχών τους. Προσωπικά πι-
στεύω πως ένα τόπος δεν μπορεί να αλλάξει από αυτούς που 

εξέθρεψαν όλα τα κακά του και κατά συνέπεια είναι αναγκαίο 
να συγκροτηθούν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί που μπορούν να 
αναλάβουν δράση. Κάπως έτσι γεννήθηκε η Ελληνική Λύση 
πριν από περίπου 3 χρόνια. Είμαστε ένα νεοσύστατο κόμμα, 
φτιαγμένο από φρέσκα υλικά, φρέσκες ιδέες και νέους αν-
θρώπους, έτοιμους για δουλειά. Δεν είμαστε μηδενιστές, δεν 
θέλουμε να γκρεμίσουμε το παλιό πολιτικό σύστημα, θέλου-
με να το αλλάξουμε όμως ριζικά. Δεν είναι εύκολο, μα υπάρ-
χουν λύσεις. Μιας και δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, απαιτείται 
χρόνος, αλλά έχω την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε!
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Η παραίτηση που υπέβαλε ο πρώην αντι-
πρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Αλί Μπα-
μπατζάν από το AKP του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν φέρνει πιο κοντά το σενάριο που τον 
θέλει να δημιουργεί ένα νέο κόμμα, το οποίο θα 
σταθεί απέναντι στον πρώην σύμμαχό του.

Στην επίσημη δήλωση έγινε λόγος για «βα-
θιές διαφορές» με την ηγεσία του κόμματος, 
χαρακτηρίζοντας αναπόφευκτο το να αρχίσει 
μια νέα προσπάθεια για το παρόν και το μέλλον 
της Τουρκίας. «Πολλοί από τους συναδέλφους 
μου και εγώ αισθανόμαστε μεγάλη και ιστορική 
ευθύνη γι’ αυτή την προσπάθεια», αναφέρει ο 
Μπαμπατζάν και ο πληθυντικός αφορά τον πρώ-
ην πρόεδρο Αμπντουλάχ Γκιουλ.

Το δεύτερο μέσα σε λίγους μήνες συνεχόμε-
νο και ηχηρότερο χαστούκι που επεφύλαξαν στο 
κραταιό κόμμα οι δημοτικές εκλογές στην Κων-
σταντινούπολη ενθάρρυνε τους επικριτές του 
προέδρου όχι μόνο στην αντιπολίτευση αλλά 
και εντός της παράταξής του, οι οποίοι επί χρόνια 
άφηναν να εννοηθεί ότι σχεδιάζουν την ίδρυση 
ενός αντίπαλου κινήματος, σε ένδειξη δυσαρέ-
σκειας για τις αυξημένες εξουσίες του Ερντογάν 
σε κόμμα και κυβέρνηση.

Με την οικονομική ύφεση, την ανεργία και 
τον πληθωρισμό που πλήττουν τους Τούρκους 
και αποδυναμώνουν τη βάση του AKP, οποιαδή-
ποτε περαιτέρω απώλεια, ακόμη και λίγων πο-
σοστιαίων μονάδων, θα μπορούσε να αποδειχθεί 
καταστροφική για το κόμμα, που ήδη βασίζεται 
σε μια συμμαχία με τους εθνικιστές για να εξα-
σφαλίζει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Έρχεται «τσουνάμι» 
Όσοι ξέρουν πράγματα και καταστάσεις 

στην Τουρκία προειδοποιούν πως ίδρυση νέου 
κόμματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισ-
σότερες παραιτήσεις από το AKP και να σπάσει 
το μονοπώλιό του στο συντηρητικό τμήμα της 
κοινωνίας.

Ανάμεσα στα άλλα ηχηρά ονόματα που 
ακούγεται πως μπορεί να τα «βροντήξουν» είναι 
ο πρώην πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου, 
ο οποίος έχει επικρίνει ανοιχτά το κόμμα, την οι-
κονομική πολιτική της κυβέρνησης και τους πε-
ριορισμούς στα μέσα ενημέρωσης. Ήδη από το 
περιβάλλον του κάνουν λόγο για ένα νέο βήμα, 
δεν λένε όμως τίποτα για το αν θα συνεργαστεί 
με τον Γκιουλ και τον Μπαμπατζάν, τουλάχιστον 
προς το παρόν.

Βλέπει παντού συνωμότες
Την ίδια ώρα, βλέποντας παντού συνωμό-

τες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει το κυνήγι 
φαντασμάτων και διέταξε τη σύλληψη 176 εν 
ενεργεία στρατιωτικών που θεωρούνται ύπο-
πτοι για διασυνδέσεις με το δίκτυο του Γκιου-
λέν, τον οποίο ο «Σουλτάνος» κατηγορεί για το 
αποτυχημένο πραξικόπημα πριν από τρία χρόνια. 
Ανάμεσα σε αυτούς, ένας συνταγματάρχης, δύο 
αντισυνταγματάρχες, πέντε ταγματάρχες, επτά 
λοχαγοί και 100 υπολοχαγοί σε μια επιχείρηση 
που περιλαμβάνει αξιωματικούς από το Πεζικό, 
την Αεροπορία και το Ναυτικό. Στη διάρκεια των 
τριών ετών μετά το αποτυχημένο πραξικόπη-

μα, περισσότεροι από 77.000 άνθρωποι έχουν 
φυλακιστεί και περιμένουν τη δίκη τους, ενώ 
150.000 δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί και 
άλλοι έχουν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η Δύση και οργανώσεις υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ασκήσει κριτι-
κή εναντίον της εκστρατείας καταστολής, καταγ-
γέλλοντας ότι ο Ερντογάν έχει χρησιμοποιήσει 
ως πρόσχημα το πραξικόπημα για να καταπνίξει 
τους αντιφρονούντες, αφού κανείς δεν πείθεται 
από το επιχείρημα πως πρόκειται για επιχειρή-
σεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπι-
ση των απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζει η 
χώρα.

Ο Ερντογάν συνεχίζει το κυνήγι «φαντασμάτων»

Του ετοιμάζουν «αντάρτικο» 
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Πρωτοφανείς οι καταστροφές από τη θεομηνία της Τετάρτης  
– Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι

Η μαύρη μέρα της Χαλκιδικής...
Reportage
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Όλα έδειχναν φυσιολογικά στη Χαλκιδική λί-
γες ώρες πριν από τη μοιραία και φονική καταιγί-
δα που «χτύπησε» περιοχές του νομού το βράδυ 
της Τετάρτης.

Οι περισσότεροι τουρίστες απολάμβαναν το 
βραδινό τους σε ταβέρνες της Κασσάνδρας και 
της Νέας Προποντίδας, άλλοι βρίσκονταν στα ξε-
νοδοχεία τους και ορισμένοι άλλοι έκαναν βόλτα 
στους παραθεριστικούς οικισμούς. Οι περισσότε-
ροι ένοικοι των ξενοδοχείων είχαν ενημερωθεί 
από τους υπαλλήλους ότι θα ακολουθήσει μπου-
ρίνι στην περιοχή – ωστόσο, δεν επικρατούσε ιδι-
αίτερη ανησυχία, καθώς κανείς δεν μπορούσε να 
φανταστεί τι έμελλε να ακολουθήσει...

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ άρχισε ο «Αρμαγεδ-
δών». Λίγα λεπτά της ώρας αργότερα, οι ακτές 
και οι παραθαλάσσιοι οικισμοί των δήμων Κασ-
σάνδρας και Νέας Προποντίδας έμοιαζαν με πε-
ριοχές που χτυπήθηκαν… από τσουνάμι.

Κιόσκια, ομπρέλες θαλάσσης και ξαπλώ-
στρες βρέθηκαν στη θάλασσα παρασυρμένα από 
την καταιγίδα, μεγάλα δέντρα ξεριζώθηκαν και 
αυτοκίνητα «πέταξαν» από τη θυελλώδη δύνα-
μη του ανέμου και προσγειώθηκαν ανάποδα στο 
χώμα.

Τα δυσάρεστα νέα δεν άργησαν να μαθαίνο-
νται και άρχισαν να γίνονται γνωστά το ένα μετά 
το άλλο. Τρείς ξεχωριστές ανθρώπινες τραγωδί-
ες με συνολικά 6 νεκρούς εκτυλίχτηκαν σχεδόν 
ταυτόχρονα στα Νέα Πλάγια, στη Σωζόπολη και 
στη Νέα Ποτίδαια: τραγωδίες που είχαν ως θύ-
ματα μικρά απιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους, 
όλοι τους ξένοι τουρίστες που απολάμβαναν τις 
διακοπές τους στη Χαλκιδική και οι οποίες ήρθαν 
να συμπληρώσουν το πάζλ της ανείπωτης κατα-
στροφής.

Πρώτα έγινε γνωστός ο θάνατος μιας 54χρο-
νης Ρουμάνας και του 8ρονου γιου της, οι οποίοι 
καταπλακώθηκαν από το σκέπαστρο της ταβέρ-
νας στην οποία δειπνούσαν στα Νέα Πλάγια. Οι 
δυο τους –μητέρα και γιός– καθόντουσαν στα 
τραπεζάκια στην παραλία, τα οποία βρίσκονταν 
κάτω από κιόσκι. Ο αέρας που λυσσομανούσε 
παρέσυρε το στέγαστρο, με αποτέλεσμα να κατα-
πλακωθεί η άτυχη γυναίκα. Το παιδάκι αντέδρα-
σε γρήγορα στην καταστροφή και προσπάθησε 
να σωθεί. Καθώς, όμως, έτρεξε να γλιτώσει, μια 
ριπή του ανέμου το  σήκωσε ψηλά και το πέταξε 
με δύναμη στην απέναντι τζαμαρία της ταβέρνας, 
με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Η είδηση προκάλε-
σε σοκ σε ντόπιους και τουρίστες.

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ :  Θ Α Ν Α Σ Η Σ  Ε Λ Μ Α Ζ Η Σ



22 13.07.2019

Λίγα λεπτά της ώρας αργότερα ήρθε 
στο «φως» ακόμα μια συγκλονιστική 
και ταυτόχρονα τραγική ιστορία. Στη Νέα 
Ποτίδαια, ένας 39χρονος Ρώσος και το 
μόλις δυο ετών αγοράκι του καταπλακώ-
θηκαν από δέντρο. «Όλα έγιναν ξαφνικά. 
Κάποια στιγμή ξεκίνησαν όλοι να τρέ-
χουν. Όταν σταμάτησε η βροχή, κάποιος  
άρχισε να φωνάζει ότι υπάρχουν άνθρω-
ποι κάτω από τα δέντρα που είχαν πέσει. 
Ψάχναμε και αναζητούσαμε για περίπου 
δύο ώρες. Τελικά κάποιος εντόπισε τον 
νεκρό άντρα και το νήπιο και ειδοποίησε 
τους υπόλοιπους. Άμεσα ήρθε ασθενο-
φόρο, αστυνομία, πυροσβεστική και ανέ-
συραν τα άψυχα κορμιά των δυο μελών 
της οικογένειας», περιγράφει αυτόπτης 
μάρτυρας το σκηνικό στην Karfitsa.

Ο αριθμός των θυμάτων της θεομη-
νίας ωστόσο, έμελλε να αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο στο επόμενο διάστημα. Δεν 
πέρασε πολλή ώρα και νωρίς τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης έγινε γνωστός ο 
θάνατος ακόμα δυο ανθρώπων. Επρόκει-
το για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από την 
Τσεχία, οι οποίοι παραθέριζαν μαζί με τον 
γιό τους στη Σωζόπολη.

Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο στο 
οποίο διέμεναν ανατράπηκε από την 
μανία του ανέμου και παρασύρθηκε 
στην ακτή σαν… καρυδότσουφλο, με 
αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο ο 
71χρονος Τσέχος και η 69χρονη σύζυγός 
του, ενώ ο 48χρονος γιος του ζευγαριού 
τραυματίστηκε σοβαρά.

Η τραγωδία, ωστόσο, ακόμα δεν είχε 
τελειώσει.

Από το βράδυ της Τετάρτης έγινε γνω-
στό ότι αγνοείται ένας 62χρονος αλιέας 
από τη Νέα Καλλικράτεια, που είχε βγει 
με το σκάφος του για ψάρεμα. Η εξαφάνι-
σή του δηλώθηκε από τη γυναίκα του στο 
λιμενικό και αμέσως με το που κόπασε 
η καταιγίδα άρχισαν οι έρευνες για τον 
εντοπισμό του, οι οποίες εντατικοποιήθη-
καν με το πρώτο φως της μέρας.

Ο επίλογος γράφτηκε το μεσημέρι της 
Πέμπτης, όταν η σορός του 62χρονου 
εντοπίστηκε από το πλήρωμα ελικο-
πτέρου του πολεμικού ναυτικού που 
«χτένιζε» την περιοχή, 6,9 ναυτικά μίλια 
νοτιανατολικά του αλιευτικού καταφυγί-
ου της Νέας Καλλικράτειας. Στη συνέχεια 
η σορός του άτυχου άντρα ανασύρθηκε 
από το πλήρωμα σκάφους του λιμενικού 
και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας των 
Νέων Μουδανιών, όπου και αναγνωρί-
στηκε από την κόρη του θύματος.
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Το καιρικό φαινόμενο που έπληξε τη Χαλκιδική ήταν 
αφενός σπάνιο και αφετέρου πολύ έντονο, όπως υπο-
γράμμισε ο ομότιμος καθηγητής Μετεωρολογίας και Κλι-
ματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, Θεόδωρος Καρακώστας.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος μιλώντας στην Karfitsa, 
η καταιγίδα της Τετάρτης εντάσσεται στην κατηγορία 
«υπερκύτταρο» («super cell»), που αποτελεί και τη με-
γαλύτερη διαβάθμιση. 

Σύμφωνα με τον κ. Καρακώστα, από την περιοχή των 
Πρεσπών ξεκίνησε μια ψυχρή αέρια μάζα, πέρασε όλη 
την περιοχή του Βερμίου και των Πιερίων και στη συ-
νέχεια «κατέβηκε» στην κοιλάδα της Ημαθίας και της 
Πέλλας. Όταν πλέον έφτασε στα παράλια του Θερμαϊκού 
Κόλπου, ο οποίος είναι μια πολύ θερμή και συνάμα αβα-
θής θάλασσα, με μεγάλη εξάτμιση και εμπλουτισμό της 
αέριας μάζας σε υδρατμούς. Εκεί η καταιγίδα ενισχύθηκε 
με υγρασία και δυνάμωσε ακόμη περισσότερο. Καθώς, 
μάλιστα, το φαινόμενο κινούνταν αρκετά γρήγορα, έγινε 
πάρα πολύ έντονο και έδωσε αυτά τα ανεπιθύμητα απο-
τελέσματα.

Να σημειωθεί πάντως ότι ανάλογα καιρικά φαινόμε-
να είχαν πλήξει την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα στις 20 
– 21 Ιουλίου του 1983, με αποτέλεσμα να σημειωθούν 

και τότε εκτεταμένες καταστροφές και να χάσουν τη ζωή 
τους εννέα άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα.

Χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο έμεινε η Σιθωνία 
Η καταιγίδα πάντως, αν και… εξάντλησε την μανία 

της σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας και Νέας Προ-
ποντίδας, έπληξε και τν δήμο Σιθωνίας και προκάλεσε 
και εκεί ζημιές και καταστροφές.

Ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας και νεοεκλεγμένος δήμαρ-
χος, Κυπαρίσσης Ντέμπλας, απηύθυνε έκκληση στις εται-
ρίες κινητής τηλεφωνίας, να επιδιορθώσουν το γρηγο-
ρότερο δυνατό τις υποδομές τους, για να διευκολυνθούν 
τα συνεργεία των δήμων να επικοινωνούν μεταξύ τους. 
«Δεν υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε», υπογράμμιζε 
την Πέμπτη ο κ. Ντέμπλας και πρόσθεσε ότι «έτσι καθυ-
στερούν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν».

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος βρέθηκε στο δημοτικό κά-
μπινγκ στο Πλατανίτσι και αντίκρισε εικόνες καταστρο-
φής. «Δεκάδες είναι τα ΙΧ που καταπλακώθηκαν από 
δένδρα και κλαδιά», είπε και πρόσθεσε ότι ο Νέος Μαρ-
μαράς έμεινε χωρίς νερό, καθώς και ότι στη Συκιά ση-
μειώθηκαν κατολισθήσεις. Παράλληλα κατήγγειλε ότι 
«στην περιοχή της Συκιάς, από το 2010, όταν είχαμε τις 
μεγάλες πλημμύρες, δεν μπήκε ούτε... καρφί. Κάθε χρό-
νο, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Πρέπει, επιτέλους, να 

γίνουν αντιπλημμυρικά έργα», κατέληξε.
Ζημιές σε αρχαιολογικούς χώρους 
Μικρές ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, 

λόγω πτώσης δέντρων, και μεσαίες ή μικρές ζημιές στο 
Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού και στο Βυζαντινό Μου-
σείο Χαλκιδικής στα Ν. Φλογητά προκλήθηκαν εξαιτίας 
των ακραίων καιρικών φαινομένων στο νομό. Η υπουρ-
γός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ζήτησε και έλαβε ενημέ-
ρωση από την προϊστάμενη της γενικής διεύθυνσης Αρ-
χαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Π. Βελένη, και 
τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής 
Ι. Κανονίδη.

Ζημιές καταγράφηκαν στον αρχαιολογικό χώρο αρ-
χαίας Ολύνθου, όπου υπήρξε πτώση δέντρων και μικρή 
φθορά σε τοιχοποιΐα αρχαίας κατοικίας, ενώ δεν βλάφθη-
καν οι υποδομές.

Στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού και στο Βυζαντινό 
Μουσείο Χαλκιδικής στα Ν. Φλογητά, σημειώθηκαν ζη-
μιές μεσαίας και μικρής κλίμακας στα κτίρια και τον περι-
βάλλοντα χώρο τους (υφαρπαγή κεράμων από τις στέγες 
των κτιρίων, καταστροφή στεγάστρων, μετακίνηση και 
μερική καταστροφή προκατασκευασμένων οικίσκων, κα-
ταστροφή προσωρινής περίφραξης πτώση δέντρων).

«Υπερκύτταρο» ή η μητέρα των καταιγίδων 
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Από τις πρώτες ώρες μετά το ξέσπασμα των ισχυρών φαινομένων μετέβησαν στη Χαλ-
κιδική οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και Εσωτερικών, Τάκης 
Θεοδωρικάκος.

Από τις 6 το πρωί της Πέμπτης άρχισαν διαδοχικές συσκέψεις στο δημαρχείο Νέας 
Προποντίδας, στα Ν. Μουδανιά, παρουσία του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολου Τζιτζικώστα και των δημάρχων της περιοχής. Στη συνέχεια βρέθηκε στο δημαρ-
χείο και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος συμ-
μετείχε σε συσκέψεις για να ενημερώνεται για τις κινήσεις  υπαλλήλων και εθελοντών, 
καθώς και της Πολιτικής Προστασίας.

Οι συσκέψεις ήταν διαρκείς μέχρι και την Παρασκευή το πρωί, προκειμένου να ελέγχο-
νται όσο πιο συχνά γίνεται για τα έργα αποκατάστασης που εκτελούνταν στην περιοχή από 
συνεργεία τα συνεργία των δήμων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, άλλα και από τους 
ιδιώτες επαγγελματίες που είχαν λάβει εντολή να καθαρίσουν όσο μπορούν τους χώρους 

τους, συγκεντρώνοντας σε σημεία τα κατεστραμμένα υλικά.
Σύσκεψη για την ηλεκτροδότηση στη Χαλκιδική έγινε το βράδυ της Πέμπτης και το 

πρωί της Παρασκευής στο δημαρχείο Ν. Μουδανιών υπό τον υπουργό Υποδομών, Κώστα 
Καραμανλή  με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζι-
τζικώστα, του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά και των διευθυ-
νόντων συμβούλων του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για πρω-
τόγνωρο φαινόμενο, στο οποίο συνέπεσαν η μεγαλύτερη καταιγίδα των τελευταίων 35 
χρόνων στη Χαλκιδική και η μεγαλύτερη βλάβη δικτύου στην ιστορία της ΔΕΗ. Όπως επι-
σήμανε, πέντε πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ ουσιαστικά καταστράφηκαν. Πάντως ο 
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανέφερε 
στην Karfitsa ότι χιλιάδες επαγγελματίες άρχισαν να πετάνε τα τρόφιμα τους από την κα-
τάψυξη καθώς αποψύχθηκαν και άρχισαν να χαλάνε…

Συνεχείς οι συσκέψεις στη Χαλκιδική

reportage



26 13.07.2019

Το μέγεθος και το εύρος των καταστροφών αποκαλύ-
πτουν οι μαρτυρίες και οι προσωπικές ιστορίες ανθρώ-
πων που βρέθηκαν στις περιοχές της Χαλκιδικής που 
επλήγησαν από την θεομηνία το βράδυ της Τετάρτης. 
Μιλώντας στην Karfitsa, περιγράφουν τις στιγμές αγω-
νίας που έζησαν την ώρα της καταιγίδας, κάνουν λόγο 
για πρωτοφανείς εικόνες και εστιάζουν στις προσπάθειες 
που έγιναν για την παροχή βοηθειών σε όσους την είχαν 
ανάγκη.

Αλέξανδρος Λιάμος:  
Ασύλληπτες οι εικόνες της καταστροφής

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της Ελληνικής Ομάδας Δι-
άσωσης (ΕΟΔ), Αλέξανδρος Λιάμος, μίλησε στην Karfitsa 
και έκανε λόγο για εικόνες βιβλικής καταστροφής. «Ήταν 
ασύλληπτες οι εικόνες της καταστροφής, ειδικά στα οδι-
κά δίκτυα», ανέφερε ο κ. Λιάμος και τόνισε ότι όταν οδη-
γούσε στον κεντρικό δρόμο των Νέων Πλαγίων, πατούσε 
πάνω σε μπάζα και κλαδιά δένδρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εικόνες έμοιαζαν με αυτές 

που είχε αντικρύσει στο τσουνάμι της Ινδονησίας (το 
2004) αν και, όπως δήλωσε, οι εικόνες στη Χαλκιδική 
ήταν οι χειρότερες που αντίκρισε σε αποστολή της Ομά-
δας Διάσωσης. Ο ίδιος βρέθηκε μαζί με διασώστες του 
γραφείου της ΕΟΔ στα Νέα Μουδανιά και τη Φούρκα, από 
την πρώτη στιγμή στον τόπο της καταστροφής και συνέ-
δραμε τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της 
αστυνομίας στο έργο τους.

Επίσης, από τη Θεσσαλονίκη μετέβη στην περιοχή 
15μελές κλιμάκιο, με γιατρούς, για να συνδράμει στο 
ΕΚΑΒ ενώ από το πρωί της Πέμπτης στο σημείο μετέβη 
το διασωστικό σκάφος «Όντιν», για να συνδράμει στις 
έρευνες του εντοπισμού ερασιτέχνη ψαρά.

Μιχάλης Σαμαράς:  
Τα κιόσκια πετούσαν προς τη θάλασσα

Ο Μιχάλης Σαμαράς, υπάλληλος στο 
ξενοδοχείο Portes Pallace της Ποτίδαι-
ας, βρισκόταν στο χώρο του ξενοδοχείου 
και εργάζονταν. Όταν ξέσπασε το μπουρί-

νι, θεώρησε ότι θα ήταν μια καλοκαιρινή καταιγίδα που 
θα περνούσε γρήγορα, όπως πολλές άλλες που είχε ζή-
σει στο παρελθόν. Μέσα σε λίγα λεπτά όμως κατάλαβε 
ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα και πολύ διαφορετικά…

«Δεν ήξερα τι να κάνω. Οι ομπρέλες, οι ξαπλώστρες 
και τα κιόσκια κατέρρευσαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 
και πετούσαν προς τη θάλασσα. Ο κόσμος πανικοβλή-
θηκε. Τα παιδιά έκλαιγαν. Τους καθησυχάζαμε όλοι οι 
συνάδερφοι, άλλα εμείς ήμασταν ανήσυχοι διότι δεν ξέ-
ραμε πότε θα σταματήσει το φαινόμενο που όλο και πε-
ρισσότερο δυνάμωνε», εξήγησε μιλώντας στην Karfitsa. 
«Κάποια στιγμή ακούσαμε έναν δυνατό κρότο στην αυλή 
του ξενοδοχείου και είδαμε ένα μεγάλο πεύκο να πέφτει 
στο χώμα. Νόμιζα ότι θα φύγουν τα πάντα και θα πετά-
ξουν στον ουρανό», σημείωσε ο ίδιος. Η αγωνία όλων 
δεν είχε τελειωμό. Οι τουρίστες βρίσκονταν όλοι μέσα 
στο ξενοδοχείο, όπου όμως η ηλεκτροδότηση ήδη είχε 
διακοπεί. «Δεν αφήσαμε κανέναν να βγει έξω και δικαι-

ωθήκαμε», τόνισε ο κ. Σαμαράς.
Όπως σημείωσε, ο ίδιος είναι 56 ετών και ποτέ άλλοτε 

Συγκλονίζουν οι ιστορίες αυτόπτων μαρτύρων

reportage



2713.07.2019

στη ζωή του δεν έχει αντικρίσει κάτι παρόμοιο στην περι-
οχή του. «Μόνο σε ταινίες στην τηλεόραση και το σινεμά 
έχω δει κάτι αντίστοιχο», σημείωσε. Μόλις σταμάτησε η 
βροχή, οι υπάλληλοι έβαλαν σε λειτουργία τη γεννήτρια 
– το ξενοδοχείο φωταγωγήθηκε και έτσι μπόρεσαν να 
αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής…

Βενετία Σουσκάκη:  
Έπαθα σοκ με όσα αντίκρισα

Η Βενετία Σουσκάκη εργάζεται στο 
γραφείο πληροφόρησης του δήμου Νέας 
Προποντίδας. Από τις 3 τα ξημερώματα της 
Πέμπτης κάθισε στη θέση της και άρχισε να ση-
κώνει τα τηλέφωνα σε μια προσπάθεια να δώσει λύσεις 
σε προβλήματα τουριστών και πολιτών. Μέχρι τις 11 το 
βράδυ της Πέμπτης όταν και αποχώρησε έπειτα από 20 
ώρες συνεχούς εργασίας είχε απαντήσεις σε χιλιάδες 
κλήσεις.

«Τα πρώτα τηλεφωνήματα ήταν κλήσεις πανικού με 
τον κόσμο να φωνάζει για το ρεύμα που δεν έχει, για τις 
ξαπλώστρες και τις ομπρέλες που… έφυγαν στη θάλασ-
σα και για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ιδιοκτησί-
ες τους, επαγγελματικές και ιδιωτικές», ανέφερε στην 
Karfitsa η κ. Σουσκάκη, διακόπτοντας διαρκώς την αφή-
γησή της για να απαντήσει στα συνεχή τηλεφωνήματα.

Όταν ξέσπασαν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα, η κ. Σου-
σκάκη ήταν στο σπίτι της. Ξύπνησε όμως από την ένταση 
των ανέμων κι αμέσως επικοινώνησε με τον δήμαρχο 
Μανώλη Καρρά για να μεταβούν στο δημαρχείο προκει-
μένου να βοηθήσει στην οργάνωση των εθελοντών και 
των υπαλλήλων του δήμου μαζί με της γραμματεία του 
δημάρχου. «Δεν μπορούσα να πιστέψω το μέγεθος της 
καταστροφής όταν το αντίκρισα. Έπαθα σοκ», σημείωσε 
η κ. Σουσκάκη.

Από το απόγευμα της Πέμπτης  άρχισαν να φτάνουν 
στο δημαρχείο Νέας Προποντίδας γεννήτριες μονοφασι-
κές για τη χορήγηση σε σπίτια ανάλογα με τις ανάγκες. 
Η κ. Κατερίνα είναι μια κάτοικος της Ποτίδαιας που η 
διακοπή ρεύματος προκάλεσε πρόβλημα στην υγεία του 
συζύγου της, που κάνει χρήση οξυγόνου τρεις φορές την 
ημέρα και ο οποίος αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο κέ-
ντρο υγείας Μουδανιών για να κάνει εισπνοές.

Αντώνης Σταματίου:  
Καταστράφηκε το κτήμα μου 

Ο Αντώνης Σταματίου έφτασε στο 
δήμο Νέας Προποντίδας από τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης για να βοηθήσει 
στο συντονισμό του έργου. Ο κ. Σταματίου 
διαπίστωσε όμως στη διάρκεια της ενημέρω-
σης, ότι είναι και ο ίδιος θύμα της κακοκαιρίας καθώς 
πληροφορήθηκε ότι εκατοντάδες ελιές που έχει φυτεμέ-
νες σε 20 στρέμματα γης ισοπεδώθηκαν από τους ισχυ-
ρούς ανέμους. «Βρισκόμουν μαζί με το δήμαρχο και τους 
υπολοίπους, όταν έμαθα ότι το κτήμα που έχουμε με τη 
σύζυγο μου καταστράφηκε», ανέφερε μιλώντας στην 
Karfitsa.Πάντως οι αιτήσεις στον ΕΛΓΑ θα μπορούν να 
γίνονται από Δευτέρα ώστε να δοθούν γρήγορα αποζη-
μιώσεις στους πληγέντες.
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Την πληγείσα από την μεγάλη θεομηνία της Τετάρτης άρχισαν την επόμενη μέρα να 
εγκαταλείπουν πολλοί τουρίστες και παραθεριστές, οι οποίοι επέλεξαν να βάλουν ένα 
πρόωρο τέλος στις διακοπές τους. Από νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης επικρατούσε μπο-
τιλιάρισμα στους δρόμους που οδηγούν προς τη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης έδωσε από την πρώτη στιγμή εντολή στον 
ΕΟΤ να κινητοποιηθούν άμεσα τα γραφεία εξωτερικού, προκειμένου να ενημερώνονται 
και να καθησυχάζονται οι τουρίστες για το ότι δεν υπήρχε, πλέον, κανένας απολύτως λό-
γος για τους τουρίστες να αναβάλουν ή να διακόψουν τις διακοπές τους. Ήδη, με σχετική 
κατεύθυνση της ηγεσίας του υπουργείου, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού της Κε-
ντρικής Μακεδονίας αλλά και της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ξεκίνησαν επιτόπιους ελέγ-
χους καταγραφής των ζημιών ώστε να συμβάλλουν στην ταχύτερη αποκατάστασή τους.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος 
Θάνος, αποκάλυψε στην Karfitsa ότι είναι απαραίτητο ένα σχέδιο τουριστικής προβολής 
για να μην φύγουν τουρίστες από τη Χαλκιδική. Το εν λόγω σχέδιο αναμένεται να αρχίσει 
να «τρέχει» από τη Δευτέρα ώστε να ανέβει άμεσα το τουριστικό προϊόν.

Οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια του νομού δεν έχουν ακυρω-
θεί από τους τουρίστες, οι οποίοι επικοινωνούν με τα ξενοδοχεία για να μάθουν τι κατά-
σταση επικρατεί στην περιοχή. 

Πάντως από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και μικρών 
ξενοδοχείων που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, έχουν ενημερώσει τους παραθεριστές 
που έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους για το επόμενο διάστημα, να ακυρώσουν τα 
ταξίδια τους…

Στον δρόμο της καταστροφής οι τουρίστες 
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Έτοιμος για να κυβερνήσει ήταν από καιρό 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας διαμορφώσει 
προσεκτικά τη δομή της κυβέρνησης που έκρι-
νε ότι θα ήταν αποτελεσματική και παραγωγική. 
Στην αξιοποίηση των στελεχών χρησιμοποίησε 
και εννέα Βορειοελλαδίτες πολιτικούς, κυρίως 
σε θέσεις υφυπουργών, με μόλις δύο, όμως, 
στελέχη από τη Θεσσαλονίκη.

Το γνώριμο  γι αυτόν χαρτοφυλάκιο του 
ΥΜΑΘ ανάλαβε ο πρώτος σε σταυρούς στη Β’ 
περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράο-
γλου, ο οποίος ορίστηκε υφυπουργός Εσωτερι-
κών (Μακεδονίας – Θράκης). Σε δηλώσεις του 
ο κ. Καράογλου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό 
τονίζοντας ότι «είναι ώρα για πράξεις και όχι 
για λόγια. Απόλυτη προτεραιότητά μου, είναι 
να καταστήσω τη Βόρεια Ελλάδα σημείο ανα-
φοράς στην εθνική προσπάθεια προσέλκυσης 
εγχώριων και διεθνών επενδύσεων. Η αποτε-
λεσματική εφαρμογή του επενδυτικού νόμου 
και η υιοθέτηση πολιτικών ευθύνης με όραμα, 
προγραμματισμό και σχέδιο, έχουν ως σκοπό τη 
διάχυση της ισόρροπης αναπτυξιακής δραστηρι-
ότητας σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλά-
δας. Κύριο ζητούμενο είναι η δημιουργία νέων 
και σταθερών θέσεων εργασίας, όπως επίσης 
και η εμπέδωση κλίματος οικονομικής και πο-
λιτικής σταθερότητας στην κοινωνία και τις αγο-
ρές.  Η Μακεδονία και η Θράκη δεν μπορούν να 
περιμένουν. Πρέπει και μπορούν να βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Πρέπει 
και μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προ-
σπάθεια εθνικής ανασυγκρότησης. Πρέπει και 
μπορούν να υπερασπιστούν την ιστορική τους 
παρακαταθήκη. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, 
παρά μονάχα ο δρόμος της ευθύνης», κατέληξε 
ο κ. Καραόγλου.

Επιφορτισμένος με το δύσκολο έργο συντο-
νισμού του κυβερνητικού έργου είναι ο Θεσ-
σαλονικιός Άκης Σκέρτσος, ο οποίος ανέλαβε 
ως εξωκοινοβουλευτικός να ασκεί καθήκοντα  
υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Πρόκειται 
για ένα πρόσωπο που χαίρει απόλυτης εμπιστο-
σύνης και εκτίμησης από τον πρωθυπουργό.

Βορειοελλαδίτης και συγκεκριμένα με κα-
ταγωγή από την Καβάλα, είναι ο νέος υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
ο οποίος ανέλαβε ένα από τα δυσκολότερα 
υπουργεία. Σε δηλώσεις του ο κ. Παναγιωτό-
πουλος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο 

πρόσωπο του, σημειώνοντας ότι θα προσπαθή-
σει με όλες του τις δυνάμεις να ανταποκριθεί σε 
αυτό το βάρος που του ανατέθηκε.

Καβαλιώτης στην καταγωγή είναι και ο Κώ-
στας Φραγκογιάννης, ο οποίος μετέχει στην κυ-
βέρνηση ως υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος 
για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέ-
φεια.

Αναμενόμενη ήταν η αξιοποίηση του  βου-
λευτή Σερρών Κώστα Καραμανλή, εξαδέλφου 
του πρώην  πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, 
στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τομέα 
που γνώριζε καλά ως τομεάρχης της Νέας Δημο-
κρατίας. Από την Π.Ε Σερρών, αξιοποιήθηκε και η 
βουλευτής Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία ανέλα-
βε το χαρτοφυλάκιο της υφυπουργού Αγροτικής 
Πολιτικής για θέματα Αλιείας.

Το  χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης σε θέματα απλούστευσης δι-
αδικασιών, ανέλαβε ο βουλευτής Κιλκίς Γιώργος 
Γεωργαντάς, στο νεοσύστατο υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης που συστάθηκε με προεδρι-
κό διάταγμα. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα 
Κarfitsa, o κ. Γεωργαντάς τόνισε: «Η θέση μου, 
ως υφυπουργός για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την Ελληνι-
κή Δημόσια Διοίκηση, καθώς η εκπλήρωση του 
συγκεκριμένου στόχου θα έχει πολλές και σε 
διαφορετικά επίπεδα ωφέλειες. Συγκεκριμένα, 

θα ενισχυθούν οι τομείς της εξωστρέφειας , της 
βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, 
της διαφάνειας και του φιλοεπενδυτικού κλίμα-
τος. Είναι αναγκαίο να επέλθει  μια κανονικότητα  
που στερεί τη χώρα από πόρους και εργατοώ-
ρες». Επιπλέον, ο κ. Γεωργαντάς σχολίασε, ότι  
ο ίδιος είναι το μόνο πολιτικό στέλεχος στο εν 
λόγω υπουργείο, στο οποίο χρέη υπουργού Επι-
κρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέλα-
βε ο τεχνοκράτης Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ 
υφυπουργός ορίστηκε ο μέχρι πρότινος ισχυρός 
άνδρας της Google, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος.

Το νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
αποκτά τον πρώτο λόγο στην αναδιοργάνωση 
και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ολόκληρου 
του δημοσίου τομέα, κάτι που δεν συνέβαινε μέ-
χρι σήμερα. Συγκεκριμένα, απορροφά μια σειρά  
υπηρεσιών, όπως  του υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, πρώην υπουργείο Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μοσίων Οργανώσεων, τα Τμήματα Διαδικασιών, 
τα ΚΕΠ κ.α.

Για πρώτη φορά υπουργοποιείται ο  βουλευ-
τής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποί-
ος ορίστηκε υφυπουργός αρμόδιος για τη φο-
ρολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία. Σε 
δηλώσεις του ο κ. Βεσυρόπουλος τόνισε: «Ευχα-
ριστώ τον πρωθυπουργό που μου εμπιστεύτηκε 
τη φορολογική πολιτική στη δημόσια περιουσία. 
Θα κάνουμε τα πάντα ώστε να έρθει ανάπτυξη 
και καλά αμειβόμενες εργασίες».

Από την Ημαθία κατάγεται και ο Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στο  γνώ-
ριμο για αυτόν υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη, επιλογή που κρίθηκε ως τολμηρό «άνοιγμα» 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο εκσυγχρονιστικό 
ΠΑΣΟΚ.

Το σύνολο των μελών της κυβέρνησης με 
σοβαρότητα και μετριοπάθεια στις πρώτες δη-
λώσεις τους, αναφέρθηκαν στην ανάγκη για 
σκληρή δουλειά, υιοθετώντας την απαίτηση 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προ-
κειμένου οι πολίτες να αντιληφθούν άμεσα ότι 
υπάρχει ορατή βελτίωση σε όλους τους τομείς. 
Συγχρόνως, αναγκαία και επείγουσα θεωρείται  
η επίλυση δύσκολων εξισώσεων όπως είναι η 
αδειοδότηση επιχειρήσεων χωρίς γραφειοκρα-
τία, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, 
η αποτελεσματικότητα, οι νέες επενδύσεις και 
δουλειές για όλους.

Εννέα Βορειοελλαδίτες αξιοποιήθηκαν κυρίως σε θέσεις υφυπουργών

Άρωμα… Βόρειας Ελλάδας  
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Reportage
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Β
ΙΒ

Η
 Α

Ν
Δ

Ρ
ΙΤ

Σ
Ο

Υ



30 13.07.2019

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Β
ΙΒ

Η
 Α

Ν
Δ

Ρ
ΙΤ

Σ
Ο

Υ

Στη μάχη της επίλυσης των προβλημάτων 
της καθημερινότητας βρήκε η επομένη των 
εκλογών το πολιτικό προσωπικό της Θεσσαλο-
νίκης, η σύνθεση του οποίου ανανεώθηκε με 
δυναμικές εισόδους, αλλά και απουσίες προσώ-
πων που δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Η Νέα Δη-
μοκρατία κέρδισε επτά έδρες στην Α΄ Θεσσαλο-
νίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ πέντε, ενώ ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜέΡΑ25 
και Ελληνική Λύση έλαβαν από μία έδρα.

Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, αξιοσημείωτη είναι 
η πανηγυρική  επανεκλογή και διατήρηση επί  
σειρά ετών της πρωτιάς του Κώστα Γκιουλέκα, 
που έλαβε 36.427 σταυρούς, η επανεκλογή της 
Έλενας Ράπτη  και ή άνοδός της στη δεύτερη 
θέση, καθώς και η διατήρηση δυνάμενων του 
Σταύρου Καλαφάτη, ο οποίος ορίστηκε γραμ-
ματέας της ΚΟ της ΝΔ, μια σημαντική κομματική 
θέση που πρώτη φορά κατέχει  Θεσσαλονικιός  
από το 1974. Ακολούθως εκλέχτηκαν οι Στρά-
τος Σιμόπουλος, Άννα Ευθυμίου και Δημήτρης 
Κούβελας.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ηχηρή η επικράτηση – 

πρωτιά  της Κατερίνας Νοτοπούλου, τέως υφυ-
πουργού Μακεδονίας – Θράκης που διεκδίκησε 
με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ το δήμο Θεσσαλονίκης, 
η διατήρηση δυνάμεων του Γιάννη Αμανατίδη 
και η εκλογή του Κώστα Ζουράρι.

Στο ΚΙΝΑΛ, ήταν χαρακτηριστική η δυναμι-
κή επάνοδος και εκλογή του Χάρη Καστανίδη, 
ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ που κέρδισε 
τη μοναδική έδρα στην Α΄ Περιφέρεια με 6.213 
σταυρούς, με τους Κυριάκο Κυριάκο με 6.026 
σταυρούς, Αντώνη Σαουλίδη και Γιάννη Μαγκρι-
ώτη να τον ακολουθούν.

Στη Β΄ Θεσσαλονίκης, η ΝΔ εξέλεξε τους Θε-
όδωρο Καράογλου, Σάββα Αναστασιάδη και Δη-
μήτρη Βαρτζόπουλο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τον Σωκράτη 
Φάμελλο και τη Δώρα Αυγέρη.

Ν. Ταχιάος: Είμαι παρών και δυνατός
Στην Α’ Θεσσαλονίκης στη Νέα Δημοκρατία, 

εκτός Βουλής έμεινε ο Νίκος Ταχιάος, που πριν 
από ενάμιση μήνα έχασε τις εκλογές για το δήμο 
Θεσσαλονίκης. H παρουσία του για τη διεκδίκηση 
μιας βουλευτικής έδρας θεωρήθηκε  εξαιρετικά 

καλή, καθώς ήταν όγδοος στη σειρά κατάταξης 
και παράλληλα πρώτος επιλαχών του κόμματος 
μιας και έλαβε 13.439 ψήφους. Σε δήλωση μετά 
τη μη εκλογή του τόνισε: «Εκλογές τέλος και τω 
λαώ δόξα! Αρχίζει σήμερα κιόλας η επαναφορά 
στο δρόμο της δημιουργίας, στην ανάταξη της 
μεσαίας τάξης. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα τε-
ράστιο μπράβο! Η άνεση και το μέγεθος της νί-
κης ας μην θολώσουν την ευθύνη και το χρέος. 
Στην κοινοβουλευτική ομάδα που καλείται να 
στηρίξει το έργο του Κυριάκου εύχομαι καλή δύ-
ναμη! Ευχαριστώ όλους τους παλιούς και νέους 
φίλους που στάθηκαν δίπλα μου σε δύο συνεχό-
μενες αναμετρήσεις. Ευχαριστώ και όσους μου 
προσέφεραν γενναιόδωρα την ψήφο τους. Είμαι 
παρών και δυνατός! Η Θεσσαλονίκη ήταν, είναι 
και θα είναι στο κέντρο της ζωής μου».

Επανακαταμέτρηση ζήτησε ο Κοκκόρης
Εκτός Βουλής έμεινε και ο Παναγιώτης Κοκ-

κόρης, ο οποίος ακολούθησε στη σειρά κατάτα-
ξης το Νίκο Ταχιάο, λαμβάνοντας 13.337 ψή-
φους. Το γεγονός της μικρής διαφοράς ψήφων 

Σκληρή αποδείχτηκε η «μάχη» του σταυρού  
στις δυο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης

Δυναμικές παρουσίες 
που έμειναν εκτός Βουλής
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με τον κ. Ταχιάο, 102 ψήφοι και το σενάριο που θέλει τη 
ΝΔ να προτείνει τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή και βουλευτή Θεσσαλονίκης για ΠτΔ οδήγησαν 
τον κ. Κοκκόρη να ζητήσει επανακαταμέτρηση ψήφων. 
Εάν η φημολογία για τον κ. Καραμανλή επαληθευτεί, την 
έδρα του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή καταλαμβά-
νει ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημο-
κρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, δηλαδή  ο κ. Ταχιάος. Εάν 
όμως η επανακαταμέτρηση δείξει πρώτο επιλαχόντα τον 
κ. Κοκκόρη, τότε αναμένεται να εξασφαλίσει μια έδρα στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κ. Κοκκόρης σε δήλωση του 
τόνισε ότι η διαφορά των 102 ψήφων που έχει με τον κ. 
Ταχιάο είναι μικρή και για το λόγο αυτό ζήτησε επανακα-
ταμέτρηση.

Δεν κατάφερε να εκλεγεί  στην Α΄ εκλογική περιφέ-
ρεια και  ο δημοσιογράφος Δημήτρης Βενιέρης – Βελό-
πουλος, αδερφός του Κυριάκου Βελόπουλου, το κόμμα 
του οποίου, η Ελληνική Λύση μπήκε για πρώτη φορά στη 
Βουλή εκλέγοντας δέκα βουλευτές. Ο κ. Βενιέρης έλαβε 
13.077 ψήφους.  Η παρουσία του θεωρήθηκε ικανοποι-
ητική, καθώς ήταν η πρώτη του εμφάνιση σε ένα εξαιρε-
τικά δύσκολο και σύντομο αγώνα με πολλά γνωστά και 

προβεβλημένα ονόματα.
Με ένα μήνυμα καρδιάς ευχαρίστησε τους 11.805 

πολίτες που τον ψήφισαν ο γνωστός καρδιολόγος Δια-
μαντής Γκολιδάκης, ο οποίος δεν εξελέγη. Στο μήνυμα 
του τονίζει χαρακτηριστικά: «Όταν ανταποκρίθηκα στο 
κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, να σηκωθούν οι 
πολίτες από τους καναπέδες και να συμμετάσχουν στην 
προσπάθεια της ΝΔ για την ανασυγκρότηση της πατρί-
δας, γνώριζα ότι η μάχη θα ήταν σκληρή. Πολλοί δικοί 
μου άνθρωποι προσπάθησαν να με αποτρέψουν, καθώς 
είναι απίστευτα δύσκολο να καταφέρει κανείς να συνδυ-
άσει μία επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα –την μά-
χιμη ιατρική από την θέση του ιδιώτη καρδιολόγου– με 
την μάχιμη πολιτική στην πρώτη γραμμή, μέσα από την 
πραγματική κοινωνία, χωρίς να έχει κομματική προϋπη-
ρεσία ή κάποιο άλλο πολιτικό έρεισμα. Και παράλληλα 
να προσπαθεί να προσφέρει το πολυτιμότερο αγαθό: 
αλληλεγγύη και υγεία. Η συνείδησή μου όμως δεν μου 
επέτρεψε ούτε μου επιτρέπει να μείνω πίσω. Με την ορ-
κωμοσία της κυβέρνησης, ξεκινάει η προσπάθεια για μια 
καλύτερη Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει και 
μπορεί να ενώσει όλους τους Έλληνες, με ένα συγκρο-

τημένο πλάνο ανάπτυξης, σε όλους τους τομείς. Και θα 
τα καταφέρει με την βοήθεια όλων μας. Είμαι περήφανος 
που είμαι μέλος αυτής της παράταξης. Είμαι περήφανος 
που είμαι μέλος της άξιας ομάδας που έδωσε την μάχη 
στην Α Θεσσαλονίκης και συγχαίρω κάθε έναν συνυπο-
ψήφιο μου ξεχωριστά και φυσικά τους βουλευτές που 
τελικά εκλέχτηκαν. Καλή δύναμη σε όλους για το καλό 
της πόλης και της πατρίδας μας».

Στις επόμενες θέσεις κατάταξης του «γαλάζιου» 
ψηφοδελτίου βρέθηκαν ο πρώην υπουργός Δημήτρης 
Σταμάτης που έλαβε 11.538 και αμέσως μετά ο πρώην 
βουλευτής της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Βόλβης, Δημή-
τρης Γαλαμάτης που έλαβε 10.074 σταυρούς. Καλή ήταν 
και η παρουσία της δημοσιογράφου Σύνθιας Σάπικα που 
συγκέντρωσε 9.435 ψήφους και του δικηγόρου Νίκου 
Καραγιαννακίδη με 8696. Στην επόμενη σειρά βρέθηκε 
η  Βίκη Νάκου που έλαβε 6.303 ψήφους.

Στη Β’ Θεσσαλονίκης, από τη Νέα Δημοκρατία δεν 
εξελέγησαν ο πρώην αντιπεριφερειάρχης  Φάνης Πα-
πάς, ο οποίος  συγκέντρωσε έναν μεγάλο αριθμό ψήφων 
(21.538) και ο πρώην δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Κα-
ραγιάννης που έλαβε 14.416 ψήφους.  Η Νέα Δημοκρα-
τία στη Β΄ Θεσσαλονίκης εξέλεξε τρεις βουλευτές, τους 
Θεόδωρο Καράογλου, Σάββα Αναστασιάδη και το γιατρό 
Δημήτρη Βαρτζόπουλο που έλαβε 23.405 σταυρούς 
προτίμησης, κερδίζοντας την τρίτη έδρα του κόμματος.  
Στην περιφέρεια αυτή θεωρείται ότι το κυβερνών κόμμα 
εκτόξευσε τα ποσοστά του, καθώς η Νέα Δημοκρατία κα-
τέγραψε ποσοστό 43,01% (Σεπτέμβριος 2015 - 29,50%) 
έναντι 25,14% του ΣΥΡΙΖΑ, που στις προηγούμενες εκλο-
γές είχε καταγράψει ποσοστό 32,88%.

Θέμα προς συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία είναι 
όμως οι επιδόσεις του κόμματος στην Α΄ Θεσσαλονίκης 
που δεν θεωρήθηκαν καλές. Στην Α΄ Περιφέρεια Θεσσα-
λονίκης η ΝΔ έχει ποσοστό 35,55% (25,29% τον Σεπτέμ-
βριο 2015) έναντι 31,29% του ΣΥΡΙΖΑ.

Έμειναν εκτός Βουλής στο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης
Η εκλογή νέων βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης 

και συγκεκριμένα της δημοφιλούς Κατερίνα Νοτοπούλου 
που διεκδίκησε το δήμο Θεσσαλονίκης, του δημοσιογρά-
φου Χρήστου Γιαννούλη που ήταν υποψήφιος περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και του φιλοξενούμενου 
στα ψηφοδέλτια της παράταξης Κώστα Ζουράρι , στοίχι-
σαν την εκλογή στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, ακα-
δημαϊκό Νίκο Παρασκευόπουλο, στους πρώην υφυπουρ-
γούς  Μάρκο Μπόλαρη και Τάσο Κουράκη καθώς και στο 
εμβληματικό στέλεχος της Αριστεράς Τριαντάφυλλο Μη-
ταφίδη. Δύο βουλευτές της παράταξης, οι Γιάννης Αμανα-
τίδης και Αλέκος Τριανταφυλλίδης, επανεξελέγησαν.

Στη Β’ Θεσσαλονίκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκαν δύο 
βουλευτές, οι Σωκράτης Φάμελλος και η δημοσιογράφος  
Δώρα Αυγέρη, ενώ  έμειναν εκτός Βουλής ο ακαδημαϊ-
κός Δημήτρης Μάρδας και η  Ευγενία Αγοραστούδη. Στην 
Ημαθία εκτός Βουλής έμεινε ο πρώην υφυπουργός Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, Άγγελος Τόλκας, ο οποίος είχε 
κάνει μεταγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ από το ΚΙΝΑΛ.
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Τη φιλοδοξία του να δει το νομό του να 
πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα, υπογραμ-
μίζει ο νεοεκλεγείς βουλευτής Χαλκιδικής με 
το ΚΙΝΑΛ, Απόστολος Πάνας. Όπως επισημαί-
νει σε συνέντευξή του στην Karfitsa, ο στόχος 
του μπορεί να επιτευχθεί στην περίπτωση που 
η περιοχή γίνει ελκυστική για επενδύσεις και 
αναδειχτεί η «πολλαπλή» της δυναμική, ενώ 
παράλληλα διαβεβαιώνει πως ο ίδιος θα πιέσει 
όσο μπορεί στο κοινοβούλιο προκειμένου να 
επιτευχθεί μείωση της φορολογίας και θα προ-
σπαθήσει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός 
πλάνου, που έχει στο επίκεντρο τον πρωτογενή 
τομέας και το οποίο θα εκσυγχρονίζει το παρα-
γωγικό μοντέλο της χώρας.

Καταφέρατε μετά από χρόνια να επιστρέ-
ψετε την έδρα στο ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ. Τι συναι-
σθήματα σας δημιουργεί αυτή η κατάσταση; 
Η αλήθεια είναι πως δώσαμε μια μεγάλη μάχη 
όλοι μαζί, προκειμένου οι πολίτες της Χαλκιδι-
κής να μπορέσουν να εκφράσουν τις ανησυχίες 
τους για το μέλλον μέσα από τη δημοκρατική 
παράταξη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχα-
με όλοι, οι πέντε συνυποψήφιοι, οι εθελοντές, 
οι πολίτες της Χαλκιδικής που μας άκουσαν 
και μας τίμησαν με την ψήφο τους. Το εκλογικό 
αποτέλεσμα της Κυριακής ανήκει σε όλους μας! 
Όταν, λοιπόν, ως πρόσωπο έχεις βιώσει τόσο 
έμπρακτα την στήριξη τόσο πολλών ανθρώ-
πων, δεν μπορείς παρά να αισθάνεσαι ευγνω-
μοσύνη και τεράστια ευθύνη για την επόμενη 
μέρα. Από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή 
δώσαμε έναν έντιμο αγώνα που αγκαλιάστηκε 
από τους συντοπίτες μας. Το μεγάλο στοίχημα 
της επόμενης μέρας είναι να είμαστε παρόντες 
στα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα του τόπου. 
Προσωπικά είναι μεγάλη η αγωνία μου να ερ-
γαστώ ουσιαστικά, ώστε να δικαιώσω όλους 
εκείνους που πίστεψαν σε μια εξ αρχής δύσκο-
λη προσπάθεια, αλλά και να πείσω ακόμα και 
τους πιο δύσπιστους πως μέσα από το Κίνημα 
Αλλαγής μπορούν να βρουν συμπαραστάτη στα 
προβλήματά τους.

Στις 18 Ιουλίου θα καθίσετε στα έδρα-
να της Βουλής. Ποιό είναι το πρώτο ζήτημα 
για το οποίο θα πιέσετε να πραγματοποιηθεί; 
Στην προεκλογική εκστρατεία τέθηκαν μια σει-
ρά από στόχοι για τον ελεύθερο επαγγελματία, 
τους αγρότες, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τις 
υποδομές της Χαλκιδικής και τη νέα γενιά. Εί-
ναι δύσκολο να βάλεις προτεραιότητες όταν οι 
ανάγκες για την κοινωνία είναι πολλαπλές, πα-
ρόλα αυτά πιστεύω πως από νωρίς θα έχουμε 

την ευκαιρία να πιέσουμε, ώστε να πετύχουμε 
τη μείωση της φορολογίας και να δώσουμε 
ανάσες στους φορολογούμενους. Μόνο, έτσι 
θα αποτρέψουμε το αδιέξοδο για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, θα τις ενθαρρύνουμε να 
προχωρήσουν σε προσλήψεις και θα δώσουμε 
κίνητρο σε κάποιον να επενδύσει στη χώρα μας. 
Την ίδια στιγμή, η καταγωγή μου μού επιβάλει 
να ασκήσω πιέσεις για την ελάφρυνση της φο-
ρολογίας των αγροτών, να συμβάλω παράλ-
ληλα στην διαμόρφωση ενός πλάνου που θα 
θέτει στο επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα και 
θα εκσυγχρονίζει το παραγωγικό μοντέλο της 
χώρας. Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα είναι 
πολλά και το σημαντικό είναι οι πολιτικές που 
θα προωθήσουμε να μην αφήνουν κανέναν στο 
περιθώριο και να τοποθετούν ολόκληρη την 
κοινωνία στην πρώτη γραμμή.

Ποιό είναι το όραμα σας για την επομένη 
τετραετία στον τόπο σας τη Χαλκιδική; Αν και 
στην εποχή μας δύσκολα μιλάμε για μακρο-
πρόθεσμα σχέδια και οράματα, δεν θα κρύψω 
ότι φιλοδοξώ να δω μια Χαλκιδική πρωταγωνί-
στρια. Δεν ξέρω αν αυτό θα καταφέρουμε να το 
πετύχουμε πλήρως μέσα στα επόμενα τέσσερα 
χρόνια, αλλά σίγουρα θα βάλουμε τις βάσεις. 
Τον επόμενο καιρό είναι στο χέρι μας να ασκή-

σουμε πιέσεις συντονισμένα, ώστε τα νοσοκο-
μεία μας να σταματήσουν να  υπολειτουργούν. 
Οφείλουμε να διαμορφώσουμε στρατηγική για 
τη νεολαία και να θέσουμε ως κύριο στόχο την 
παραμονή των νέων στον τόπο μας, ανοίγοντας 
τον δρόμο για να εργαστούν σε αυτόν. Αυτό θα 
το πετύχουμε κάνοντας τη Χαλκιδική ελκυστική 
για επενδύσεις και αναδεικνύοντας την πολλα-
πλή της δυναμική. Στοχεύω στο να μπορέσουμε 
να ενισχύσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
και ταυτόχρονα να διαμορφώσουμε τις συνθή-
κες προκειμένου να διεισδύσουμε σε νέες αγο-
ρές. Ευελπιστώ τα επόμενα χρόνια μαζί με τους 
αγρότες να προωθήσουμε τα προϊόντα τους πιο 
αποτελεσματικά σε ξένες αγορές και να τους 
διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια. Τέ-
λος, έχοντας εργαστεί σε σχολείο ειδικής αγω-
γής δεν μπορώ να κρύψω πως πρέπει τα σχο-
λεία μας να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα στα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες και να μην δυσχεραί-
νουν τη μαθητική διαδικασία. Για όλους αυτούς 
στόχους πρέπει να εργαστούμε συντονισμένα 
τα επόμενα χρόνια μαζί με τους παραγωγικούς 
φορείς του τόπου μας για μια Χαλκιδική που θα 
αφήνει κανέναν πίσω και θα εκμεταλλεύεται το 
σύνολο των δυνατοτήτων της.

Φιλοδοξώ να δω  
μια Χαλκιδική πρωταγωνίστρια

Απόστολος Πάνας:
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Το πρωί της Παρασκευής 25 Ιουλίου στην 
αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου 
Θεσσαλονίκης έχει  προγραμματιστεί να διεξα-
χθεί μία δίκη, το αδίκημα της οποίας παραγρά-
φεται λόγω 25ετίας ακριβώς την ίδια ημέρα της 
δίκης! Ήταν ξημερώματα 25ης Ιουλίου 1994, 
όταν έπεφτε νεκρός σε διαμέρισμα στη Νεάπολη 
Θεσσαλονίκης ο 62χρονος επιχειρηματίας, που 
δραστηριοποιούταν στις ΗΠΑ, Γιώργος Δροσό-
πουλος.

Το έγκλημα εξιχνιάστηκε από την άτυπη 
ομάδα cold cases (ανεξιχνίαστες υποθέσεις) 
της δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 2012, μετά τη 
συνεργασία ρουμανικών και ελληνικών αρχών 
που ταυτοποίησαν ένα ματωμένο αποτύπω-
μα. Κατηγορούμενος είναι ο 44χρονος σήμερα 
Γκιόργκε Κ., το μικρό όνομα του οποίου αποτε-
λούσε ένα από τα στοιχεία έρευνας, καθώς τότε 
είχε αναφερθεί από μάρτυρες που γνώριζαν το 
θύμα στη Νεάπολη. Μιλούσαν για έναν 19χρονο 
Ρουμάνο που μπαινόβγαινε στο διαμέρισμα του 
62χρονου.

Μετά την εξιχνίαση πριν την παραγραφή των 
20 ετών από την αστυνομία, κινήθηκαν γρήγορα 
οι διαδικασίες για την έκδοση διεθνούς εντάλ-
ματος σύλληψης. Οι έρευνες αρχικά προσανατο-
λίστηκαν στη Ρουμανία, όπου δεν εντοπίστηκε ο 
κατηγορούμενος. Η μητέρα του όμως, όταν ρω-
τήθηκε από τις τοπικές διωκτικές αρχές απάντη-
σε πως ο γιος της είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ 
και συγκεκριμένα εργαζόταν στο Μαϊάμι. Η επό-
μενη κίνηση των ελληνικών δικαστικών αρχών 
ήταν να ζητήσουν τη συνδρομή των αμερικανι-
κών για τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, αυτό έγι-
νε το 2017, αλλά με περιπετειώδη τρόπο. Συγκε-
κριμένα ο Ρουμάνος φέρεται ότι ταμπουρώθηκε 
στο σπίτι του ζητώντας να  μην συλληφθεί για 
το ένταλμα σε βάρος του και τελικά όταν έφτα-
σαν κοντά του οι Αμερικανοί αστυνομικοί αυτο-
τραυματίστηκε. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διω-
κτικά έγγραφα που τον συνοδεύουν, λόγω του 
τραυματισμού έπεσε σε κώμα, ακολούθησαν και 
ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για να μα-
ταιώσει την έκδοσή του στην Ελλάδα, όμως δεν 
τα κατάφερε. Αφού τελικά ολοκλήρωσε όλες 
τις δικονομικές διαδικασίες που του επιτρέπει 
ο αμερικανικός νόμος, τελικά παραδόθηκε την 
περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα και την Τρίτη 
παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρήγγειλε τη φυλάκι-
σή του.

«Δεν θυμάμαι»
Ο 44χρονος Γκεόργκε περπατούσε φορώ-

ντας ένα κοστούμι, μία άσπρη μπλούζα και είχε 
το σακάκι κουμπωμένο στο μεσαίο κουμπί, ενώ 
περπατούσε με…  παντόφλες. Οι αστυνομικοί 
του είχαν δέσει τα χέρια με χειροπέδες και τον 
οδηγούσαν στα κρατητήρια. «Δεν θυμάμαι τίπο-
τε, μετά τον τραυματισμό μου έχω χάσει τη μνή-
μη μου», φέρεται να είπε στις ελληνικές αρχές.

Το κατηγορητήριο για τον 44χρονο είναι 
βαρύ, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία 
από πρόθεση. Το θύμα είχε βρεθεί μέσα στην 
μπανιέρα του σπιτιού του, στην οδό Β. Γεωργίου 
στη Νεάπολη, όπου έμενε όταν έκανε τις διακο-
πές του στην Ελλάδα. Ήδη από τότε το έγκλημα 
είχε χαρακτηριστεί σεξουαλικό από τις διωκτικές 
αρχές, καθώς το θύμα ήταν ομοφυλόφιλος και 
οι καταθέσεις των γειτόνων επιβεβαίωναν τις 
σχέσεις του με νεαρούς, κυρίως αλλοδαπούς.

Η σκηνή του εγκλήματος της ημέρας εκεί-
νης, που ερεύνησαν πάλι οι αστυνομικοί της ει-
δικής ομάδας επανεξέτασης ανεξιχνίαστων υπο-
θέσεων, ανέφερε ότι το θύμα βρέθηκε γυμνό, 
φορώντας μόνον ένα φανελάκι στην μπανιέρα. 

Από την έρευνα και την εξέταση του ιατροδικα-
στή προέκυψε ότι δολοφονήθηκε στο μπαλκόνι 
του ρετιρέ της οικοδομής και σύμφωνα με τα 
στοιχεία εκείνης της περιόδου, ο δράστης χτύ-
πησε το κεφάλι του θύματος στα πλακάκια, προ-
καλώντας του κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 
Παράλληλα βρέθηκαν και σημάδια από μαχαίρι.

Τα μοναδικά στοιχεία που διέθετε από τότε 
η ασφάλεια, ήταν ένα «ορφανό» ματωμένο δα-
κτυλικό αποτύπωμα πάνω στην τηλεφωνική 
συσκευή και την κατάθεση μίας γειτόνισσας η 
οποία είχε υποστηρίξει ότι το θύμα είχε σχέσεις 
με έναν νεαρό Ρουμάνο. Ακόμη από την περίο-
δο εκείνη είχε αποκλειστεί η ληστεία, αφού στο 
ντουλάπι του διαμερίσματος βρέθηκαν 1,5 εκα-
τομμύριο δραχμές και κοσμήματα, ενώ τα μονα-
δικά αντικείμενα που έλειπαν ήταν τα κοσμήμα-
τα που φορούσε.

Η εξιχνίαση έγινε όταν προχώρησε η ανταλ-
λαγή στοιχείων στις βάσεις δεδομένων Ελλάδας 
και Ρουμανίας, που αποκάλυψε τόσο το αποτύ-
πωμα, όσο και την ταυτότητα του αίματος, που 
δεν ήταν του θύματος. Έτσι ταυτοποιήθηκαν τα 
στοιχεία του. Τώρα οι δικαστικές αρχές της Θεσ-
σαλονίκης έχουν ξεκινήσει αγώνα δρόμου για 
την εκδίκαση της υπόθεσης, έστω την ημέρα που 
αυτή παραγράφεται.

Πρωτοφανής εξέλιξη για τη δολοφονία 62χρονου το 1994

Δικάζεται την ημέρα  
παραγραφής του εγκλήματος
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Τα πρώτα βαγόνια από τα αχρησιμοποίητα 
του επιβατικού σταθμού Θεσσαλονίκης, αυτά 
που μετατράπηκαν σε χώρους στέγασης εκατο-
ντάδων μεταναστών, άρχισαν να απομακρύνο-
νται από τις υπηρεσίες του ΟΣΕ. Προηγήθηκε το 
πρωί της περασμένης Πέμπτης επιχείρηση της 
αστυνομίας, μέλη της οποίας συνέλαβαν όσους 
μετανάστες δεν είχαν έγγραφα και απομάκρυναν 
τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα 
στη χώρα μας. Ωστόσο η αντίστροφη μέτρηση 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 
τελευταίων μηνών άρχισε όταν πυρπολήθηκαν 
δύο καινούργια βαγόνια που ήταν λίγες ημέρες 
σταθμευμένα για επιδιόρθωση στο αμαξοστάσιο.

Η παραμονή των δεκάδων μεταναστών 
στους χώρους των σιδηροδρόμων στη Θεσσα-
λονίκη, σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό 
επιβατικό σταθμό, στο ύψος της μεταλλικής 
πεζογέφυρας Αμπελοκήπων, είχε εξελιχθεί σε 
μείζον πρόβλημα που ανέδειξε με ρεπορτάζ της 
η Karfitsa, ενώ ακολούθησε και παρέμβαση του 
εισαγγελέα. Κυρίως όμως, οι κάτοικοι της περιο-
χής διαμαρτύρονταν έντονα καθώς οι υπεύθυνοι 
των σιδηροδρόμων δεν έκαναν καμία κίνηση για 
απομάκρυνση των βαγονιών στα οποία κατέ-
φευγαν οι μετανάστες, με συνέπεια το σημείο να 
μετατραπεί σε άτυπο hot spot με τόνους σκου-
πιδιών να απειλούν την υγεία τόσο των μετανα-
στών όσο και των περιοίκων.

Οι μετανάστες είχαν καταφύγει σε 25 βα-
γόνια, στα οποία έχουν προκληθεί εκτεταμένες 
ζημιές. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως 
ορισμένα από αυτά υπήρχε σκοπός να πουλη-
θούν σε ιδιώτες, όμως στην κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται τώρα αυτό καθίσταται αδύ-
νατο, καθώς οι ιδιώτες δεν τα αγοράζουν. Έτσι 
ξεκίνησε αρχικά η μετακίνηση 20 βαγονιών στον 
σιδηροδρομικό σταθμό του Γαλλικού ποταμού. 
Είναι τα ίδια βαγόνια που είχαν μεταφερθεί στον 
σταθμό της Ειδομένης όταν έκλεισαν τα σύνορα, 
δίνοντας προσωρινή λύση στη διαμονή αρκετών 
οικογενειών προσφύγων που αναγκάστηκαν και 
διαβιούσαν σε σκηνές, παρ’ ότι είχαν νεογέννητα 
παιδιά, υπερήλικες και ανάπηρους. Τα συγκε-
κριμένα βαγόνια επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, 
από τον ΟΣΕ χαρακτηρίζονται λειτουργικά, όμως 
ήταν σε αχρηστία, χωρίς κανείς να γνωρίζει το 
γιατί. «Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα, τα βαγόνια 
δεν είχαν πρόβλημα», λένε ξεκάθαρα στελέ-

χη των υπηρεσιών των σιδηροδρόμων και των 
εταιριών που τους απαρτίζουν αφήνοντας αιχμές 
για τη διαχείριση του ζητήματος.

Στη Διαλογή
Στην αστυνομική επιχείρηση της Πέμπτης, οι 

αστυνομικοί είχαν ειδοποιηθεί από τους υπευθύ-
νους του ΟΣΕ ότι πρέπει να εκκενώσουν τα γεμά-
τα βαγόνια προκειμένου να αρχίσει η μετακίνησή 
τους. Χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα 
συνελήφθησαν δώδεκα μετανάστες επειδή δεν 
είχαν έγγραφα παραμονής που κατάγονται από 
το Μαρόκο, την Αλγερία και το Πακιστάν. Ακό-
μη ελέγχθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι ακόμη 
44 μετανάστες που είχαν έγγραφα νόμιμης πα-
ραμονής στην Ελλάδα. Άλλωστε η φωτιά που 
είχε προκληθεί την περασμένη εβδομάδα είχε 
επιβαρύνει το κλίμα κυρίως εναντίον των σιδη-
ροδρόμων, εκπρόσωποι των οποίων πιέστηκαν 
να βρουν άμεσα λύση.

Πηγές των σιδηροδρόμων έλεγαν πως εάν 
δεν ολοκληρωθεί η απομάκρυνση όλων των 
βαγονιών από το σημείο, το πρόβλημα δεν πρό-
κειται να λυθεί καθώς οι μετανάστες οι οποίοι 
δεν έχουν πού να ζήσουν, θα αναζητήσουν πάλι 
στέγη και θα επανέρθουν στον ίδιο χώρο. Κά-
πως έτσι συμβαίνει στον σταθμό της Διαλογής. 
Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, εγκαταλειμμένα 
βαγόνια για την τύχη των οποίων κανείς δεν 
αποφασίζει έχουν μετατραπεί εδώ και χρόνια σε 
«σπίτια» των μεταναστών, οι οποίοι κατέφυγαν 

εκεί αμέσως μετά την εκκένωση της Ειδομένης. 
Στα βαγόνια της Διαλογής καταλύουν κατά κύριο 
λόγο μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα πα-
ραμονής στην Ελλάδα και διαρκώς προσπαθούν 
να βρουν τρόπο διαφυγής τους στο εξωτερικό με 
τη βοήθεια ή όχι διακινητών.

Στη Διαλογή μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή 
τους δύο μετανάστες όταν ανέβηκαν στην κορ-
φή βαγονιών και κεραυνοβολήθηκαν από ρεύμα 
υπερυψηλής τάσης, αγνοώντας τους κινδύνους. 
Πολλοί περισσότεροι έχουν τραυματιστεί στη 
Διαλογή από διάφορα περιστατικά, κυρίως στην 
προσπάθειά τους να σκαρφαλώσουν στα τρένα 
για να φτάσουν στα ελληνοσκοπιανά σύνορα με 
τις αμαξοστοιχίες. Μόλις την περασμένη εβδο-
μάδα μετανάστης πήδηξε σε αμαξοστοιχία όμως 
γλίστρησε και κατέληξε κάτω από τις ρόδες τρέ-
νου. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύε-
ται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένα άλλο ζήτημα που έχει ανακύψει είναι οι 
ζημιές που έχουν προκληθεί στα βαγόνια τόσο 
του επιβατικού σταθμού που πλέον απομακρύ-
νονται όσο και της Διαλογής που μένουν εκεί τα 
τελευταία χρόνια. Η αρμόδια εταιρία Συντήρησης 
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού δεν έχει κάνει 
ακόμη αποτίμηση των ζημιών. Ωστόσο όμως οι 
εκπρόσωποι των εταιριών δέχονται έντονη κριτι-
κή πως εγκατέλειψαν τα βαγόνια στη μοίρα τους 
με κίνδυνο και τα λειτουργικά να είναι πλέον 
αδύνατο να βγουν πάλι στην κυκλοφορία.

Απομακρύνθηκαν η μετανάστες 
και ξεκινάει η μετακίνηση των βαγονιών

Κλείνει το άτυπο hot spot του 
σιδηροδρομικού σταθμού
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Τη γνωρίσαμε πλάι στην παρέα του «Ράδιο Αρβύλα» αλλά οι φιλοδοξίες της ήταν πολύ 
μεγαλύτερες. Η Ευγενία Σαμαρά διαπρέπει ως ηθοποιός και μιλά στην «Κ» για την συνεργασία 

της στην υπερ –παραγωγή των Ρέππα Παπαθανασίου «Το δικό μας σινεμά».

Το δικό μας σινεμά
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ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
Κάθε Σάββατο μοναδικές 
μουσικές στιγμές δίπλα 

στην θάλασσα στο 
αγαπημένο THEROS με την 

εξαιρετική Κωνσταντίνα 
Πάλλα

 «Οιδίπους Τύραννος» 
σε σκηνοθεσία 

του Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη στο Θέατρο 

Δάσους την Τρίτη 16 Μαίου

Οι «Άνω Κάτω» είναι το νέο, 
λαϊκό συγκρότημα έκπληξη 

με βάση τη Θεσσαλονίκη, που 
προκαλεί αίσθηση σε κάθε live 

του. 

Δευτέρα 15 Ιουλίου στο 
Αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών 
«οι γαμπροί της Ευτυχίας» 

σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Μπέζου

Απόψε το MARKIZ Expe-
rience στην Καλλιθέα 
Χαλκιδικής υποδέχεται 
τον αγαπημένο Νίκο 

Μακρόπουλο
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Τζένη, αν καταφέρεις 
το Βασίλη να περάσει 

το botox στον ΕΟΠΥΥ, ο 
Κυριάκος θα κυβερνάει 

για 100 χρόνια.

Social 
Media

Το νέο συγκρότημα  
που μας αναστατώνει ▶ Κάθε Σάββατο μοναδικές 

μουσικές στιγμές δίπλα 
στην θάλασσα στο αγαπη-
μένο THEROS στην Περαία 
με την εξαιρετική Κωνστα-
ντίνα Πάλλα.Μαζί της στο 
μπουζούκι και όχι μόνον ο 
Δημήτρης Βλάχος.
▶ Σάββατο 13 Ιουλίου το 
MARKIZ Experience στην 
Καλλιθέα Χαλκιδικής 
ετοιμάζεται να υποδεχτεί 
τον αγαπημένο λα’ι’κό 
τραγουδιστή Νίκο Μακρό-
πουλο.
▶ Δευτέρα 15 Ιουλίου στο 
Αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών 
και στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Θάλασσας 2019,’Οι 
γαμπροί της ευτυχίας’ σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου.
▶ Η αριστουργηματική 
κωμωδία του Σοφοκλή 
‘Οιδίπους Τύραννος’ σε 
σκηνοθεσία του Κωνστα-
ντίνου Μαρκουλάκη για 
μία μοναδική παράσταση 

στο Θέατρο Δάσους την 
Τρίτη 16 Μαίου.Ώρα έναρ-
ξης 21:30.
▶ Παρασκευή 19 Ιουλίου 
ο Χρήστος Θηβαίος θα μας 
παρουσιάσει τις καλύτερες 
στιγμές στην 22χρονη 
μουσική του καριέρα 
στο Θέατρο Κήπου.Ώρα 
έναρξης 21:00.
▶ Παρασκευή 19 Ιουλίου 

ο ‘Δον Ζουάν’  σε σκηνο-
θεσία του Θέμη Μουμουλί-
δη στο Θέατρο Δάσους και 
ώρα έναρξης 21:30.
▶ Παρασκευή 19 Ιουλίου 
ξεκινάει και 8ο Φεστιβάλ 
Πόζαρ στους πρόποδες 
του Κα’ι’μακτσαλάν  στα 
Λουτρά Αλμωπίας και το 
εγκαινιάζουν οι Λαυρέ-
ντης Μαχαιρίτσας και 

Νίκος Πορτοκάλογλου.
▶ Κάθε Παρασκευή & 
Σάββατο οι καλοκαιρινές 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ live 
σε έναν ολοκαίνουργιο 
χώρο με ένα υπέροχο πρό-
γραμμα,πολύ καλές τιμές 
και υπέροχα συνοδευτικά 
στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
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ΑΝΩ ΚΑΤΩ

Οι «Άνω Κάτω» είναι το νέο, λαϊκό συγκρότημα έκπληξη με βάση τη Θεσσαλονίκη, 
που προκαλεί αίσθηση σε κάθε live του. Οι διασκευές τους αγαπήθηκαν από ρα-
διόφωνα και dj’s, αλλά «οι Κυριακές», το δικό τους τραγούδι που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα, έκλεψε τις εντυπώσεις.

#nea_kyvernisi
#maximou
#kyriakos

#AGENDA_MOU

Κυριάκο, καλός ο 
πολιτικός πολιτισμός, αλλά 
και το περί δικαίου αίσθημα 

έχει την αξία του.

Χιλιάδες σκισμένα μνημόνια 
βρέθηκαν σε υπόγειο του 

Μαξίμου.

Δεν ήταν τσιγαρίλα.  
Τηγάνισε γαύρο η 

Μπέτυ και πότισαν οι 
κουρτίνες.

Τσιγαρίλα βρήκε ο 
Κυριάκος στο Μαξίμου.   
Μήπως πέρασε η Ντόρα 
να του ευχηθεί και δεν 

πρόλαβαν ν’ανοίξουν τα 
παράθυρα;

Θα θέλατε να μας συστηθείτε; Οι ΑΝΩ 
ΚΑΤΩ είναι οι Νίκος Κουρουκλίδης (φω-
νητικά / πνευστά),  Δημήτρης  Καραντω-
νίου (πλήκτρα / Programming), Χάρης 
Καρακούλιας (κρουστά) και Κωνσταντί-
νος Καρεπίδης (τύμπανα). 
Ποια είναι η δική σας προσέγγιση στις 
διασκευές με τις οποίες σας γνωρίσα-
με;   Το «Stray», ας πούμε, το κάνατε 
τελείως δικό σας. Στο τραγούδι «Stray» 
των Calexico θελήσαμε να δώσουμε Ελ-
ληνικό στίχο για να το φέρουμε πιο κο-
ντά στα δικά μας δεδομένα κι έτσι έγινε 
το «Μη μου λες» σε στίχους Νίκου Κου-
ρουκλίδη. Ενώ ο ταλαντούχος Θεσσαλο-
νικιός τραγουδοποιός Ηλίας Καμπακά-
κης το μετέτρεψε με την ευρηματική του 
ενορχήστρωση σε ένα μοντέρνο λαϊκό 
τραγούδι.

Και το «Σαν σταρ του Σινεμά»; Εκεί 
θελήσαμε να αναπλάσουμε με σύγχρο-
να στοιχεία την πρωτότυπη σύνθεση και 
να της προσδώσουμε έναν ανανεωμένο 
ρυθμό που να παραπέμπει σε ζωντάνια 
και ξενοιασιά.  Πάντα, βέβαια, με σε-
βασμό στην αρχική εκδοχή.
Το νέο σας τραγούδι έχει τίτλο 
«Απόψε θα Χωρίσουμε»… Είναι ένα 
άκρως καλοκαιρινό up tempo τρα-
γούδι που αναμένεται να προκαλέσει αί-
σθηση, σε μουσική και στίχους του Πρό-
δρομου. Η ενορχήστρωση ανήκει στον 
Δημήτρη Καραντωνίου και η παραγωγή 
Mix & Mastering στους Λάμπρο Κριτσιμά 
και Λεωνίδα Καραδήμα (Sound Garden 
Studios) και κυκλοφορεί σε Digital 
Single από την Plus Rec.
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Pinning 
The Media
▶ ΑΓΑΠΗΤΕ, ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ…
Διαβάζοντας τα σχέδια των καναλιών για την νέα σεζόν σκεφτό-
μουν πόσο χρόνο και χρήμα θα κέρδιζαν μερικά κανάλια αν οι 
υπεύθυνοι προγράμματος διάβαζαν τη στήλη.  Εκπομπές που 
προέβλεψα τον κακό τους τον καιρό από την πρώτη μέρα προβο-
λής τους, έπρεπε να αποτυγχάνουν επί μία σεζόν για να κοπούν του 
χρόνου.  Γι’αυτό σκέφθηκα τώρα που ετοιμάζονται τα νέα προγράμ-
ματα  να απευθυνθώ στους καναλάρχες για να τους δώσω μερικές 
οδηγίες γενικής χρήσεως.

▶ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ FOREVER
Σε εποχές που οι τηλεθεατές νεότερων ηλικιών –αυτοί που 
σ’αρέσει να τους αποκαλείς  «δυναμικό κοινό» - επιλέγουν πια το 
διαδίκτυο για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους, σου έχουν 
μείνει τηλεθεατές παλαιάς κοπής για να ενημερώσεις και να ψυχα-
γωγήσεις.  Κι αυτοί οι τηλεθεατές το θέλουν το ελληνικό τους το 
σήριαλ, το καθημερινό για να σου μείνουν πιστοί.  Τους το αναγνω-
ρίζεις όταν αγοράζεις τα τούρκικα σήριαλ.  Αλλά όταν πρέπει να 
ξηλωθείς για να πληρώσεις καμιά ελληνική παραγωγή επιλέγεις 
να το ξεχνάς.

▶ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ
Α, και τώρα που είπα «να ξηλωθείς», καλό είναι, αν θέλεις να το 
παίζεις καναλάρχης, να πληρώνεις πού και πού αυτούς που κάνουν 
παραγωγές για το κανάλι σου.

▶ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ» 
   ΤΟ ΒΑΡΙΟΥΝΤΑΙ… ΓΕΝΙΚΩΣ
Αν αποφασίσεις να εντάξεις στο πρόγραμμά σου τηλεσαβούρα και 
βασίζεσαι στην περιέργεια του κοινού για να μαζέψεις τηλεθέα-
ση, θα το κάνεις άπαξ.  Γιατί όταν ο τηλεθεατής ικανοποιήσει την 
περιέργειά του θα πάρει το τηλεκοντρόλ του και θα πάει σε άλλο 
καναλάκι.  Πόσες φορές θ’ακούσει τους αμόρφωτους του POL να 
μαλλιοτραβιούνται?  Πόσες φορές θα δει τους σφίχτες του Survivor 
να κυνηγάνε μπαλάκια?  Μια σεζόν κι έξω απ’την πόρτα.

▶ ΑΠ’ΤΟ ΡΟΚ ΣΤΟ ΜΠΑΡΟΚ
Όταν στήνεις πρόγραμμα, φρόντισε η ροή του να έχει μια λογική 
συνέχεια.  Από ενημέρωση σε παιδικό κι από αθλητικό σε τούρκικο 
το έχεις χάσει το κοινό σου.  Δεν θα μείνει ο συνταξιούχος να δει 
παιδικά, ούτε ο χουλιγκάνος να δει το δράμα της μάνας.  Το τι σκέ-
φτεστε σε μερικά κανάλια όταν στήνετε το πρόγραμμά σας, ακόμα 
το μελετάει η επιστήμη.

▶ ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
Κι όταν, αγαπητέ καναλάρχη, έρθει η ώρα να επιλέξεις προσωπικό 
για το ενημερωτικό μην επιλέξεις τον πιο αναγνωρίσιμο, ούτε τον 
πιο αντικειμενικό, ούτε αυτόν που θα εξυπηρετήσει την προπαγάν-
δα που θέλεις να κάνεις από το κανάλι σου.  Αυτόν που μιλάει τα 
πιο σωστά Ελληνικά να διαλέξεις.  Κουραστήκαμε να παίζει με τα 
νεύρα μας ο κάθε αμόρφωτος που δηλώνει «δημοσιογράφος».

▶ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙ ΤΑ ΜΙΣΑ…
Αν θέλεις μια εκπομπή να έχει τηλεθέαση από το πρώτο λεπτό δεν 
την αρχίζεις στις … και μισή.  Δεν είναι χαζοί οι επικοινωνιολόγοι 
όλου του πλανήτη που υιοθετούν τις ολόκληρες ώρες για αρχή και 
τέλος εκπομπής κι εμείς εδώ έξυπνοι που κάνουμε εκπομπές της 
μιάμισης ώρας.Πω πω νιάτα!!Καλοκαίρι του 1997 και –παιδιά τότε- η υπέροχη συνεργασία του Αντώνη Ρέμου με τον Λάμπη Λιβι-

εράτο –που επίσης ήταν στο αποκορύφωμά του- πραγματικά έκανε πάταγο.Η φωτο από τις καλοκαιρινές ΧΑΝΤΡΕΣ 
προς την περιοχή Αεροδρομίου κα συγκεκριμένα στο ύψος του Apollonia Center που είχε γράψει και αυτό την δική του 

ιστορία.Μαζί τους ο Μάριος Φραγκούλης.

Ένα υπέροχο Σαββατόβραδο ήταν αυτό που μας πέρασε στο MELISSA Seaside Bar.  Ο ταλαντούχος Ηλίας Καμπακάκης χάρισε 
μοναδικές στιγμές διασκέδασης σε εκατοντάδες fan που μόνο τα καλύτερα έχουν να πουν τόσο για το χώρο, όσο και για το 
ταλέντο του Θεσσαλονικιού καλλιτέχνη.  Ο Ηλίας Καμπακάκης μετέτρεψε το φιλόξενο και κοσμοπολίτικο περιβάλλον του 
MELISSA Seaside Bar σε παράδεισο διασκέδασης,  όπως είναι ο τίτλος της τελευταίας του επιτυχίας «Ο Παράδεισός μου».  

MELISSA Seaside Bar – ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ

Ο Ηλίας Καμπακάκης με τον ιδιοκτήτη του κορυφαίου MELISSA seasife bar Στέλιο Σαραφίδη και τον 
Πόλυ Μαυρόπουλο.

Ο μοναδικός Ηλίας Καμπακάκης

Ο ιδιοκτήτης του χώρου Στέλιος Σαραφίδης με 
τον Νάσο Γαλακτερό και την δημοσιογράφο και 
παρουσιάστρια Νάνσυ Ζαμπέτογλου.
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Το κορίτσι που γνωρίσαμε μέσα από το «Ρά-
διο Αρβύλα»  δεν ήταν μια τυχαία επιλογή.  Η 
Ευγενία Σαμαρά από τότε ήδη ετοίμαζε την κα-
ριέρα της στην υποκριτική με σχετικές σπουδές 
και το αποτέλεσμα την δικαίωσε.  Πήρε μέρος 
σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές αλλά και 
σε αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις.  Αυτό το 
καλοκαίρι το αθηναϊκό κοινό την απολαμβάνει 
στο θέατρο Άλσος στην υπερ –παραγωγή των 
Ρέππα Παπαθανασίου «Το δικό μας σινεμά».

Ας αρχίσουμε από τις σπουδές… Ποιες 
ήταν οι δικές σου πάνω στην υποκριτική και 
πόσο απαραίτητες τις θεωρείς σε μια εποχή 
που οι ευκαιριακοί τηλεαστέρες βαφτίζονται 
«ηθοποιοί» εν μία νυκτί; Σπούδασα στη Θεσ-
σαλονίκη στην ανώτερη δραματική σχολή του 
Βασίλη Διαμαντόπουλου και συνέχισα στην 
ανώτερη σχολή του Ανδρέα Βουτσινά και από 
εκεί έδωσα και τις τελικές μου εξετάσεις στο 
Υπουργείο Πολιτισμού. Θεωρώ ότι η σχολή δί-
νει τις βάσεις, τα εργαλεία, τους τρόπους και 
από εκεί ο καθένας ακολουθεί αυτό που του 
ταιριάζει περισσότερο. Είναι κάτι που είναι πολύ 
χρήσιμο αλλά δε θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. 
Υπάρχουν εξαιρετικοί ηθοποιοί που δεν έχουν 
σπουδάσει ποτέ. Πιστεύω στο ταλέντο, στη φυ-
σική ροπή.  Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι αν αυτοί 
οι άνθρωποι σπούδαζαν θα τους στερούσε κάτι 
από το απεριόριστο ταλέντο και τη λάμψη τους, 
ίσα ίσα. Θεωρώ ότι οι σπουδές είναι χρήσιμες 
και πιθανόν να σου μάθουν κάτι που μόνο με 
την εμπειρία ίσως πάρει περισσότερο χρόνο.

Θέλεις να μας θυμίσεις τις τηλεοπτικές 
σου συμμετοχές; Ξεκίνησα με τη σειρά «Εκδρο-
μή» στον ΑNT1, μετά για δυο χρόνια ήμουν στο 
STAR στους «9 μήνες», ξαναγύρισα στον ΑΝΤ1 
για την «Παρθενα ζωή» και πέρσι ήμουν στον 
ΣΚΑΪ , στο «σο έχω εσένα». 

Ποιες ήταν οι θεατρικές παραστάσεις που 
πιστεύεις ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
μέχρι τώρα πορεία σου; Η πρώτη μου παρά-
σταση στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Άλλη μια 
ασήμαντη ιστορία» το έγραψα, το σκηνοθέτησα 
, έκανα παραγωγή και έπαιζα. Όλα αυτά παρέα 
με έναν φίλο και ήταν μεγάλο σχολείο όλο αυτό. 
Μετά το  “Grease”  γιατί ήταν η πρώτη μου δου-
λειά θεατρικά στην Αθήνα, όποτε συστήθηκα 
στο θεατρικό κοινό εδώ. Η παράσταση «ΜΑΜΑ» 
γιατί μπήκα σε νερά που δεν είχα ξαναμπεί και 
δοκιμάστηκα εγώ σε προσωπικό αλλά και σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Και τώρα «Tο δικό μας 
σινεμά» όπου είναι η μεγαλύτερη παραγωγή 
στην οποία έχω συμμετάσχει με μια ομάδα αν-
θρώπων που ο καθένας είναι τοπ στο είδος του.

Το «Δικό μας σινεμά» είναι μια μεγάλη 
παραγωγή… Μίλησέ μας γι’ αυτήν. Κάνω την 
Δανάη την κόρη της Κατερίνας Λέχου που είναι 
σταρ του θεάτρου και περιφρονεί το σινεμά αλλά 
κάνει και κάποιες ταινίες για να βγάζει χρήματα. 
Με έχει στείλει στο εξωτερικό , εσωτερική σε 
σχολείο από 3η δημοτικού και επιστρέφοντας 
έχω γίνει μια πολύ δύστροπη κοπέλα με πολλές 
ελλειμματικές πεποιθήσεις, που κάνει πολλές 
λάθος επιλογές. Το κείμενο από το αγαπημένο 
δίδυμο Ρέππα – Παπαθανασίου είναι εξαιρετι-
κό. Η παραγωγή είναι η μεγαλύτερη που έχω 
δουλέψει αλλά και μια από τις μεγαλύτερες 
που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Με τον κ. Φωκά 
Ευαγγελινό στις χορογραφίες, την Αθανασία 
Σμαραγδή στο σκηνικό. Το «Άλσος» έχει γίνει 
μια οπτασία χάρη στον κ. Ηλία Μαροσούλη, τον 
παραγωγό μας, και το cast μιλάει από μόνο του. 
Είναι χαρά και τιμή μου που δουλεύω με όλους 
αυτούς τους εξαιρετικούς ηθοποιούς. 

Όλες αυτές οι κινηματογραφικές αναμνή-
σεις και αναφορές είναι και δικό σου κομμά-
τι; Σίγουρα έχω αναμνήσεις από τον ελληνικό 
κινηματογράφο.. ποιος δεν έχει άλλωστε;; Με 
θυμάμαι να κάθομαι στο σαλόνι και να βλέπω 
ταινίες με τις ώρες. Και αυτή η παράσταση είναι 
ό,τι πρέπει για να νοσταλγήσει κανείς. 

Η παράσταση θα βγει και εκτός Αθηνών; 
Όχι δυστυχώς, μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους 
δεν μπορεί να ταξιδέψει.

Υπάρχουν κάποια μελλοντικά σχέδια στα 
σκαριά; Ξεκίνησα ήδη γυρίσματα για την ται-
νία «Για πάντα», στην οποία πρωταγωνιστούν 
ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικο-
λού. Θα κάνω ένα guest, σαν την κολλητή φίλη 
της Κατερίνας Γερονικολού. Η σκηνοθεσία ανή-
κει στον Γιάννη Παπαδάτο. Μέσα στον Ιούλιο 
ξεκινάω γυρίσματα για την καινούρια σειρά του 
ALPHA  με τίτλο «Έρωτας μετά» σε σκηνοθεσία 
Στέφανου Μπλάτσου. Τον Αύγουστο ξεκινάω 
γυρίσματα για την ταινία που θα γίνει για τη ζωή 
της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, την οποία θα 
ερμηνεύσει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, και θα 
κάνω την εγγονή της Ρέα. Την σκηνοθεσία θα 
αναλάβει ο Άγγελος Φραντζής. Θεατρικά θα βρί-
σκομαι καθημερινά στο νέο θέατρο της Κατερί-
νας Βασιλάκου όπου κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα 
ξαναπαίζουμε την παράσταση «ΜΑΜΑ» με την 
Ελένη Καστάνη σε σκηνοθεσία Γιώργου Σου-
λειμάν ενώ Τετάρτη με Κυριακή στο ίδιο θέατρο 
θα παίζω στην παράσταση «Του Κουτρούλη ο 
γάμος» σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη 
η οποία και θα πρωταγωνιστεί μαζί με τον Νίκο 
Κουρή. Πολλά και υπέροχα όλα!

Ευγενία Σαμαρά:

Το «δικό μας σινεμά» είναι ό,τι 
πρέπει για να νοσταλγήσει κανείς
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Ευγενία  
Σαμαρά
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Μια όπερα-αριστούργημα  
στα τείχη του Επταπυργίου

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ

Με φόντο έναν από τους σημαντικότερους αρχαιο-
λογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, στο Επταπύργιο, 
παρουσιάζεται το αριστούργημα του Pietro Mascagni 
«Cavalleria Rusticana», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επτα-
πυργίου.

Η αυλαία της θεματικής όπερας είχε προγραμματι-
στεί για την περασμένη Τετάρτη 10 Ιουλίου, ωστόσο η 
ξαφνική κακοκαιρία που έπληξε τη Θεσσαλονίκη, οδή-
γησε στην αναβολή της και την μεταφορά της την επό-
μενη βραδιά. Το κοινό παρακολούθησε την Πέμπτη την 
«Cavalleria Rusticana» εντυπωσιασμένο από τα σκηνι-
κά, τα κουστούμια, τον φωτισμό, ενώ την ίδια στιγμή το 
αρχαιολογικό «περιτύλιγμα» των τειχών του ιστορικού 
μνημείου που αγκαλιάζει την δράση του έργου συνεπαίρ-
νει τους θεατές σε μια άλλη εποχή.

Το μνημείο έδωσε την έμπνευση
Το ίδιο το μνημείο αποτέλεσα την έμπνευση για τον 

σκηνοθέτη της «Cavalleria Rusticana» Αθανάσιο Κολα-
λά.

«Η απόφαση μου για το ποια όπερα θα ανεβάσω προ-
ήλθε από την έμπνευση που μου έδωσε το Επταπύργιο. 
Οπότε η επιλογή του συγκεκριμένου έργου δεν είναι κα-
θόλου τυχαία. Κάθε άλλο,

όλη η σκηνοθεσία, η αισθητική, τα κουστούμια πηγά-
ζουν μέσα από την χρωματική γκάμα του μνημείου. Ακό-
μη και στα φώτα η θέση μου ήταν ότι ήθελα να παρομοι-
άζει σε φυσικό φωτισμό ημέρας, σαν να πέφτει ο ήλιος, 
ανάλογα με την σκηνή», σημειώνει ο ίδιος. 

Άλλωστε όπως επισημαίνει ο κ.Κολαλάς ο κόσμος 
που έχει ήδη δει ή θα δει τις επόμενες μέρες την παρά-
σταση δεν θα παρακολουθήσει μια ακόμη όπερα, αλλά 
θα βιώσει μια εμπειρία ενός έργου που έχει να κάνει με 
τον απόλυτο ρεαλισμό, μέσα σε ένα εντελώς ρεαλιστικό 
περιβάλλον.

Τα στοιχεία που… παρασύρουν τους θεατές
H «Cavalleria» εντάσσεται στο κίνημα του βερισμού, 

το κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα και εστιάζει στη ρεαλιστική παρουσίαση της 
καθημερινότητας και στα πάθη των απλών ανθρώπων. 
Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνει την όπερα αυτή 
οικεία στα μάτια του κοινού, καθώς «βλέπουν» τον εαυτό 
τους μέσα σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγική ιστορία που πραγματεύ-
εται της Σαντούτσα και του Τουρίντου ξεδιπλώνεται σε 
ένα χωριό της Σικελίας. Μια κλειστή κοινωνία που την 
χαρακτηρίζουν οι κοινωνικές προκαταλήψεις, ο θρη-
σκευτικός πουριτανισμός και οδηγεί τελικά τους πρωτα-
γωνιστές σε συγκρούσεις και αδιέξοδα.

«Το έργο γοητεύει ακόμα και σήμερα το κοινό με 

τον ρεαλισμό της και τα δυνατά συναισθήματα που γεν-
νάει. Γράφτηκε στα 1889 βασισμένη στο έργο του Τζιο-
βάνι Βέργκα και αποτελεί πλέον έργο ρεπερτορίου σε 
όλα τα μεγάλα λυρικά θέατρα», λέει χαρακτηριστικά ο 
κ.Κολαλάς και εξηγεί πως: «στην προσέγγισή μας προ-

σπαθήσαμε να δούμε σφαιρικά τους πρωταγωνιστές και 
την ανθρώπινή τους υπόσταση με τα προτερήματα και τα 
ελαττώματα της. Αποφύγαμε τις «εύκολες ταμπέλες», 
που συχνά αποδίδονται, αλλά φωτίσαμε σε κάθε έναν 
τις ευαισθησίες, τις λάθος επιλογές καθώς και τις στιγ-
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μές αδυναμίας τους, δημιουργώντας χαρακτήρες με τους 
οποίους ευκολότερα να μπορεί να συνδεθεί το κοινό».

Ο έκτος πρωταγωνιστής
Η δραματουργική δομή της όπερας βασίζεται στα 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά και στα συναισθήματα τους, 
αλλά στον αντίποδα όλα αυτά συμβαίνουν κάτω από το 
άγρυπνο βλέμμα των κατοίκων του χωριού στην πλατεία 
και της καθολικής εκκλησίας. Το στοιχείο του κοινωνικού 
κουτσομπολιού, είναι κατά μια έννοια ο έκτος πρωταγω-
νιστής δημιουργώντας καταπίεση στους ανθρώπους. 
Οπότε υπό την σκέψη και τον φόβο της κριτικής πολλές 
φορές αναγκάζονται να κάνουν κάποιες πράξεις για να 
δείξουν στους τρίτους αυτό που θέλουν να δουν, ενώ υπό 

άλλες συνθήκες δεν θα το έπρατταν.
To στοιχείο λοιπόν της κριτικής ο κ.Κοκολάς αναφέ-

ρει ότι κάνει το έργο διαχρονικό, καθώς όχι μόνο υπάρχει 
σταθερά με το πέρασμα των χρόνων, αλλά γίνεται εντο-
νότερο και στις μέρες μας έχει πάρει μια πιο εύκολη μορ-
φή μέσω των social media. «Ο καθένας πλέον μπορεί να 
σχολιάσει τον άλλον τόσο εύκολα, και χωρίς δεύτερες 
σκέψεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . Από την μια 
μεριά υπάρχει μια ευκολία στη δημοσιοποιήσει της προ-
σωπικής μας ζωής και από την άλλη παρατηρείται αντί-
στοιχα την ίδια ώρα μια ευκολία στην κριτικής της  από 
τρίτους. Για αυτό η Cavalleria αν και είναι ένα έργο του 
1889 είναι τόσο κοντά στο σήμερα».

INFO
Παραστάσεις: 14, 16 & 18 Ιουλίου
Συντελεστές:
Την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διευθύ-

νει η καλλιτεχνική της Διευθύντρια Ζωή Τσόκανου 
και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αθανάσιος Κο-
λαλάς. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Eleni 
Calenos με την σημαντική παγκόσμια καριέρα και 
ο διακεκριμένος τενόρος Dario Di Vietri, δίπλα 
τους σπουδαίοι Έλληνες ερμηνευτές με σημαντι-
κή πορεία στην ΕΛΣ αλλά και παράλληλα διεθνείς 
καριέρες. Lucia: Μαρία Βλαχοπούλου, Alfio: Γιάν-
νης Σελητσανιώτης και Lola: Βιολέττα Λούστα.

Χορωδία: Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης, υπό 
τη διεύθυνση της Μαίρης Κωνσταντινίδου.

Ώρα έναρξης: 21.30
Τιμές εισιτηρίων: 18€, 25€, 38€.
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Για ένα ακόμα καλοκαίρι ο Ηρακλής ψάχνει... 
σφυγμό. Ζητεί λύση, προκειμένου να κάνει ένα 
νέο restart, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο και 
σκοπό να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος 
που τον οδήγησαν και πάλι στη σημερινή κατά-
σταση. Και αυτή τη φορά υπάρχουν διαφορετικές 
τάσεις, αρκετές διχογνωμίες με τον κόσμο του 
Κυανόλευκου συλλόγου να είναι αυτός που θα 
κληθεί να πάρει και πάλι την οριστική απόφαση. 

Η Karfitsa ανοίγει τον «φάκελο Ηρακλής» 
και επιχειρεί να ρίξει «φως» στα δύο υπαρκτά 
σενάρια που υπάρχουν μέχρι και σήμερα για την 
επόμενη ημέρα του συλλόγου. Το πρώτο εξ’ αυ-
τών το «τρέχει» η πλευρά Τομ Παπαδόπουλου 
και έχει να κάνει με το ΑΦΜ του Βόλου, ενώ τη 
δεύτερη λύση σχετίζεται με το ΑΦΜ του Κρόνου 
Αργυράδων (σ.σ. ομάδα της Football League) 
την  οποία χειρίζεται αποκλειστικά η «οικογέ-
νεια» του Ηρακλή σε συνεργασία με τον Ερασι-
τέχνη.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα συν και τα πλην 
των δύο αυτών υποθέσεων...

Τα ερωτηματικά στην υπόθεση του Βόλου
Μέσω γραπτής του τοποθέτησης ο Τομ Πα-

παδόπουλος αιφνιδίως γνωστοποίησε προς την 
οικογένεια του Ηρακλή πως έχει έρθει σε συμ-
φωνία με τον Αχιλλέα Μπέο για την εξαγορά του 
ΑΦΜ του Βόλου από τη μεθεπόμενη όμως σεζόν. 
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Πως ο Ηρακλής εάν 
αποφασίσει να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία 

του χρόνου τέτοιο καιρό θα αγωνίζεται στη Super 
League 1. Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει η 
Γενική συνέλευση που θα συγκληθεί να ανάψει 
το «πράσινο φως» στον ομογενή επιχειρηματία 
για να προχωρήσει το deal. Ακόμα και έτσι όμως, 
μια σειρά από σημαντικά και καίρια ερωτήματα 
προκύπτουν μέσα από την παραπάνω είδηση τα 
οποία προσπαθεί να εξηγήσει η Karfitsa. 

Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι το 
που θα αγωνιστεί φέτος ο Ηρακλής από τη στιγ-
μή που η όποια συμφωνία με το Βόλο δεν θα 
υφίσταται από τη φετινή σεζόν. 

Την απάντηση προσπάθησε να τη δώσει ο 
ίδιος ο Τομ Παπαδόπουλος. «Δεν μπορώ να 
κρατάω όμηρο την ομάδα όμως. Φέτος θα παί-
ξει κάπου, με την Κ19», ήταν τα λόγια του ομο-
γενή επιχειρηματία. Το που θα αγωνιστεί αυτή 
η ομάδα; Στη Football League, με το υπάρχον 
ΑΦΜ, από τη στιγμή που η κατηγορία δεν είναι 
επαγγελματική άρα τα χρέη που κουβαλάει αυτό 
δεν θα σταθούν εμπόδιο στην ομάδα. Βέβαια, 
αντιλαμβάνεται ο καθένας πως η φετινή χρο-
νιά (αν επιλεχθεί πάντα αυτή η λύση) θα είναι 
ουσιαστικά μεταβατική, αφού ο Ηρακλής δε θα 
κυνηγάει κανέναν στόχο, παρά μόνο να τεστάρει 
τις δυνάμεις των νεαρών ποδοσφαιριστών του. 

Ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το τι θα 
συμβεί σε περίπτωση που δημιουργηθούν χρέη 
στο ΑΦΜ του Βόλου ή αν η ομάδα της Μαγνησίας 

υποβιβαστεί. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Karfitsas 

στο ειδικό μνημόνιο συνεργασίας που θα συντά-
ξουν οι δύο πλευρές θα αναφέρεται ρητά πως 
στην περίπτωση που το ΑΦΜ δεν είναι «καθαρό» 
και έχει χρέη τότε αυτά θα αφαιρεθούν από το 
τίμημα του συνολικού ποσού που συμφώνησαν 
οι δύο πλευρές για να προχωρήσει το deal. Αυτό 
ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ. 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, σε περίπτω-
ση που η ομάδα του Βόλου είναι μεταξύ των δύο 
που θα υποβιβαστούν, τότε δεν θα υφίσταται η 
συμφωνία, με το νέο (θεωρητικό για την ώρα) 
ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα κάνει ο Ηρα-
κλής, έχοντας ήδη χάσει μία ολόκληρη σεζόν. 

Στο ερώτημα για τους λόγους που η συμ-
φωνία δεν έχει ισχύ από τη φετινή σεζόν, οι 
πληροφορίες αναφέρουν, πως οι οικονομικές 
απαιτήσει του Βόλου ήταν τέτοιες που δεν ευδο-
κιμούσαν να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ ο χρόνος 
πίεζε τους ανθρώπους του Ηρακλή, με τον Τομ 
Παπαδόπουλο να μην θέλει να ρισκάρει να δα-
πανήσει ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό χωρίς 
να είναι σίγουρος πως πρώτον θα έχει την συ-
μπαράσταση του κόσμου και δεύτερον πως θα 
υπάρξει σωστή δομή και οργάνωση.

Τα πάντα γύρω από αυτή την υπόθεση θα 
ξεκαθαρίσουν άμεσα, αφού τις επόμενες ημέρες 
θα συγκληθεί έκτακτη Γενική συνέλευση, στην 
οποία θα παραστεί και ο Τομ Παπαδόπουλος. 
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Ώρα ιστορικών αποφάσεων...
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Η καλύτερη επιλογή
για την ΠΑΕ Ηρακλής

Εχουν περάσει, περίπου δύο μήνες, από την 
ημέρα που τελείωσε το Πρωτάθλημα της Football 
League και ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής εξακολου-
θεί να βρίσκεται στον αέρα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ 
η οποία τυπικά έχει δικαίωμα συμμετοχής στη νέα 
Football League, Θανάσης Παπαδόπουλος, δεν συ-
ζητάει αυτό το ενδεχόμενο λόγω των πολλών βα-
ρών που έχει ο ΑΦΜ, αλλά συγχρόνως δεν προτείνει 
και κάποια άλλη αξιόπιστη λύση.

Μέχρι προσφάτως έπαιζε το επικοινωνιακό χαρτί 
της εξαγοράς του Α.Φ.Μ του Ν.Π.Σ. Βόλου τάζοντας 
λαγούς με πετραχήλια και δημιουργώντας κλίμα 
αισιοδοξίας για μελλοντική συμμετοχή του Ηρακλή 
στη Super League 1. Ηταν αρκετή όμως μία δημό-
σια τοποθέτηση του Αχιλλέα Μπέου ώστε να γκρε-
μισθεί ο μύθος τον οποίο συντηρούσε ο ομογενής 
επιχειρηματίας. Τι είπε ο κ. Μπέος; Οτι δεν υπάρχει 
καμία συμφωνία με τον κ. Παπαδόπουλο για μελ-
λοντική εξαγορά του Α.Φ.Μ.!

Ποια είναι η ουσία του πράγματος; Ο κ. Παπαδό-
πουλος οικονομικά δεν έχει μπάτζετ προκειμένου 
να το αξιοποιήσει για τον Ηρακλή. Σύμφωνα με 
πληροφορίες οι επιχειρήσεις του στις Η.Π.Α περ-
νούν κρίση οπότε δεν μπορεί να διαθέσει ούτε ένα 
σεντς για τους «κυανόλευκους». Εξ ου και η φαιδρή 
πρόταση του να εξοφληθούν οι ποδοσφαιριστές ει-
σπράττοντας 100 ευρώ την εβδομάδα.

Με δεδομένο ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να πε-
ριμένει τίποτε από τον κ. Παπαδόπουλο ο οποίος 
συντόμως θα προχωρήσει και στη λύση της ΠΑΕ 
οι διοικητικές δυνάμεις των «κυανολεύκων» θα 
πρέπει να αναζητήσουν κεφάλαια για να προχωρή-
σουν στην εξαγορά ενός ΑΦΜ ομάδας της Football 
League. Πρόθυμοι να πουλήσουν ιδιοκτήτες υπάρ-
χουν, αλλά τα… κουκιά δεν βγαίνουν. Οσες προσπά-
θειες κι αν έχουν γίνει μέχρι τώρα το μόνο ποσό που 
συγκεντρώνεται είναι αυτό για την εξαγορά ενός 
ΑΦΜ και μόνο. Το ζήτημα όμως σε μία τέτοια περί-
πτωση είναι το πώς θα τρέξει η ομάδα η οποία θα 
πρέπει να κάνει Πρωταθλητισμό. Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι θα πρέπει να βρει ακόμη περίπου 800.000 ευρώ, 
υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη.

Πριν όμως ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, η οικο-
γένεια του Ηρακλή θα πρέπει να πάρει μία απόφαση: 
Οτι ο Θανάσης Παπαδόπουλος αποτελεί παρελθόν. 
Διαφορετικά θα ματαιοπονούν πιστεύοντας ότι μπο-
ρεί να βοηθήσει την ομάδα με οποιονδήποτε τρόπο.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Εκεί βέβαια, ο μεγαλομέτοχος θα κληθεί εκτός από απα-
ντήσεις να δείξει και έγγραφα που να αποδεικνύουν την 
ισχύ της συμφωνίας του. 

Η safe επιλογή του Κρόνου Αργυράδων
Δεν αποτελούσε κοινό μυστικό πως όλο αυτό το διά-

στημα η οικογένεια του Ηρακλή αναζητούσε λύση μέσω 
της απόκτησης ΑΦΜ από ομάδα της Football League (τρί-
τη τη τάξει κατηγορία έπειτα από την αναδιάρθρωση). Συ-
ζητήσεις έγιναν με αρκετές ομάδες που δεν ευοδώθηκαν, 
ωστόσο, η λύση του Κρόνου Αργυράδων είναι αυτή που 
ξεχώρισε και μάλιστα δείχνει να είναι και προχωρημένη. 
Πρόκειται για ομάδα της Κέρκυρας που φέτος προβιβά-
στηκε, που δεν έχει όμως τη δύναμη ώστε να συμμετά-
σχει στο νέο πρωτάθλημα. Ο ιδιοκτήτης του Κερκυραϊκού 
συλλόγου, Γιάννης Καραϊσαρλής, παραδέχτηκε επισή-
μως πως γίνονται συζητήσεις με τους ανθρώπους του 
Ηρακλή, αναλύοντας όλες τις λεπτομέρειες γύρω από 
τα δεδομένα του deal. «Προσπαθούμε να βρούμε έναν 
κώδικα επικοινωνίας με τον Ηρακλή ώστε να του μετα-
βιβάσουμε το ΑΦΜ. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις τώρα. 
Πρέπει να τελειώσει άμεσα το θέμα για να ξέρουμε κι 
εμείς αλλά και ο Ηρακλής τι θα κάνουμε. Δεν είμαστε μα-
κριά πάντως», είπε και πρόσθεσε σχετικά με τους όρους 
της αγοραπωλησίας. «Το τίμημα σε αυτές τις περιπτώσεις 
μπορεί να ξεκινήσει από τις 100 και να φτάσει μέχρι και 
τις 300 χιλιάδες ευρώ. Ανάλογα πόσο ανάγκη έχει κά-
ποιος ή για ποια ομάδα πρόκειται. Μου έγινε πρόταση να 
συμμετέχω κι εγώ στο εγχείρημα. Να πάρω το 51 ή το 

49% των μετοχών, αναλόγως. Είναι μια δελεαστική πρό-
ταση. Ο Ηρακλής είναι Ηρακλής, ομάδα με βαριά φανέλα 
και ιστορία. Το συζητάμε κι αυτό. Όχι όμως να αναλάβει 
ένας άνθρωπος, αλλά όλοι μαζί. Ορίζοντας είναι η Πα-
ρασκευή. Μου είπαν ότι μπορούν να στηρίξουν την προ-
σπάθεια και οικονομικά. Μου έδωσαν ένα πλάνο για το τι 
μπορούν να κάνουν. Μου είπαν ότι θα γίνω πρόεδρος». 

Όπως προκύπτει και από τα λεγόμενα του Δραμινού 
επιχειρηματία, κ. Καραϊσαρλίδη, ουσιαστικά προκρίνεται 
μια λύση με την συμμετοχή του ίδιου (σ.σ. ο ίδιος δρα-
στηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, κάνοντας εισα-
γωγές και εξαγωγές τροφίμων και είδη εξοχής), αλλά και 
μελών της Κυανόλευκης οικογένεια που δείχνουν απο-
φασισμένοι να στηρίξουν οικονομικά το πρότζεκτ αυτό. 
Ουδείς αντιλαμβάνεται πως εάν επιλεγεί αυτή η λύση, 
τότε θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια για να 
επανέλθει η ομάδα στη Super League 1.

Πάντως, για ένα ακόμα καλοκαίρι στη σειρά η οικογέ-
νεια και ο κόσμος του Ηρακλή καλείται να πάρει γενναίες 
αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου και 
άπαντες ευελπιστούν όποια λύση και αν προτιμηθεί να 
είναι αυτή που θα βγάλει το ποδοσφαιρικό τμήμα από το 
τέλμα στο οποία έχει περιέλθει. Ζητούμενο είναι η λύση 
που θα προτιμηθεί να συσπειρώσει και όχι να διχάσει και 
ευχή όλων είναι ότι και αν αποφασιστεί να είναι η αρχή 
της οριστικής αναγέννησης του συλλόγου που έχει τρα-
βήξει πολλά τα τελευταία δέκα χρόνια.
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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Ο Μιχάλης Πελαμίδης είναι ένα ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα, που διαρκώς 
αναζητά νέες προκλήσεις. Από τα χρόνια των σπουδών του στο Παρίσι, δεν του 
αρκούσε η μαθητεία του στη Σχολή Chambre Syndicale de la Haute Joaillerie de 
Paris. Σαν μια άλλη Ιθάκη, όπου κανείς επιστρέφει μόνο όταν έχει χορτάσει από 
ταξίδια και εμπειρίες, ο Μιχάλης άφησε το Παρίσι με αντάλλαγμα όλο τον κόσμο. 
Ταξίδεψε πολύ και ήρθε σε επαφή με πολλές και διαφορετικές κουλτούρες, που 
του προσέφεραν ποικίλα ερεθίσματα. Αν και γεννημένος στο Παρίσι, ο Μιχάλης 
ζει την ουσία της ελληνικής του καταγωγής: πάντα ανήσυχος, πάντα έτοιμος να 
ξεκινήσει καινούρια «ταξίδια», πάντα ανοιχτός στις νέες προκλήσεις.  Στις μέρες 
μας είναι διάχυτη η αντίληψη ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν να βρίσκονται στην αιχ-
μή της πρωτοπορίας, να υιοθετούν ό,τι πιο εξεζητημένο, ιδιαιτέρως στις εφαρμο-
σμένες τέχνες, καταλήγοντας σε τετριμμένες αναζητήσεις. Δεν ανήκει σ’ αυτή την 
κατηγορία: οι φόρμες του παρελθόντος είναι πρόκληση για το παρόν και το μέλ-
λον. Το μυαλό του και η ψυχή του είναι η χοάνη όπου οι γνώσεις, οι εμπειρίες και 
το ταλέντο μετουσιώνονται προκειμένου να γεννηθεί κάτι εντελώς νέο, εντελώς 
μοναδικό, που δεν αγωνιά να πάρει το χρίσμα της πρωτοπορίας, αλλά γνωρίζει 
από πριν ότι προορίζεται να αποκτήσει την εγκυρότητα του κλασικού. Χρησιμοποιεί 
υλικά και τεχνικές δοκιμασμένα στους αιώνες. Οι καμπύλες, ρέουσες γραμμές του 
προορίζονται να αναδείξουν τον τελικό τους στόχο: το γυναικείο κορμί.

Αν και νέος στην ηλικία, αποτελεί μια από τις πιο ώριμες και ουσιαστικές πα-
ρουσίες στο χώρο των Ελλήνων σχεδιαστών κοσμημάτων. Χαμηλόφωνος και συ-
στηματικός, αποδεικνύει ότι η τέχνη είναι ένα από τα ανθεκτικότερα λουλούδια: 
ανθεί στους πιο δύσκολους καιρούς.

Το όραμα του είναι να δημιουργεί κοσμήματα με αναφορές στη τέχνη, στην αρ-
χιτεκτονική και τη φύση. Οι δημιουργίες του είναι εμπνευσμένες από τα όνειρα, με 
μπαρόκ και μίνιμαλ στοιχεία, κλασσικά αλλά παράλληλα avant-garde με γραμμές 
που προορίζονται να αναδείξουν τον τελικό τους στόχο: το γυναικείο κορμί.  

Τα κοσμήματά του, παρουσιάζονται σε ευρωπαϊκές γκαλερί όπως οι Karry 
Berreby και η IBU στο Παρίσι, η Cecere στο Μονακό, έχουν στο ενεργητικό τους 
συμμετοχές σε εκθέσεις τέχνης όπως η παγκοσμίου φήμης PAD στο Λονδίνο, συμ-
μετοχή στην μεγαλύτερη κλαδική έκθεση κοσμημάτων BASELWORLD της Ελβετίας 
και παρουσιάζονται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία στην “A Jewel Made in Greece” 
που γίνεται στην Αθήνα.  

Έχει βραβευτεί με το βραβείο George et Jacques LENFANT ως ο καλύτερος σχε-
διαστής στη Γαλλία- 1995, με το 1ο βραβείο σε Εθνικό Διαγωνισμό για το καλύτερο 
σχέδιο κοσμήματος στην Ελλάδα- 1996, και με το βραβείο του κοινού στην πολύ 
πετυχημένη διοργάνωση “A Jewel Made in Greece”στην Αθήνα- 2014, 2017 και 
2018 στην ίδια έκθεση, με το 1ο βραβείο στην κατηγορία “Precious Eternities”.

Ο μεγαλύτερος του στόχος είναι να κάνει τον κόσμο να ονειρεύεται με τις δη-
μιουργίες του!

Unique Jewellery by Michael Pelamidis
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ΚΡΙΟΣ
Πράγματα που δεν 
κάνουν οι δυνατοί 
άνθρωποι!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν δεν συμφωνείς με κάποια άτομα, μείνε 
μακριά τους, γιατί το μόνο που κάνουν 

είναι να σου χαλάνε την ψυχολογία. 
Φρόντισε να δεις κάποιες καταστάσεις με 

περισσότερη θετικότητα και η επιτυχία 
δεν θα αργήσει να κάνει την εμφάνισή 

της. Η εβδομάδα είναι κατάλληλη για να 
την περάσεις με φιλικά σου πρόσωπα. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,25,33.

Οργάνωσε την εβδομάδα σου με πολύ 
προγραμματισμό και μεθοδικότητα,  

ώστε να έρθουν οι εξελίξεις αρμονικά 
και να είναι προς όφελός σου. Θα δεις 
ότι οι στόχοι που έχεις βάλει αρχίζουν 
να πραγματοποιούνται και θα νιώθεις 

καλύτερα. Κάποια οικογενειακά θέματα 
που σε απασχολούσαν, τακτοποιούνται 

με τον καλύτερο τρόπο. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,16,23,40.       

Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά και 
να τακτοποιήσεις αρκετά πράγματα, 

που σε προβλημάτιζαν σχετικά με την 
ζωή σου.  Κάποιες φιλικές συμβουλές, 
μπορεί να σε βγάλουν από το αδιέξοδο 

και να σου χαρίσουν μία πιο θετική 
ματιά απέναντι στα γεγονότα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,32,49.

Επιβάλλεται να ακολουθήσεις μια πιο 
δραστήρια πορεία από τη συνηθισμένη 

και να αποβάλλεις από πάνω σου 
οτιδήποτε ανακόπτει την πορεία 

των σχεδίων σου. Εξωτερίκευσε τις 
πνευματικές και όλες τις υπόλοιπες 
ικανότητές σου και δεν θα αργήσει 
να έρθει και η ανταμοιβή.ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…10,25,33,45.

Πληθώρα αλλαγών σε περιμένουν στη 
ζωή σου.  Το κακό με σένα είναι ότι 

αγχώνεσαι για πράγματα, τα οποία δεν τα 
προγραμματίζεις εσύ, αλλά εμφανίζονται 

από το πουθενά. Ήρθε ο καιρός να 
αφήσεις τα πράγματα να κινηθούν μόνα 

τους και εσύ να είσαι απλώς θεατής. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,28,41,46.

Βάλε πρόγραμμα για να μπορέσεις 
να πετύχεις τους στόχους σου. Μην 

στεναχωριέσαι και πιέζεσαι άδικα και 
ότι είναι να κάνεις, κάνε το άμεσα, 

χωρίς περαιτέρω αναβολές.  Κινήσου 
γρήγορα και μεθοδικά, για να βγεις από 

τα αδιέξοδα που σε έχουν οδηγήσει 
διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,22,34,47.

 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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Άφησε την εβδομάδα σου να κυλήσει ήρεμα 
και μην κάνεις καμία βιαστική κίνηση. 
Προχώρα στην υλοποίηση των σχεδίων σου 
με ξεκάθαρους τρόπους. Μην εμπλακείς 
σε παρασκηνιακές ενέργειες, γιατί αυτό θα 
σου δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,14,28,42.

Αυτή την εβδομάδα, θα παρουσιαστούν 
πολλές ευκαιρίες, που θα πρέπει να 
εκμεταλλευτείς, αν θες να πετύχεις 
τους στόχους σου. Η δυναμικότητα και 
η ενεργητικότητά σου σε βοηθάνε να 
ξεμπερδεύεις αποφασιστικά, με πολλά 
θέματα από το παρελθόν. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,25,43.

Φρόντισε να δεις τις καταστάσεις 
με περισσότερη θετικότητα και να 
προγραμματιστείς καλύτερα, γιατί μόνο 
έτσι θα έχεις εξασφαλισμένες τις καλύτερες 
προοπτικές για το μέλλον σου. Κατά τα 
άλλα, η εβδομάδα είναι ιδανική για να 
αναθερμάνεις τις σχέσεις με την οικογένεια 
και τους φίλους, που έχεις να δεις καιρό. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,18,22,43.

Αυτή η εβδομάδα  απαιτεί αμερόληπτη 
στάση και ουδετερότητα. Προσπάθησε να 
μην επηρεαστείς από παράγοντες, που 
μπορεί να σε από συντονίσουν. Επιστράτευσε 
την εξυπνάδα και τον δυναμισμό σου, 
για να ξεπεράσεις όλα τα προβλήματα 
του τελευταίου διαστήματος.ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,16,28,49.

Αυτή την εβδομάδα δεν πρέπει να 
επιτρέψεις στον εαυτό σου να ταραχτεί 
από τη συμπεριφορά των άλλων και 
φυσικά δεν πρέπει να ασχοληθείς με 
κουβέντες, που δεν οδηγούν παρά μόνο σε 
εντάσεις. Απόλαυσε την, κοντά σε αυτούς 
που σε καταλαβαίνουν και μην ενδίδεις 
σε παρασκηνιακές συζητήσεις, που δεν 
έχουν να σου προσφέρουν τίποτα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…13,28,34,48.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 13/7 ΕΩΣ 19/7

Αυτή την εβδομάδα, για να αποφύγεις τις 
προστριβές που μπορεί να προκύψουν στο 
οικογενειακό σου περιβάλλον, καλό θα είναι 
να δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό και να 
ακούσεις τι θέλουν να σου πουν οι δικοί σου 
άνθρωποι. Καλό θα ήταν να βρεις λίγο χρόνο, 
για να αποστασιοποιηθείς από τα γεγονότα 
και να σκεφτείς τι είναι αυτό που θέλεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,18,25,41
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


