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Αυτή η πόλη, αυτή η χώρα, η καταπονη-
μένη και προσβεβλημένη από κατηγόριες 
-πολλές φορές- περί «λαμογιάς» θέλει 
«Σαββίδηδες». Θέλει αποφασιστικούς και 
παραγωγικούς ανθρώπους. «Να πιάνουν 
τον ταύρο από τα κέρατα» και να μη μασά-
νε από «συστήματα», γιατί οι ίδιοι μπορούν 
να γίνουν και να κάνουν… σύστημα (δη-
λαδή να δράσουν με σύστημα και όχι ως 
αρπακτικά) ώστε να δώσουν την ευκαιρία 
στον τόπο να απορρίψει μια και για πάντα 
τους «συστημικούς» που απέδειξαν «το 
μπόι τους» στα δύσκολα των τελευταίων 
χρόνων. Να δώσουν την ευκαιρία στην 
πατρίδα «να πάρει τα πάνω της», χωρίς 
άλλες μεμψιμοιρίες και δικαιολογίες. Να 
πουν  νέτα σκέτα «εδώ είμαστε, κι εδώ θα 
μείνουμε γιατί έτσι μάθαμε, να δουλεύου-
με, να επιμένουμε και να παράγουμε…». 
Να μαζέψουν τα συντρίμμια και να κτίσουν 
καλύτερα οικοδομήματα, 
πιο ανθεκτικά στο χρόνο 
και στην ιδιοτέλεια.

Το «σύστημα-Σαββίδη» 
μάλλον προσπάθη-

σε να λειτουργεί 
έτσι. Ενδεικτική 
είναι η δήλω-
ση του επεν-
δυτή, ότι «δεν 

συμφέρει στην 
Ελλάδα να είσαι 

έντιμος…» κάτι που 
σημαίνει ότι ξεκίνησε με 

καλές προθέσεις. Όμως 
κάποιος από όσους εμπι-
στεύεται, οφείλει να του 
πει με στεντόρεια φωνή, 
ότι δεν φθάνουν μόνο αυ-
τές. Ούτε τα πολλά λεφτά. 
Χρειάζεται «να μάθει 
το… γήπεδο όπου παί-
ζει μπάλα. Όλους τους 
διαιτητές, τις λακκούβες του ταρτάν, 
ποιοι μπαινοβγαίνουν στα αποδυτήρια 
και ποιοι κάνουν τους προπονητές…». 
Οφείλει πλέον τόσο στον εαυτό του, όσο 
και σε όλους όσοι πίστεψαν στο σωτήριο 
ερχομό του (βλ ΠΑΟΚ, ΣΕΚΑΠ, Μακεδονία 
Παλλάς, Ξενία κλπ) να κερδίζει βαθμούς 
όχι να τους… χάνει (με δηλώσεις υπέρ του 
ενός αρχηγού και κατά ενός άλλου).

Η Eλλάδα θα σταθεί στα πόδια της, με επί-

μονους και ορισμένους φορές συναισθη-
ματικούς επενδυτές ή έστω... Πόντιους 
που να έχουν στο DNA τους την αγάπη για 
αυτήν, παρά τα όσα αμέλησε να κάνει για 
αυτούς. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού 
του ανθρώπου πρέπει να διατηρηθούν στο 
ακέραιο, μακριά από κομματικές επιρροές 
και... βεντέτες. Δεν πρέπει να... χαραμιστεί 
και να αποθαρρυνθεί. Ούτε βέβαια να... 
χρησιμοποιηθεί. Να γίνει παράδειγμα και 
για άλλους του εξωτερικού και της ομογέ-
νειας. Οφείλουμε όλοι με φωνή - στα ΜΜΕ 
και στην κοινωνία - και χωρίς υστεροβου-
λίες «να βάλουμε πλάτη» ώστε να διατηρή-
σει την ορμή του Έλληνα του εξωτερικού, 
του εργατικού ανθρώπου με πίστη στη 
θρησκεία και στην οικογένεια. Με πίστη 
στην Ελλάδα και στις δυνάμεις του Έλληνα 
και όχι βέβαια ο ίδιος «να τραβάει το χαλί 
κάτω από τα πόδια του»! Οφείλει να κά-

νει ταμείο σε δηλώσεις 
και κινήσεις -όχι μόνο 
σε ομάδες, επιχειρήσεις,  
κύπελλα και τίτλους 
-  αλλά για τη γενικότε-
ρη παρουσία του και να 
θυμηθεί την αρχή όλων 
των αποφάσεων του.

Φαντάζομαι δεν ήρθε ούτε 
για να γίνει φίλος κομμα-
ταρχών, ούτε να προσπα-
θήσει να ξεμπλέξει τη… 
διαπλοκή συμφερόντων 
πολιτικών οικογενειών. 
Δεν ήρθε να γίνει «τζάκι», 
ούτε «να κάνει αέρα» στα 
ιδρωμένα πρόσωπα λίγων 
και εκλεκτών της εξουσίας.  
Οφείλει να θυμηθεί ότι δεν 
είναι αργά να γίνει αυτός 
που... ήθελε να γίνει. Να 
σταματήσει να βλέπει το 
δένδρο, γαλάζιο ή ροζ και 

να δει το δάσος όπου οι πολλοί μπορούν να 
έχουν μια σκιά, μια ανάσα. Κι ας μη σα-
μποτάρει ο ίδιος άλλο τον εαυτό του με 
αφορισμούς και δογματισμούς…

*«Η αλεπού τρώει και το κουνάβι πρήζεται…» 
(Ποντιακή παροιμία που λέει ότι η αρκούδα, η 
αλεπού και το κουνάβι κάνανε συνεταιριλίκι για 
την ανεύρεση τροφής. Η αλεπού έτρωγε κρυφά 
και με την πονηριά της έπειθε την αρκούδα ότι τα 
έτρωγε το κουνάβι. Έτσι το κουνάβι πρηζόταν από 
το ξύλο που έτρωγε από την αρκούδα)

«Αλεπόν τρώει κι η ζεπίρα πρέσκεται…»
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να ξεμπλέξει 
τη… διαπλοκή 
συμφερόντων 

πολιτικών  
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socialismata
Έχουν τελικά σχέδιο #νόμου για τον ΟΑΣΘ… αιφνιδιαστικό #Σπίρτζης #Στάση_να_κατέβει 
#ρέστα_θα_δίνει;

Ενόψει Mετρό όλα στο… δρόμο #νομικό_πρόσωπο #περιουσιακά_στοιχεία #εργαζόμενοι  
#καθεστώς_εκκαθάρισης  #έξι_μέλη_ΔΣ_του_υπουργού #ψιλά;

«Στο κράτος ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» Τα ρέστα μου… τα μηχανήματα θα τα 
επιστρέφουν μέσω… εφορίας; #τα_ρέστα_μου_είπα #επιχειρηματίας_κράτος #άντε_γειά

#ΣΠΙΡΤΖΗΣ «Να σταματήσει ο ΟΑΣΘ να(…) λεηλατεί την περιουσία του δημοσίου και να πληρώσει τους 
εργαζομένους» #πειρατικές_συγκοινωνίες;

Πτώχευσε ο ΟΑΣΘ; Άκουσε κανείς… τίποτε; #δικαστήρια #σε_πόσα_χρόνια;  
#ιδιωτική_εταιρεία_στο_κράτος; Μάλλον έτσι μόνο θα σωθεί όλος ο ιδιωτικός τομέας.  
Ο δημόσιος σώθηκε… νωρίς #χειμώνας_2019

Η… ισχύουσα σύμβαση λήγει δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Mετρό, δηλαδή μετά το 2021 κι όχι στο 
τέλος του 2019 που ορίζει το σχέδιο #λεπτομέρειες #στάση_είπα #ψιλά_γράμματα

Έχει γούστο να έχουμε νέο φορέα συγκοινωνιών με τα ίδια… λεωφορεία;  
#την_ομπρέλα_να_μην_ξεχάσεις #στάζει #συντήρηση_στους_ιδιώτες;

Τα αμαξοστάσια είναι του… ΗΡΑΚΛΗ (συνεταιρισμού) όχι του ΟΑΣΘ #με_γεια_νέα_αμαξοστάσια;  
#ποιος_θα_τα_πληρώσει; #νέες_επιδοτήσεις; #νέες_αυξήσεις_στα_εισιτήρια; #τα_ρέστα_μου;

Οι εργαζόμενοι θα… μετακινηθούν στο νέο φορέα, υπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο. Δηλαδή κατακόρυφη 
πτώση εισοδημάτων συνεπώς… δυσμενής μεταβολή εργασιακής σχέσης #κι_άλλα_δικαστήρια  
#μισός_μισθός_άμεσα; Τουλάχιστον κάποιοι μετακινούνται στο άψε-σβήσε! 

Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ) #καλορίζικες_βρε #Α.Σ.Υ.Θ.

«Δεν είναι δυνατόν την ώρα που ο ΟΑΣΑ μπαίνει στο Υπερταμείο… Αποκρατικοποιήσεων, εμείς να μιλάμε 
για κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ» #ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ_ΟΑΣΘ. Όχι μόνο... μιλάνε πρόεδρε, το κάνουν κιόλας  
#κυβέρνηση_όχι_αστεία

Σε δέκα μέρες ο  Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θα καταθέσει τη δική του πρόταση 
αναδιάρθρωσης… Ποιος; #ΟΑΣΘ_ο_ιστορικός  #selfie_με_τη_γραμμή_5 (Θα τον ζητάμε αλλά θα είναι 
αργά… Θα κάνει άλλα δρομολόγια).

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε «ντροπή, επιβάλουν δύο νομικά έωλους φορείς για να 
τακτοποιήσουν – κατά την προσφιλή τους τακτική – τους ημετέρους» #ψάχνουν_πρόεδρο;  
#αιτήσεις_στο_πρωθυπουργικό_Θεσσαλονίκης; #κάρτες_διαρκείας_θα_δίνει_το_κόμμα;  
#καρανίκα_να_βάλετε_που_ξέρει_και_από_θεσσαλονίκη

«Η κοινωνική πολιτική αριστερών... Να θέτει σε αβεβαιότητα εργαζόμενους και να ταλαιπωρεί πολίτες 
ενός νομού;» #ρητορικό_δεξιών_και_βουλευτών

Επίσχεση εργασίας από Δευτέρα #απλήρωτοι_δύο_μήνες #τρεχάτε_ποδαράκια_μου  
#η_χαρά_των_ταξιτζήδων

«Αν γίνει επίσχεση εργασίας τη Δευτέρα, το νομοσχέδιο της  εκκαθάρισης μπαίνει αμέσως στη Βουλή» 
#Σπίρτζης_σε_tv100 #άντε_και_δήμαρχος_υπουργέ #τα_ρέστα_μου

Της @karapanagiotidu

(#τα_ρέστα_μου)

Το πρωτοσέλιδο το βρήκαμε στο ρέμα Βασιλικών (Photo: Σάββας Αυγητίδης)



Φ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Β. Μπαντές, Χ. Καράπα,

Στέλλα Πατσιά
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Όπως επεσήμανε «θα πρέπει όλη αυτή η 
σκοτεινή πλευρά να διευρυνθεί μέχρι τελευ-
ταίας κεραίας. Είναι γνωστό ότι οι μεγάλες 
εταιρείες πάντοτε έχουν σχέση με το πολιτι-
κό κατεστημένο και με τοπικά συμφέροντα. 
Όσοι δήμοι έχουν σχέση με το θέμα 
θα πρέπει να κάνουν το ίδιο. 
Θα πρέπει να λειτουργούν με 
πλήρη διαφάνεια και κάτω 
από τον έλεγχο των πο-
λιτών». Για τη στάση που 
κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορι-
κά με την εξόρυξη χρυσού 
και μετάλλων στην Χαλκι-
δική ο κ. Μηταφίδης υπο-
γράμμισε ότι: «δυστυχώς εμείς 
κληρονομήσαμε μια κατάσταση η 
οποία είναι θωρακισμένη με νόμους 
και αστυνόμους και δίνουμε μια καθημερινή 
μάχη τουλάχιστον να περιορίσουμε το κακό 
για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι».

Δωρεές… εκατομμυρίων 

Η διοίκηση του δήμου Αριστοτέλη, κάνει 
λόγο για «τριγωνικές συναλλαγές» μετα-
ξύ της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε», 
του δήμου και τρίτων – προμηθευτών, από 
το 2011 μέχρι και το 2014. Ο δήμαρχος της 
περιοχής, Γιώργος Ζουμπάς μιλώντας στην 
Karfitsa εξήγησε ότι: «υπήρχαν οι ανακοι-
νώσεις της εταιρείας ότι τα προηγούμενα 
χρόνια στη θητεία του κ. Πάχτα έδιναν περί-
που 3 με 4 εκατ. ευρώ το χρόνο στο δήμο. 
Επειδή αυτά τα χρήματα δε φαινόντουσαν 
πως ακριβώς δόθηκαν, ζητήσαμε στην αρχή 
από τη μειοψηφία να μας πουν σε τι αναφέ-
ρονται, δηλαδή ποιες προμήθειες, ποια έργα 
και πως αλλιώς περιγράφονται αυτές οι δω-
ρεές. Όμως έστειλαν την επιστολή μας στην 
εταιρεία λέγοντας απαντήστε τι ήταν αυτά 
που μας δώσατε. Η εταιρεία μας έστειλε ένα 
κατάλογο με προμήθειες, έργα και μετρητά. 
Τα μετρητά είναι σύννομα, έμπαιναν στο τα-
μείο του δήμου. Η οικονομική και τεχνική 
υπηρεσία, δήλωσαν άγνοια για τα υλικά και 
τα έργα. Από εκεί και πέρα κάναμε αναφο-
ρά στο σώμα ελεγκτών δημόσιας διοίκησης 
και σε όλες τις αρχές και ταυτόχρονα ανα-
θέσαμε σε μια εταιρεία ορκωτών λογιστών 
να μας κάνουν ένα πόρισμα για το αν αυτά 
ήταν σύννομα ή όχι». Ερωτηθείς για το αν 
αυτές οι δωρεές περνούσαν από το δημοτι-

κό συμβούλιο για να γίνουν αποδεκτές ο κ. 
Ζoυμπάς εξήγησε: «οι δωρεές σε έναν δήμο 
γίνονται αποδεκτές από την οικονομική επι-
τροπή σύμφωνα με τον κώδικα. Σε ότι αφορά 
τα μετρητά έγιναν νομότυπα, αποφάσιζε η Οι-

κονομική Επιτροπή και έμπαιναν στα 
ταμεία του δήμου. Σε ότι αφορά 

τα έργα και τα υλικά υπήρ-
ξε μια απόφαση δημοτικού 
συμβουλίου ότι θα υπο-
γραφεί κάποιο μνημόνιο 
συνεργασίας με την εται-
ρεία που θα τα κάνει αυτά, 

αλλά δεν υπογράφηκε ποτέ 
και το σημαντικό είναι ότι δεν 

περνούσαν από τα βιβλία του 
δήμου, δηλαδή γινόταν έξω από 

το λογισμικό του δήμου». Συμπλήρω-
σε δε ότι : «τότε ο κ. Πάχτας είχε μεταφέρει 
την έδρα του δήμου στην Αθήνα και η αντι-
πολίτευση δεν συμμετείχε στις περισσότερες 
συνελεύσεις».

Τι αναφέρει το πόρισμα

Σύμφωνα με τον δήμαρχο το πόρισμα ανα-
φέρει ότι: «τυπικά δεν είναι εντάξει οι δωρε-
ές σε υλικά και σε έργα, γιατί δεν έχουν το 
δημόσιο λογιστικό. Οι δήμοι λειτουργούν με 
κάποιες αρχές δεν μπορείς π.χ. να κάνεις μια 
προμήθεια επειδή χρειάζεσαι τα πράγματα 
χωρίς να κάνεις διαγωνισμό, ανάλογα και με 
το ύψος της προμήθειας. Αυτά λοιπόν δεν γι-
νόντουσαν με αυτήν τη διαδικασία. Δεύτερον 
όταν παραλάβεις κάτι θα πρέπει να υπάρχουν 
υπογραφές παραλαβής κτλ. Όσον αφορά στα 
έργα υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, 
να εντάξει κάποιος το έργο στο τεχνικό πρό-
γραμμα, να κάνει μελέτη, διαγωνισμό, να έχει 
επιβλέποντα, να έχει επιτροπή παραλαβής 
που εγγυάται ότι αυτά τα έργα θα είναι και 
ασφαλή μεταξύ άλλων. Όλο λοιπόν αυτό το 
καθεστώς δεν τηρήθηκε και εμείς δώσαμε 
τα στοιχεία στους αρμόδιους».

Τα ανταποδοτικά τέλη και 
το έργο που δεν έγινε

Όσον αφορά στη συμφωνία 
που είχε γίνει με την εται-
ρεία για τα ανταποδοτικά 
τέλη ο δήμαρχος σχολίασε 
ότι: «έχουν ψηφιστεί το 2010 

και άρχισαν να ισχύουν από το 2013. Δίνεται 
ένα ποσό βάσει κάποιων λογαριασμών  που 
βγαίνουν στο δημόσιο, το οποίο δημόσιο 
αποδίδει στο δήμο το 20%. Για το 2013 και το 
2014 το Υπουργείο εισέπραξε μετά από δικιά 
μας απαίτηση 1.800.000 εκατομμύρια ευρώ 
και πήραμε και εμείς το 20% που μας ανα-
λογεί. Υπάρχει ένα υπόλοιπο 124.000 ευρώ 
το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα αλλά είναι στη 
διαδικασία να καταβληθεί». Για τα «έργα-υ-
ποχρεώσεις» της εταιρείας που πρέπει να 
υλοποιήσει στο δήμο ο κ. Ζουμπάς είπε ότι: 
«στα έργα που δεν έγιναν δεν είναι τα κοι-
νόχρηστα έργα π.χ. η ανάπλαση της παραλί-
ας του Στρατωνίου. Δεν αρνείται η εταιρεία 
απλά υπάρχει μια διαδικασία. Όμως η μεγάλη 
υποχρέωση ήταν να αποκαταστήσει την κα-
ταστροφή του δρόμου Ολυμπιάδας-Στρατώ-
νι κάτι που στοιχίζει στον τόπο πάρα πολύ. 
Το μόνο που έχει κάνει είναι μπαλώματα». 
Όπως τονίζει ο δήμαρχος, «εμείς το έχουμε 
δηλώσει από την αρχή ότι είμαστε κατά της 
επέκτασης της εξόρυξης. Η εξόρυξη δεν 
είναι κάτι που σταματάει αυτόματα αλλά θα 
έπρεπε να είμαστε σε μια μείωση της εξό-
ρυξης με ταυτόχρονη αποκατάσταση των 
ζημιών που έχει γίνει στο περιβάλλον από 
τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο κ. Ζουμπάς. 
Μάλιστα, τόνισε ότι «η Χαλκιδική εν τέλει έχει 
δώσει αρκετά από τα μέταλλα της στην πα-
γκόσμια αγορά και στην ελληνική οικονομία 
και άρα θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπου 
ανάπτυξης πριν την καταστρέψουμε».

«Ξεχρεώσαμε το δήμο  
με τις δωρεές»

Την ίδια ώρα, ο πρώην δήμαρχος Χρήστος 
Πάχτας κάνει λόγο για χρέη εκατομμυρί-
ων του δήμου που… ξεχρεώθηκαν από τα 
χρήματα της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.. «Όταν 
παραλάβαμε το δήμο το Γενάρη του 2011 

είχαμε 16 εκατ. ευρώ  χρέος με προϋπο-
λογισμό 10 εκατ. ευρώ. Με αυτό το 

δεδομένο ο δήμος δε θα άντεχε 
και θα έκλεινε. Το μεγαλύτε-

ρο μέρος της χρηματοδό-
τησης από την εταιρεία ερ-
χόταν απευθείας στο δήμο 
ως δωρεές  και έμπαιναν 
κατευθείαν στον προϋπο-

λογισμό του δήμου. Ο δή-
μος ξεχρεώθηκε από αυτή τη 

«Πόλεμος» για τα λεφτά του χρυσού
ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

#έρευνα

«Να διερευνηθεί η σκοτεινή πλευρά» της υπόθεσης που έχει φέρει τα πάνω- κάτω σε νυν και πρώην διοίκηση του δήμου Αριστοτέλη για τις χορηγίες, τα χρήματα 
και τα ανταποδοτικά έργα που έγιναν από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. επί δημαρχίας Χρήστου Πάχτα, ζητά ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης Τριαντάφυλλος 
Μηταφίδης. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Karfitsa, ο κ. Μηταφίδης χαρακτήρισε «πολύ σωστή» την κίνηση του δήμου να επιστρατεύσει ορκωτούς 

λογιστές με σκοπό να διερευνήσουν τις οικονομικές συναλλαγές που είχε ο δήμος με τη μεταλλευτική εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2011-2014.

Καμία χορηγία από την εταιρία Ελ-
ληνικός Χρυσός Α.Ε. δεν έχει λάβει 
ο δήμος Νέας Προποντίδας, σύμφω-
να με όσα ισχυρίζεται στην Karfitsa 
ο δήμαρχος Μανώλης Καρράς. 
«Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ από 
την εταιρία. Πρόκειται για μια από-
φαση προσωπική και πολιτική. Δεν 
επιχείρησαν να μας δώσουν χορηγία 
τα στελέχη της εταιρίας επειδή είδαν 
πως κρατώ μια συγκεκριμένη στάση» 
αναφέρει ο κ. Καρράς και αρνείται να 
σχολιάσει τα… εσωτερικά του δήμου 
Αριστοτέλη σε σχέση πάντα με τις χο-
ρηγίες της «Ελληνικός Χρυσός» προς 
περιοχές της ορεινής Χαλκιδικής. 
«Δεν έχουμε λάβει χρήματα από την 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και δεν έχου-
με κάνει και καμία σχετική αίτηση. 
Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν 
ανταποδοτικά οφέλη για όλους τους 
δήμους του Νομού, αλλά η εταιρεία 
δεν είναι υπόχρεη σ’ εμάς, είναι στον 
τοπικό δήμο», σημειώνει ο δήμαρχος 
Σιθωνίας Ιωάννης Τζίτζιος. 

Ο δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος 
Ζωγράφος λέει πως η Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε., κατά καιρούς έχει κά-
νει δωρεές σε διάφορους συλλόγους 
της Χαλκιδικής. «Ο δήμος μας δεν 
έχει καμία οικονομική σχέση με την 
εταιρεία. Εμείς αυτό που υποστη-
ρίξαμε και στο δημοτικό συμβούλιο 
Πολυγύρου, είναι ότι στηρίζουμε τα 
μεταλλεία, υπό την έννοια ότι έχουν 
βγει οι αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας που έκριναν νόμι-
μες τις διαδικασίες που έχουν γίνει. 
Συνεπώς οι κατά τόπους δήμοι και το 
ελληνικό δημόσιο, είναι υποχρεω-
μένοι να εφαρμόζουν τις δικαστικές 
αποφάσεις. Αυτό ορίζει και το σύ-
νταγμα άλλωστε».

«Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ» 

Των Φ. Βλαστού, Β. Στολάκη, Ελ. Καραβασίλη
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οικονομική ενίσχυση», είπε χαρακτηριστικά. 
Δήμος και εταιρεία είχαν συμφωνήσει να 
δίνεται το ποσό των 3 εκατ. ευρώ στο δήμο 
ετησίως, «στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, από τη στιγμή που υπάρχει ένας 
επενδυτής που δραστηριοποιείται στην πε-
ριοχή η δικής μας προσέγγιση είναι ότι ένα 
μέρος αυτού του πλούτου που αξιοποιεί ο 
επενδυτής πρέπει να επιστρέφει στην κοινω-
νία» είπε ο πρώην δήμαρχος και πρ. υπουρ-
γός του ΠΑΣΟΚ. Για το αν με τις δωρεές μπό-
ρεσε ο πρώην δήμαρχος να αποπληρώσει 
χρέη του δήμου, ο κ. Ζουμπάς είπε: «σίγουρα 
κάτι τα έκανε. Αυτό που τονίζετε είναι ότι ένα 
μέρος των χρημάτων ήταν σε μετρητά και 
ένα άλλο σε έργα και υλικά».

«Στο πόρισμα έχουν βάλει λάσπη»

Σκοπιμότητα βλέπει ο κ. Πάχτας πίσω από 
το πόρισμα που έχει βγει για τις δωρεές της 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. προς το δήμο. «Όταν 
είχε έρθει η νυν δημαρχία είχαν κάνει κα-
ταγγελίες στο σώμα επιθεωρητών δημόσι-
ας διοίκησης για όλα αυτά. Όταν ήρθαν οι 
αρμόδιοι είπαν ότι όλα ήταν μια χαρά. Έτσι 
η τωρινή διοίκηση “έφαγε πόρτα” για αυτό  
πήγαν σε έναν ιδιωτικό ορκωτό λογιστή, τον 
πλήρωσαν και ζήτησαν να κάνει ένα πόρισμα 
το όποιο έχουν βάλει λάσπη να αιωρείται». 
Όπως δηλώνει ο κ. Πάχτας «η νέα δημοτική 
αρχή έχει πάρει απόφαση σε δημοτικό συμ-
βούλιο να μη δέχεται αυτήν την οικονομι-
κή ενίσχυση που είναι υποχρέωση από την 

πλευρά της εταιρείας, γιατί θεωρούν ότι εί-
ναι βρώμικα λεφτά περιβαλλοντοκτόνα» και 
πρόσθεσε ότι: «αυτό που κάνουν δεν γίνεται 
γιατί απομειώνουν περιουσιακά στοιχεία του 
δήμου και από τη στιγμή που πρέπει να δί-
νονται αυτά  τα χρήματα στο δήμο τους και 
εκείνοι τα χαρίζουν, δημιουργείται μια απι-
στία απέναντι στο δήμο γιατί χάνονται 3 εκατ. 
το χρόνο. Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη 
και στον εισαγγελέα για αυτά τα θέματα».

Επικοινωνήσαμε με την Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε., όπου θέσαμε τα ερωτήματά μας σχε-
τικά με τα ανταποδοτικά έργα που έχουν 
γίνει, τα χρήματα που έχουν δοθεί σε χο-
ρηγίες (στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης 
της εταιρίας) καθώς και πως ορίζονται 
αυτά. Τέλος, ζητήσαμε τη θέση της εται-
ρίας για το γεγονός ότι η υπόθεση για τις 
οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της Ελ-
ληνικός Χρυσός και του πρώην Δημάρχου 
Αριστοτέλη Χρήστου Πάχτα, βρίσκεται στα 
χέρια του εισαγγελέα. Η απάντηση που 
λάβαμε είναι πως εφόσον αυτή τη στιγμή 
έχει ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη, η εται-
ρία δεν επιθυμεί να δημοσιοποιήσει στοι-
χεία, «σεβόμενοι την εύρυθμη λειτουργία 
της δικαιοσύνης», σημείωσε ο PR και CSR 
Manager της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Κώ-
στας Γεωργαντζής.

#έρευνα

«Ο δήμος έπαιρνε χρήματα- δωράκια από την εταιρεία, αλλά ήταν από την προη-
γούμενη δημοτική αρχή. Η τωρινή τα αρνήθηκε αυτά. Ήμουν δημοτικός σύμβου-
λος στην προηγούμενη θητεία, όχι με την δημοτική αρχή του Πάχτα. Η εταιρεία 
για να εμφανίσει κοινωνικό πρόσωπο, μοιράζει χρήματα τα οποία διακινούνταν με 
μία αδιαφανή διαδικασία. Ήδη το θέμα μετά από εκθέσεις ορκωτού λογιστή έχει 
παραπεμφθεί στον εισαγγελέα και σε αρμόδιες υπηρεσίες να το ελέγξουν – για το 
πώς γινόταν αυτή η διακίνηση χρήματος – θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Έγι-
ναν έργα, έγιναν διάφορα πράγματα, αλλά επειδή αυτή η ροή του χρήματος ήταν 
μια αδιαφανής διαδικασία γι αυτό οφείλει να ελεγχθεί», λέει ο Κώστας Ευθυμί-
ου. Ο περιφερειακός σύμβουλος Κ. Μακεδονίας, με την ριζοσπαστική αριστερή 
ενότητα και κάτοικος της περιοχής των Σκουριών Λάζαρος Τόσκας υπογραμμίζει 
πως είναι ενάντια στην εξόρυξη χρυσού και «αυτό που απαιτούμε σήμερα είναι 
να σταματήσει άμεσα η εξόρυξη στις Σκουριές και να απαλλαγούν οι διωκόμενοι 
διότι είναι αθώοι και δε μπορεί οι αγωνιστές ενός κινήματος να  διώκονται κα-
τόπιν πολιτικών εντολών – γιατί έτσι έγινε τότε. Απαιτούμε την άμεση απαλλαγή 
τους από τις κατηγορίες. Δε θέλουμε τίποτα από την εταιρεία. Δεν παίρνει ο δή-
μος τίποτα από την εταιρεία και νομίζουμε ότι κάνει το σωστό. Αυτό που θέλουμε 
είναι να τα μαζέψουν και να φύγουν διότι με κανένα ανταποδοτικό τέλος δεν πλη-
ρώνεται η καταστροφή του τόπου μας. Η προηγούμενη δημοτική αρχή όχι μόνο 
έπαιρνε, αλλά μετά από έλεγχο που έγινε από ορκωτούς λογιστές αποδείχθηκαν 
και τεράστιες οικονομικές ατασθαλίες και το πόρισμά τους έχει πάει στον εισαγ-
γελέα. Ελπίζουμε ότι σύντομα κάποιοι θα καθίσουν στο σκαμνί και από τη μεριά 
του τότε δήμου και από την εταιρεία» καταλήγει.

Ο Χρήστος Παπαγεωργιάδης,  χημι-
κός και χρόνια μέλος στο συντονιστι-
κό κατά της εξόρυξης χρυσού στην 
περιοχή, από την πλευρά του θεωρεί 
ότι ο δήμος δε θα έπρεπε να παίρνει 
λεφτά από την εταιρεία. Κάνοντας 
ειδική μνεία για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εξόρυξης ο ίδιος είπε: 
«Δυστυχώς οι επιπτώσεις που θα 
έπρεπε να αφορούν τους κατοίκους 
δε γίνονται επαρκώς κατανοητές 
από τους ίδιους, είτε βουλώνουν τα 
αυτιά τους ή δεν τους ενδιαφέρουν 
γιατί αυτές οι επιπτώσεις δε θα γί-
νουν άμεσα αντιληπτές όμως θα είναι 
καταστροφικές στον αέρα, στα νερά, 
στο δάσος, στην ευρύτερη περιο-
χή, σε όλη την κεντρική Μακεδονία. 
Κινδυνεύει ακόμα και η Θεσσαλονί-
κη, με την έννοια ότι τα μολυσμένα 
αέρια που θα κυκλοφορούν στην 
ατμόσφαιρα θα φτάνουν και θα ξε-
περνούν τον νομό Θεσσαλονίκης. Θα 
είναι εμπλουτισμένα με αμίαντο, με 
χαλαζία, αρσενικό είναι τρομερά δη-
λητήρια. Δε μπορείς να το δεις αλλά 
θα έρθει όπως έρχεται και η σκόνη 
από την Αφρική».

 «Ελπίζουμε ότι κάποιοι θα καθίσουν στο σκαμνί» 

«Όχι στα λεφτά της εταιρείας»



6

Από σημερινά κορυφαία στελέχη της «γαλάζιας» ηγετικής ομάδας 
μέχρι… τους απλούς πολιτευτές της ΝΔ Θεσσαλονίκης. Όλοι  ήταν 
στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» προκειμένου να δουν 
από κοντά και να… φωτογραφηθούν με τον πρώην πρωθυπουρ-
γό και πρώην αρχηγό της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή. Ο βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης έδωσε το παρών σε εκδήλωση του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας με αφορμή την παρουσίαση της Αγγλικής 
έκδοσης του Συλλογικού τόμου «Η ελληνική πολιτική οικονομία 
2000-2015». Στις πρώτες σειρές βρέθηκαν κορυφαία στελέχη 
του κόμματος από τη Βόρεια Ελλάδα. Παναγιώτης Κοκκόρης, Αδάμ 
Ρεγκούζας, Γιάννης Ιωαννίδης, Βίκυ Ευταξά, Γιώργος Καρασμάνης, 
Νίκος Βαλεργάκης, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, Ευάγγελος Αντώνα-
ρος, Απόστολος Τζιτζικώστας, Σταύρος Καλαφάτης, Έλενα Ράπτη, 
Σάββας Αναστασιάδης, Μαρία Σπυράκη, Κώστας Γκιουλέκας. Πα-
ρών και ο σημερινός γραμματέας της ΝΔ και στενός συνεργάτης 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, Λευτέρης Αυγενάκης συνοδευόμενος 
από τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κ. Μητσοτάκη, κ. 
Νέζη. Να σημειωθεί ότι το βιβλίο των δύο καθηγητών ουσιαστικά 
δικαιώνει, όπως μας είπαν ΝΔκρατες, τον πρ. πρωθυπουργό και 
την κυβέρνησή του αφού αποδίδει το χρέος της χώρας σε προη-
γούμενες κυβερνήσεις… 
ΥΓ: «Στα πόδια του έπεσε» ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Με δώρο 
μια φωτογραφία ο πρώην περιφερειάρχης -και άλλοτε αγαπημένο 
παιδί της ΝΔ-  περίμενε τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή στο «Ι. Βελλίδης». Στο ντοκουμέντο με... κορνίζα (φωτο 
Σάββας Αυγητίδης) αποθανατίζονται ο θείος του Π. Ψωμιάδη και 
πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου Λε-
ωνίδας Ιασωνίδης, δίπλα δίπλα με τον τότε νέο και πολλά υποσχό-
μενο Κωνσταντίνο Καραμανλή- θείο του πρώην πρωθυπουργού και 
ιδρυτή της ΝΔ.
B. Στολάκης - φωτορεπορτάζ Σ. Αυγητίδης

#karfitsomata

■ «Όταν παίρνατε τηλέφωνο για να ζητήσετε 
προσκλήσεις για τον αγώνα, τότε τον γνωρίζατε 
τον Ιβάν, τώρα ούτε να τον δείτε…» ακούσαμε 
να λέει άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στο «στρα-
τηγείο» του Ιβάν Σαββίδη απευθυνόμενος σε 
βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης που έκανε σαν 
να μην… γνώριζε τον ομογενή μεγαλοεπενδυτή. 
Πάντως, για όσους δεν το ξέρουν ο… κυπελλού-
χος Ιβάν πριν την ανακαίνιση του ξενοδοχείου 
Μακεδονία Παλλάς διατηρούσε γραφείο στο 
ισόγειο του κτιρίου το οποίο «δεν κοιτούσε» θά-
λασσα!

■ Μέχρι το… Βόλο για να παρακολουθήσει 
τον τελικό κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ «κατέβηκε» 

ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Β’ Θεσσαλονί-
κης Δημήτρης Μάρδα, όπως έγραψε ο ίδιος (βλ 
facebook). Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Μάρ-
δας είχε έναν λόγο παραπάνω από τους υπόλοι-
πους πολιτικούς να δει από κοντά των αγώνα 
των «δικεφάλων». Ο πανεπιστημιακός και κυ-
βερνητικός βουλευτής γεννήθηκε το 1955 στην 
Κωνσταντινούπολη, από όπου έλκουν την κατα-
γωγή τους και οι δυο ομάδες οι οποίες πρόσφα-
τα... «κονταροχτυπήθηκαν» με νικητή τον ΠΑΟΚ.

■ Συγκίνηση, περηφάνια αλλά και… αγανάκτη-
ση προκάλεσε ο τελικός κυπέλλου, που έβγαλε 
μετά από 14 χρόνια τον ΠΑΟΚ, πρωταθλητή 
Ελλάδος. Στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού στα-

δίου βρέθηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της ΔΕΘ- HELEXPO Κυριάκο Ποζρικίδη μέχρι 
τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλο-
νίκης Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη. Από την άλλη 
βέβαια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης, έβγαλε ανακοίνωση… ζητώντας την 
αποχώρηση της ΕΛΑΣ από τα γήπεδα, με αφορ-
μή τα όσα έκτροπα έλαβαν χώρα στον τελικό Κυ-
πέλλου Ελλάδας.

■  Μύρισαν εκλογές οι βουλευτές της ΝΔ σε Α’ 
και Β’ Θεσσαλονίκης και ξεκίνησαν τις… βόλ-
τες, τις επαφές και τις συναντήσεις θεσμικού 
χαρακτήρα. Την περασμένη βδομάδα ο Κώστας 
Γκιουλέκας της πρώτης περιφέρειας συναντή-

θηκε με τους πρυτάνεις του ΑΠΘ και του ΠΑ-
ΜΑΚ προκειμένου να ενημερωθεί για… «όλα 
τα θέματα που απασχολούν τα δύο Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της πόλης, αλλά και τις 
δυνατότητες που έχουν τα πανεπιστήμια της 
Θεσσαλονίκης να διευρύνουν το ρόλο τους στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη» όπως ανέφερε η σχε-
τική ανακοίνωση...

■ Το… «δούλεμα» της χρονιάς «έφαγε» μέσω 
facebook ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού 
Γιώργος Δημαρέλλος εξαιτίας των κυπέλλων του 
ΠΑΟΚ. Γνωστός για τα φίλαθλα αισθήματά του 
προς τον Ηρακλή (δηλώνει φανατική «γριά») κλή-
θηκε από τους διαδικτυακούς του φίλους και… 

«Τρέχει» και δε φτάνει ο βουλευ-
τής της Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας 
Αναστασιάδης. Ο «γαλάζιος» εκ-
πρόσωπος του λαού στη Βουλή 
παράλληλα με τις πολλές κοινο-
βουλευτικές του υποχρεώσεις δε 
ξεχνά ποτέ την εκλογική του πε-
ριφέρεια, τον «τόπο του που αγα-
πά» όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει σε φίλους και γνωστούς. 
To πρόγραμμα των περασμένων 
ημερών περιελάμβανε περιοδεία 
σε Ασβεστοχώρι, Λαγκαδά, Κολ-
χικό, Ανάληψη, Νέα Μεσήμβρια, 
Λευκοχώρι, Καβαλάρι! Και οι εκ-
δηλώσεις συνεχίζονται… 

εχθρούς να υπερασπιστεί τις ομάδες ποδοσφαίρου 
και βόλεϊ του Δικεφάλου του Βορρά. Πάντως, εάν 
βρισκόμασταν στη θέση του Ιβάν Σαββίδη ίσως τον 
αξιοποιούσαμε γιατί με το που ανέλαβε άρχισαν να 
έρχονται και οι… τίτλοι στον δικέφαλο!

■ Με τζιν, casual εμφάνιση και χωρίς κοστούμια 
και γραβάτες όπως μας έχει συνηθίσει, εμφανίστη-
κε σε κορυφαίο event της πόλης ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. 
Ο κ. Τζιτζικώστας έδωσε το παρών στη διοργά-
νωση του 5ου Sail For Pink, συνεχάρη τους διορ-
γανωτές και έπαιξε με τα παιδάκια που ήταν πα-
ρόντα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. «Μάλλον 
προετοιμάζεται για το νέο του αξίωμα. Αυτό του… 
μπαμπά» σχολίασε κύριος της διοργάνωσης. Δίπλα 
του είχε την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης Καλυψώ Γούλα και την ευρωβου-
λευτίνα της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη. Λέτε, να ετοιμά-
ζουν κάτι οι τρεις τους στο… δήμο Θεσσαλονίκης; 
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Εύλογες και…  
«χρυσές» απορίες

#karfitsomata

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ διαφημί-
ζεται -εδώ και χρόνια- γιατί τα προϊό-
ντα της είναι… ευρείας κατανάλωσης; 
Σε τι στοχεύει η καμπάνια σε εφημε-
ρίδες των Αθηνών σε ορισμένες εκ 
των οποίων δίνονταν από 150 ως 
200 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο; Γιατί οι 
ιθύνοντες των Αθηνών… «χρυσοπλη-
ρώνουν» συγκεκριμένο media shop  
της Θεσσαλονίκης και εκπροσώπους 
ΜΜΕ; Με ποιο σκεπτικό μοιράζονται 
χρήματα σε μέσα ενημέρωσης και με 
ποιο σκεπτικό αποκλείονται κάποια 
άλλα μέσα και μάλιστα με μεγαλύ-
τερη διείσδυση στην Μακεδονία και 
κυρίως στη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, δηλαδή στην 
έδρα της; Μήπως γιατί τα συγκεκρι-
μένα μέσα  είναι ανεξάρτητα και αντι-
κειμενικά και δεν είναι συνεργάσιμα, 
«υπάκουα» και δεν δέχονται οδηγίες 
ή «κατευθύνσεις»;

Ποιοι αποφάσισαν να κλείσουν τη 
συμφωνία με το συγκεκριμένο media 
shop της Θεσσαλονίκης; Ποια υψηλό-
βαθμα στελέχη της επιχείρησης στην 
Αθήνα έβαλαν την… υπογραφή τους; 
Είναι απόφαση ή έστω σε γνώση των 
επενδυτών του εξωτερικού; ΠΡΟΣΕ-
ΧΩΣ μεγάλη έρευνα για τα διαφημιστι-
κά πακέτα  και για το... «πακέτο που 
τρώνε οι κάτοικοι στην ευρύτερη πε-
ριοχή της εξόρυξης» όπως λένε χα-
ρακτηριστικά οι ίδιοι στην Karfitsa.

Γιατί αυτά τα εκατομμύρια ευρώ και… 
άνευ ουσίας προβολής, δεν έχουν 
αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της 
περιοχής που εκμεταλλεύονται; Γιατί 
δεν έχουν δοθεί πχ για κοινωνικές 
παροχές, την κατασκευή σχολείων 
και δομών υγείας; Γιατί δεν στήριξαν 
άπορες οικογένειες ή αριστούχα παι-
διά με υποτροφίες; Γιατί προτίμησαν 
και προτιμούν να κάνουν… «λεζάντα» 
ορισμένοι «καρεκλοκένταυροι»; Γιατί 
αδιαφορούν για τις αντιδράσεις της 
τοπικής κοινωνίας και γιατί δεν προ-
σπαθούν να επιστρέψουν κάτι απ΄ό-
σα κερδίζουν απ΄αυτήν;

Συντάσσεται επιστολή-έκπληξη προς 
τα «μεγάλα κεφάλια» για τα όσα «λά-
μπουν» στην πιο τουριστική περιοχή 
της Βορείου Ελλάδος. Επίσης ξεκινά 
έρευνα με τις απόψεις όλων των εκ-
προσώπων του νομού Χαλκιδικής και 
των προέδρων των τοπικών συλλό-
γων. Φυσικά περιμένουμε απαντή-
σεις και από τον υπερδραστήριο διευ-
θυντή επικοινωνίας…

■ Άρχισε να… βγαίνει από το γραφείο της, δει-
λά δειλά, η επικεφαλής του πρωθυπουργικού 
γραφείου Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπού-
λου. Να βγαίνει και να... εκτίθεται. Πριν λίγες 
ημέρες πραγματοποίησε  συνάντηση με εκ-
προσώπους πωλητών και παραγωγών λαϊκών 
αγορών στο νομό. Σύμφωνα με το δελτίο τύ-
που που συνοδευόταν και από… ντοκουμέντα 
(φωτογραφίες) οι συνδικαλιστές του κλάδου 
εξήγησαν στην… «πρωθυπουργό της Βόρειας 
Ελλάδας» τα προβλήματα που απασχολούν το 
χώρο, ενόψει και της ψήφισης του νέου νόμου, 
που αφορά στις λαϊκές αγορές. Η συνάντησή 
τους διήρκησε για περισσότερο από μια ώρα. 
Δε ξέρουμε εάν η… ορθή επανάληψη (που δεν 
περιελάμβανε τις σχετικές φωτογραφίες) έγινε 
μετά από εντολή του Μαξίμου Θεσσαλονίκης...

■ Τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότερες 
πληροφορίες φτάνουν στα δημοσιογραφικά 
γραφεία αναφορικά με τον «γαλάζιο» υποψή-
φιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης το... 2019. Μπορεί 
ο Σταύρος Καλαφάτης να δηλώνει παρών στη 
μάχη του σταυρού (η υποψηφιότητά του θα 
εξαρτηθεί από το πότε θα γίνουν εθνικές εκλο-
γές) όμως ένα στέλεχος της παράταξής του, 
λένε ότι... πιέζεται από πρώην αντιδημάρχους 
και αιρετούς που πρόσκεινται στη Νέα Δημο-
κρατία για να διεκδικήσει το δήμο. Ο λόγος για 
τον δημοτικό σύμβουλο και γνωστό δικηγόρο 
Εφραίμ Κυριζίδη ο οποίος έχει ξεχωρίσει στα 
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου για τους 
αντιπολιτευτικούς τόνους που έχει υψώσει 
απέναντι στη διοίκηση Μπουτάρη. Μέχρι στιγ-
μής πάντως, ο νεαρός αυτοδιοικητικός δεν 
έχει ανοίξει τα χαρτιά του...

■ Την αδυναμία του στον τραγουδιστή Βασί-
λη Καρρά, έδειξε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ανεβά-
ζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία 
φωτογραφία όπου δίνει ένα φιλί στον καλό του 
φίλο. «Λέγε ότι θες λέγε, εγώ θα σ’ αγαπώ», 
έγραψε ο ίδιος στη «λεζάντα». Οι δυο τους συ-
ναντήθηκαν με αφορμή τη συναυλία που διορ-
γανώνεται στις 28 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, 
για τα 40 χρόνια παρουσίας του κ. Καρρά στην 
ελληνική μουσική σκηνή…

■ Ανέβηκαν οι τόνοι στην προηγούμενη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης. Τα «πνεύματα» άναψαν μεταξύ του 
πρώην προέδρου Παναγιώτη Αβραμόπουλου 
και της νυν προέδρου δημοτικού συμβουλίου 
Καλυψώς Γούλα. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση 
για το πρόγραμμα «REACT». Όταν η κ. Γούλα, η 
οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια διατελούσε 
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, προθυ-
μοποιήθηκε να δώσει κάποιες διευκρινίσεις 
σε ερώτηση δημοτικού συμβούλου σχετικά με 
το πρόγραμμα, ο κ. Αβραμόπουλος τη διέκο-
ψε και πήρε το λόγο, δηλώνοντας ότι «υπάρχει 
αντιδήμαρχος, για να δώσει εξηγήσεις». «Αντί-
στοιχα, υπάρχει και πρόεδρος στο δημοτικό 
συμβούλιο, για να διευθύνει τη συζήτηση», 
του απάντησε η Καλυψώ Γούλα. Όλα δείχνουν 
ότι προμηνύεται καυτό το επόμενο διάστημα 
κρίνοντας τη στάση Αβραμόπουλου, ο οποίος 
πλέον, όπως μας λένε όσοι τον ξέρουν καλά, 
«δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του»… 

■ Την κατάσταση στα χέρια του αποφάσισε να 
πάρει ο δήμαρχος Παιονίας Χρήστος Γκουντε-
νούδης, αναφορικά με την εξόρυξη χρυσού 
στη μεθοριακή περιοχή των Σκοπίων. Αφού 
έστειλε… αναπάντητη επιστολή για το θέμα 

προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Περι-
βάλλοντος,  συναντήθηκε στη Γευγελή με το 
δήμαρχο της περιοχής κ. IvanFrangov. Ο τε-
λευταίος κατέστησε σαφές ότι προς στιγμήν 
-μετά την συντριπτική υπεροχή της αρνητι-
κής ψήφου στο τοπικό δημοψήφισμα για τη 
δημιουργία μεταλλείων- το ενδεχόμενο αυτό 
απομακρύνεται. Στη σύσκεψη τέθηκαν κι άλλα 
θέματα διασυνοριακής συνεργασίας και τουρι-
στικής ανάπτυξης και συνεργασίας...

■ Έγινε η παραλαβή της μελέτης του έργου 
«Έργα οδοποιίας περιοχής επέκτασης παρα-
λίας Διονυσίου» από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του δήμου Νέας Προποντίδας και προϋπολο-
γισμού 650.000 ευρώ. Οι εργασίες θα πραγ-
ματοποιηθούν  στην περιοχή της επέκτασης 
παραλίας Διονυσίου και στο δρόμο Νέων Φλο-
γητών – Νέων Μουδανιών από την είσοδο του 
οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο 
του οικισμού, στη Δημοτική Ενότητα Νέων 
Μουδανιών. Η παρούσα μελέτη αφορά μεταξύ 
άλλων σε εργασίες  επέκτασης του πλάτους 
υφιστάμενων πεζοδρομίων, κατασκευή νέων 
δρόμων, δενδροφυτεύσεις και επέκταση του 
οδοφωτισμού. «Πιστεύουμε ότι το συγκεκρι-
μένο έργο θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο 
τον παραλιακό οικισμό Διονυσίου, ως προς την 
ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων 
αλλά και των επισκεπτών» δήλωσε μεταξύ άλ-
λων ο δήμαρχος της περιοχής Μανώλης Καρ-
ράς.

■ Ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, παρακολού-
θησε... μαθήματα αυτοάμυνας στο 
δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πανορά-
ματος. Μάλιστα, ο ίδιος έσπευσε να 
ευχαριστήσει δημόσια τον γνωστό 
προπονητή πυγμαχίας και κικ-μπό-
ξιγκ Valedesport Βαλεντίνο Παπαλά-
μπρο. «Τον ευχαριστώ από καρδιάς, 
για την προσφορά του να διδάξει 
στα παιδιά μας αυτοάμυνα. Όπως με 
διαβεβαίωσε ο στόχος του προγράμ-
ματος εκτός από την άθληση είναι τα 
παιδιά που συχνά γίνονται θύματα 
“μπούλιγκ” στο σχολείο τους, να απο-
κτήσουν αυτοεκτίμηση, πειθαρχία και 
αυτοέλεγχο. Να είναι θαρραλέα χωρίς 
να γίνουν επιθετικά και να μπορούν 
να αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση 
με αποτελεσματικό τρόπο!», έγραψε 
ο κ. Καϊτεζίδης, δημοσιεύοντας και τις 
σχετικές φωτογραφίες.
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Η δημόσια τοπική διοίκηση και η 
καθημερινή διαχείριση οφείλει να 
παρακολουθεί τα νέα δεδομένα, να 
είναι ευέλικτη και να προσαρμόζε-
ται έγκαιρα στις αλλαγές και στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν 
για τα αιρετά στελέχη και τους τε-
χνοκράτες της τοπικής αυτοδιοί-
κησης την ανάγκη για ένα πλαίσιο 
διαρκούς διαλόγου, ενημέρωσης, 
συζήτησης, ανακοίνωσης νέων 
δημόσιων πολιτικών, ανταλλαγής 
απόψεων, μεταφοράς τεχνογνω-
σίας, παρουσίασης καινοτομικών 
εφαρμογών, συνεργασίας με τις 
επιχειρήσεις, με τα ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, αλλά και τις μη 
κερδοσκοπικές και τις μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Η αναγκαιότητα αυτή μπορεί να 
εκφραστεί σε μια ή περισσότερες 
οργανωμένες συναντήσεις, όπου οι 
άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (αιρετοί και τεχνοκράτες) μαζί 
με τους ανθρώπους της επιχειρη-
ματικότητας, θα είναι σε θέση να 
παρουσιάσουν, να συζητήσουν, να 
ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και 
θέσεις, ακόμη και να διαμορφώ-
σουν μια κοινή αντίληψη και ένα 
αποδεκτό πλαίσιο συνεργασίας, 
που είναι τόσο απαραίτητο σήμερα.

Η Υλοποίηση του Forum Αυτοδιοί-
κησης και Επιχειρηματικότητας

Για την υλοποίηση του Forum Αυ-
τοδιοίκησης και Επιχειρηματικό-
τητας συμπράττουν δύο φορείς 
που επιθυμούν να προσφέρουν 
στην κατεύθυνση αυτή: η Πανελ-
λήνια Ένωση Γενικών Γραμματέ-
ων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλει-

σθένης” και το “Money Show”. 
Σε ετήσια βάση οι φορείς αυτοί 
διοργανώνουν το Forum Αυτοδι-
οίκησης και Επιχειρηματικότητας 
κάθε Ιανουάριο στην Αθήνα, στο 
Ξενοδοχείο Hilton, και κάθε Μάϊο, 
στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο 
Hyatt Regency. Σε αυτό το οργα-
νωμένο Forum, οι άνθρωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και της 
επιχειρηματικότητας έρχονται σε 
διάλογο και επαφή με τους ανθρώ-
πους της δημόσιας διοίκησης, της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, και 
των μη κερδοσκοπικών και μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων με κοινό 
στόχο την ανάπτυξη και την ποιό-
τητα ζωής. Με βάση τις παραπάνω 
αρχές και διαπιστώσεις καλούμε 
τους φορείς και τα στελέχη (αιρε-
τούς και τεχνοκράτες) της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, τους επιχειρηματί-
ες, τους ανθρώπους της δημόσιας 
διοίκησης, της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, και των μη κερδοσκο-
πικών και μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων να συμμετέχουν ενεργά 
και διαδραστικά σε κάθε Forum 
Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματι-
κότητας με κοινό στόχο την ποιό-
τητα ζωής, την τοπική ανάπτυξη και 
την εθνική ανασυγκρότηση.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθούν 
απαντήσεις στην απαίτηση των πο-
λιτών από τις αυτοδιοικητικές αρ-
χές για συγκρότηση, οργάνωση και 
λειτουργία πρότυπων δημοτικών 
υπηρεσιών με όραμα την τοπική 
ανάπτυξη μέσα σε ένα πλαίσιο προ-
γραμματισμού και εφαρμογής και-
νοτόμων ιδεών και πρακτικών που 
οδηγούν σε αποτέλεσμα, απόδοση 
με επίδοση, οικονομία και ποιότη-
τα.

Η Αναγκαιότητα ενός Πλαισίου Διαλόγου 
Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας

#οικονομία

Οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης (αιρετοί και τεχνοκράτες) αναγνωρίζουν στο σύνολό τους την αναγκαιότητα για απλές, προσιτές, διαφανείς 
υπηρεσίες, που θα έχουν ως επίκεντρο τον πολίτη, δημότη, κάτοικο και επισκέπτη της πόλης και της περιοχής τους ευρύτερα. 
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19 - 21 Μαΐου 2017

i
E-mail: forum.ota.business@gmail.com

Τηλ. επικοινωνίας: 6977712476 - 6932554048

“Γεωπολιτικές Προκλήσεις 
στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη και

 ο Ρόλος των Αυτοδιοικητικών Αρχών”

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017
ώρα 12:00 -17:00

Αίθουσα “Aficionado”  Ξενοδοχείο Hyatt Regency  Θεσσαλονίκη 

|

|

Θέμα Κεντρικής Εκδήλωσης:
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Η ραγάδα πρωκτού αποτελεί μία από τις πιο επώδυνες πα-
θήσεις που αφορούν την περιοχή και αφορά το 6%-15% των 
ασθενών που επισκέπτονται τον χειρουργό πρωκτού.

Τι είναι: Η ραγάδα πρωκτού είναι μία πληγή ή ένα σκίσιμο 
που εμφανίζεται στον βλεννογόνο δηλ. στην εσωτερική επι-
κάλυψη του τοιχώματος του πρωκτού ξεκινώντας από το 
δέρμα και εκτεινόμενη προς τα μέσα. Η εμφάνιση της άφορα 
τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες με την ίδια συχνότη-
τα και η συνήθης περιοχή που εντοπίζεται είναι το οπίσθιο 
τοίχωμα του πρωκτού προς τον κόκκυγα. Είναι πάθηση που 
αφορά  όλες τις ηλικίες.

Από τι προκαλείται: Σε ένα ποσοστό ασθενών με ραγάδα 
πρωκτού η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Άλλες συνήθεις 
αιτίες που προκαλούν την εμφάνιση ραγάδας είναι:

• Η χρόνια δυσκοιλιότητα. 
• Η κακή διατροφή που οδηγεί σε σκληρά κόπρανα. 
• Η επίμονη διάρροια. 
• Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός. 
• Η υπερτονία του σφιγκτήρα του πρωκτού.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ρα-
γάδα μπορεί να αποτελεί εκδήλωση κάποιας άλλης νόσου 
όπως η νόσος του Crohn, ή κάποιου άλλου νοσήματος και 
για τον λόγο αυτό η διάγνωση πρέπει πάντα να γίνεται από 
ειδικό ιατρό. 

Πως εκδηλώνεται: Η πλέον χαρακτηριστική εκδήλωση της 
ραγάδας είναι ο οξύς διαξιφιστικός  πόνος που συνήθως 
πυροδοτείται από την αφόδευση και διαρκεί από λίγα λεπτά 
μέχρι και αρκετές ώρες μετά. Άλλα συμπτώματα είναι η αι-
μορραγία που άλλες φορές είναι μικρή και γίνεται αντιληπτή 
στο χαρτί και άλλες φορές μεγαλύτερη, το αίσθημα σπασμού 
(κράμπας) του σφιγκτήρα και ο κνησμός.  

Πως αντιμετωπίζεται: Η αντιμετώπιση της ραγάδας περιλαμ-
βάνει συντηρητικά μέτρα, θεραπευτική αγωγή και χειρουργι-
κή θεραπεία.  Τα συντηρητικά μέτρα περιλαμβάνουν διαιτη-

τικές αλλαγές, αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και θερμά 
λουτρά, ενώ φαρμακευτικά σκευάσματα που ελαττώνουν τον 
σπασμό του σφιγκτήρα και τοπικά αναισθητικά έχουν αποτέ-
λεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Στις περιπτώσεις που η ραγάδα είναι χρόνια και σε αυτές που 
τα συντηρητικά μέτρα δεν ήταν αποτελεσματικά τότε η αντι-
μετώπιση για οριστική λύση είναι η χειρουργική επέμβαση 

της πλάγιας σφιγκτηροτομής που έχει πολύ καλά αποτελέ-
σματα αλλά παραμένει μια παρεμβατική μέθοδος με τον κίν-
δυνο επιπλοκών η σοβαρότερη των οποίων είναι η μετέπειτα 
ακράτεια. 

Η νεότερη τεχνική της μη επεμβατικής θεραπείας με την χρή-
ση Βοτουλινικής τοξίνης Α, το γνωστό Botox, παρέχει την δυ-
νατότητα για ριζική αντιμετώπιση της ραγάδας με εξαιρετικά 
ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 90% και πολλά πλεονε-
κτήματα συγκριτικά με την κλασική χειρουργική επέμβαση.

Η εφαρμογή γίνεται χωρίς να απαιτείται νοσηλεία και η όλη 
διαδικασία ολοκληρώνεται σε 2 με 3 ώρες. Η έγχυση πραγ-
ματοποιείται σε αποστειρωμένο περιβάλλον χειρουργείου 
και απαιτεί την χορήγηση ήπιας μέθης. Με την χρήση σύριγ-
γας ινσουλίνης η τοξίνη εγχύεται στον σφιγκτήρα σε τρία ση-
μεία χωρίς την ανάγκη για χειρουργικές τομές ή άλλης μορ-
φής παρέμβαση στον σφιγκτηριακό μηχανισμό, ανώδυνα και 
αναίμακτα. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί να επανέλθει 
στις καθημερινές του δραστηριότητες μετά από την πάροδο 
λίγων ωρών χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω 
αγωγή ή άλλη φροντίδα της περιοχής.

Η αντιμετώπιση της ραγάδας με την καινούρια τεχνική με 
την χρήση του Botox πλεονεκτεί της χειρουργικής επέμβα-
σης επειδή χαρακτηρίζεται από:

• Ποσοστό επιτυχίας συγκρίσιμο με την χειρουργική επέμβαση. 
• Είναι αναίμακτη και τελείως ανώδυνη. 
• Μη επεμβατική χωρίς χειρουργικές τομές και παρεμβάσεις. 
• Χωρίς επιπλοκές. 
• Μηδενική πιθανότητα ακράτειας. 
• Δεν απαιτείται γενική αναισθησία. 
• Δεν χρειάζεται νοσηλεία. 
• Μπορεί να επαναληφθεί.

Η αντιμετώπιση μιας επώδυνης χρονίζουσας πάθησης με 
τη μη επεμβατική αυτή μέθοδο μας δίνει λύση σε ένα εξαι-
ρετικά επώδυνο πρόβλημα αποφεύγοντας την χειρουργική 
παρέμβαση ανώδυνα και αποτελεσματικά.

Ανώδυνη μη επεμβατική θεραπεία με τη χρήση Botox

#υγεία
ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

ΔΡ. ΜΑΡΙΟΣ Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

Ειδικός Χειρουργός   
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

Ωραιόκαστρο 
Κομνηνών & Χαραβά 5 
Κέντρο 
Εγνατίας 96 
 
Συνεργάτης Ιατρικού  
Διαβαλκανικού Κέντρου 
Τηλ.: 2310 020660,  
           2310 277598 
Κιν.: 6973539494 
drgregoriou@gmail.com 
www.xeirourgiki.eu

πρωκτός

ραγάδα

υπερτροφική  
πρωκτική θηλή

δορυφόρος 
δερματική πτυχή
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Η οστεοπόρωση είναι μια χρονία νόσος που προκαλεί προο-
δευτική μείωση της αντοχής των οστών, με αποτέλεσμα τα 
οστά να είναι εύθραυστα και να παθαίνουν εύκολα κατάγματα 
με μικρή βία. Τα οστά είναι εύθραυστα λόγω οστεοπόρωσης 
αλλά και λόγω της γεωμετρικής μεταβολής στη δομή των 
οστών που συμβαίνει με την πάροδο της ηλικίας.

Από αυτά τα κατάγματα, τα πιο επικίνδυνα είναι εκείνα του 
ισχίου που αποτελούν παγκοσμίως ένα σημαντικό αίτιο αυξη-
μένης νοσηρότητας αλλά και θνητότητας. Υπολογίζεται ότι το 
20% περίπου πεθαίνουν μέσα στο πρώτο έτος και ότι σε πε-
ρισσότερο από 50% παραμένει μόνιμα κάποια αναπηρία ή αδυ-
ναμία βάδισης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν χωλότητα, 
δηλαδή να κουτσαίνουν, και να είναι μονίμως εξαρτημένοι από 
κάποια πατερίτσα ή/και αναπηρικό καροτσάκι. 

Είναι περισσότερο συχνά στις γυναίκες λόγω μετεμμηνοπαυ-
σιακής οστεοπόρωσης. Υπολογίζεται ότι μία στις έξι γυναίκες 
πάνω από την ηλικία των 75 θα πάθει κάταγμα του ισχίου. Σύμ-
φωνα με στατιστικές οι θάνατοι από οστεοπόρωση είναι περισ-
σότεροι από τους θανάτους από καρκίνο του μαστού.

Αποτελούν επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό 
πρόβλημα, διότι εκτός από το κόστος της αρχικής αντιμετώ-
πισής τους, προστίθεται και το μακροχρόνιο κόστος της μετεγ-
χειρητικής αποκατάστασης αλλά και φροντίδας, που πολλές 
φορές απαιτείται.

Στην Ελλάδα υπολογίζονται ετησίως περίπου 15.000 και κα-
θώς αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης αναμένεται ότι ο 
αριθμός τους θα τριπλασιαστεί τα επόμενα 50 χρόνια. 

Η συχνότητα αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία και πάνω από 
το 90% προκαλούνται από πτώσεις. Οι παράγοντες κινδύνου 
πρόκλησης πτώσεων σχετίζονται με παθολογικά αίτια, όπως 
καρδιολογικά, νευρολογικά, λήψη φαρμάκων, απουσία άσκη-
σης αλλά και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Παλαιότερα το «πέσιμο» των ηλικιωμένων και το κάταγμα που 
προκαλούσε αποτελούσε μεγάλο φόβητρο, διότι ο αναγκαστι-
κός κλινοστατισμός οδηγούσε σε μία σειρά επιπλοκών, που 
πολλές φορές είχαν σαν κατάληξη τον θάνατο. Οι σύγχρονες 
όμως χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, σε 

συνδυασμό με την πρόοδο στα υλικά και εμφυτεύματα, μαζί 
με τις εξελίξεις της αναισθησιολογίας, έχουν κάνει πιο ασφα-
λή την χειρουργική αντιμετώπιση και εφικτή την ταχεία και 
ασφαλή κινητοποίηση του ασθενούς.

Ο σκοπός του χειρουργείου είναι η άμεση κινητοποίηση του 
ασθενούς, σχεδόν πριν καταλάβει ότι έπαθε κάταγμα, να ση-
κωθεί και να βαδίσει. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται 
οι κίνδυνοι επιπλοκών, όπως καρδιοναπνευστικές επιπλο-
κές, θρομβώσεις, ουρολοιμώξεις κτλ. Για να επιτευχθεί αυτό 
επιβάλλεται, εκτός των ανωτέρω σύγχρονων χειρουργικών 
τεχνικών, η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, προτιμότερο 
εντός του πρώτου 24ώρου.

Τα κατάγματα του Ισχίου διακρίνονται κυρίως σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες, τα Διατροχαντήρια και τα Υποκεφαλικά κατάγματα. 
Ο διαχωρισμός αυτός  έχει θεμελιώδη σημασία διότι κάθε κα-
τηγορία έχει διαφορετική πρόγνωση, αλλά και αντιμετώπιση.

Διατροχαντήρια κατάγματα 

Η σύγχρονη αντιμετώπισή τους περιλαμβάνει οστεοσύνθεση, 
σταθεροποίηση δηλαδή του κατάγματος, με ενδομυελικό ήλο 
τύπου «γ-nail». Η βάδιση είναι άμεση με μερική φόρτιση και 
χρήση 2 βακτηριών ή «Π» για 6-8 εβδομάδες. Μετά μπορεί να 
χρειαστεί ένα μπαστουνάκι ή βακτηρία. Η επάνοδος στην κα-
θημερινή ζωή συμβαίνει συνήθως μετά τους 3 μήνες, ανάλογα 
με τον/την ασθενή, συνυπάρχουσες παθήσεις, την βαρύτητα 
του κατάγματος κτλ.

Υποκεφαλικά κατάγματα

Στα κατάγματα αυτά ασφαλέστερη θεωρείται η αντικατάσταση 
της μηριαίας κεφαλής με Ημιολική Αρθροπλαστική. Η φόρτι-
ση μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμα και με πλήρη στήριξη μερικές 
φορές χωρίς την χρήση βακτηριών, εάν φυσικά δύναται να το 
κάνει ο/η ασθενής.

Όπως είναι λογικό, η συνολική αντιμετώπιση για την λειτουρ-
γική αποκατάστασή τους επιτυγχάνεται με την συνεργασία των 

ορθοπεδικών, παθολόγων (για ρύθμιση συνυπαρχουσών πα-
θήσεων) και φυσιοθεραπευτών.

Επιπλέον, μετά την αντιμετώπιση του κατάγματος πρέπει να 
ληφθούν ορισμένα μέτρα πρόληψης νέων πτώσεων και πρό-
κλησης ενός νέου κατάγματος. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν 
φαρμακευτική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, άσκηση για 
βελτίωση της μυϊκής ισορροπίας, προσαρμογή φαρμακευτικής 
αγωγής υπόλοιπων παθήσεων, έλεγχος όρασης, τροποποίηση 
του περιβάλλοντος διαβίωσης (πχ αποφυγή ύπαρξης χαλιών, 
επαρκής φωτισμός), ακόμα και συνεχής χρήση ενός βοηθήμα-
τος στήριξης όπως μπαστουνάκι ή βακτηρία.

Η καλύτερη θεραπεία φυσικά είναι η πρόληψη ενός τέτοιου 
κατάγματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την λήψη αντιοστεοπορω-
τικής αγωγής μετά την εμμηνόπαυση ή όποτε αυτή διαπιστω-
θεί, και με κατάλληλες ασκήσεις μυϊκής ισορροπίας και ενδυ-
νάμωσης των ηλικιωμένων ατόμων. 

Συμπερασματικά, τα οστεοπορωτικά κατάγματα του ισχίου 
αποτελούν ένα μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα με 
αυξανόμενη συχνότητα με την πάροδο των ετών λόγω αύξη-
σης του μέσου όρου ζωής. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της 
Ορθοπεδικής και της Αναισθησιολογίας έχουν επιτρέψει την 
ταχεία αλλά και ασφαλή κινητοποίηση των ηλικιωμένων αυτών 
ασθενών με ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. Παρ’ όλα αυτά, η 
ιδανικότερη αντιμετώπισή τους είναι η πρόληψή τους με φαρ-
μακευτική αγωγή οστεοπόρωσης και αποφυγή πτώσεων.

Οστεοπορωτικά κατάγματα του ισχίου

#υγεία
«ΜΙΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ»

Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, PhD

Διδάκτορας  
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μετεκπαιδευθείς επί 3 ετία στην Αμε-
ρική στην Επανορθωτική Χειρουργική 
Ισχίου και Γόνατος.

koukoubi@otenet.gr 
www.hipkneereplacement.eu 
www.hkr.gr
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Το πρόβλημα αυτό είναι τόσο συνηθισμένο που, 8 στις 
10 γυναίκες κάθε βάρους και ηλικίας, έχουν αυτές τις 
αντιαισθητικές μάζες. Είναι ένα είδος αποθέματος λίπους 
που εντοπίζεται στο πάνω μέρος των μυών, και αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα η υφή του δέρματος να παρουσιάζει 
την όψη φλούδας πορτοκαλιού.

Αυτό το λίπος δεν υποχωρεί με την κοινή δίαιτα και 
άσκηση επειδή οι κυτταριδικές πλάκες δεν αποτελού-
νται από απλό λίπος, αλλά από μια κολλώδη ουσία, τα 
οποία συστατικά της είναι νερό, λίπος και τοξίνες .

Μπορεί οι δίαιτες με βάση τις θερμίδες να διαλύουν το 
λίπος στα διάφορα μέρη του σώματος, αλλά η κυτταρί-
τιδα παραμένει καθώς επίσης και η συσσώρευση του 
τοπικού λίπους .

Τα αίτια της κυτταρίτιδας είναι:

Α. Κακή κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου στο 
δέρμα 
Β. Οι ορμόνες (οιστρογόνα, προγεστερόνη, τεστοστε-
ρόνη)

Οι παράγοντες που υποβοηθούν  
την κυτταρίτιδα είναι:

α. το αντισυλληπτικό χάπι 
β. η ορμονοθεραπεία και οι θεραπείες γονιμότητας 
γ. το  φύλο που όπως φαίνεται σε στατιστικές μελέτες 
1 στις 3 γυναίκες εμφανίζουν κυτταρίτιδα ενώ στους 
άντρες το ποσοστό εμφάνισης κυτταρίτιδας είναι 1 
στους 100. 
δ. η ηλικία που δεν έχει περιορισμό στην εμφάνιση της 

αν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις 
ε. η κληρονομικότητα 
στ. ο τρόπος ζωής όπως οι κακές διατροφικές συνή-
θειες τα υποκατάστατα της ζάχαρης όπως ασπαρτάμη, 
σορβιτόλη κ.α , η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας το 
στρες  η κακή στάση του σώματος η πολύωρη χρήση 
ψηλών τακουνιών τα στενά ρούχα και ζώνες, η καφεΐ-
νη, το αλκοόλ, το κάπνισμα και η έκθεση στον ήλιο

Ο τομέας της θεραπείας της κυτταρίτιδας αφορά περισ-
σότερο την ιατρική παρά την αισθητική και πολύ λιγότε-
ρο την φυσικοθεραπεία. Πιο ακριβέστερα η ιατρική έχει 
καθήκον να καταπολεμήσει την κυτταρίτιδα και κυρίως 
τα αίτια που την προκαλούν. Έτσι  η θεραπεία της κυττα-
ρίτιδας στηρίζεται σε :

Α) Στις σωστές διατροφικές συνήθειες 
Β) Στην άσκηση και αυξημένη δραστηριότητα 
Γ) Στην αποφυγή του στρες 
Δ) Στην ιατρική παρέμβαση από εξειδικευμένο ιατρό με:

Κρυολιπόλυση 

Η Κρυολιπόλυση είναι μια σημαντική ανακάλυψη, ένας 
μη χειρουργικός τρόπος, για να απαλλαγείτε από το 
επίμονο λίπος στην κοιλιά, στους μηρούς και στην περι-
φέρεια. Η κρυολιπόλυση είναι ένας ιδιαίτερα αποτελε-
σματικός τρόπος για εκείνους που έχουν περιττό λίπος 
το οποίο αντιστέκεται στην δίαιτα και την άσκηση. Χρη-
σιμοποιώντας την επαναστατική τεχνολογία ψύξης του 
λίπους, η κρυολιπόλυση  στοχεύει παγώνοντας το λίπος, 
να  εξαλείψει τα ανεπιθύμητα λιποκύτταρα στις επιλεγ-
μένες περιοχές αποτελεσματικά και για πάντα. Έρευνα 
από το Χάρβαρντ έδειξε ότι τα λιποκύτταρα είναι πιο ευ-

αίσθητα στο κρύο και επιλεκτικά καταστρέφονται χωρίς 
να  καταστραφεί το δέρμα ή τα νεύρα της περιοχής. Μόνο 
μια θεραπεία κρυολιπόλυσης μπορεί να μειώσει το λίπος 
έως και 30%, δηλ. στο ένα τρίτο. Πρόσθετες θεραπείες 
στην ίδια ή σε πολλαπλές περιοχές οδηγούν σε ακόμη 
μεγαλύτερη μείωση του λίπους. Το αποτέλεσμα φαίνεται 
φυσικό και μπορεί να γίνει  ορατό σε  τρείς εβδομάδες 
μετά την θεραπεία. Το τελικό αποτέλεσμα της είναι ξεκά-
θαρα εμφανές 1 έως 3 μήνες μετά  την θεραπεία.

Οι ασθενείς  χάνουν περίπου 150 έως 180 cc (κυβικά 
εκατοστά) λίπους την ώρα με την κρυολιπόλυση. Πολ-
λοί ασθενείς πετυχαίνουν σημαντική μείωση του λίπους 
και αλλαγές στο περίγραμμα του σώματος τους με μό-
λις μια θεραπεία. Ο τυπικός ασθενής χρειάζεται 4 έως 
6 θεραπείες στην κοιλιά, ενώ δύο έως τρείς φορές είναι 
αρκετές για να επιτύχουμε δραματική βελτίωση  στην 
πλάγια κοιλιακή χώρα, στους βραχίονες, στο εσωτερικό 
και εξωτερικό των μηρών και χαμηλά στους γλουτούς. 

Είναι μια μη χειρουργική διαδικασία και χρησιμοποιεί 
μια πατενταρισμένη τεχνολογία για ήπια αφαίρεση του 
λίπους. Δεν υπάρχουν τομές παρά μόνο μια ήπια ενό-
χληση.

Κρουστικούς Υπερήχους 

Είναι η τελευταία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας για 
την μη επεμβατική καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και 
του τοπικού πάχους. Η δράση των υπερήχων φτάνει σε 
βάθος 1,5 εκ. στο δέρμα και διαλύει τη μεμβράνη των λι-
ποκυττάρων. Στη συνέχεια, το λίπος εισέρχεται στην κυ-
κλοφορία του αίματος και καταλήγει στο συκώτι, όπου 
μεταβολίζεται. Ο κρουστικός υπέρηχος δρα κατά του 

λίπους και της κυτταρίτιδας στοχεύοντας στο χόριο και 
τον λιπώδη ιστό. Μπορεί να εφαρμοστεί σε άτομα κάθε 
ηλικίας. Βοηθά το δέρμα να ανακτήσει την φυσική του 
ελαστικότητα και σφριγηλότητα, βελτιώνει την εμ-
φάνιση και μειώνει την περιφέρεια της θεραπευμένης 
περιοχής. Οι περιοχές που εφαρμόζεται είναι οι γλουτοί, 
οι μηροί, η κοιλιά και η μέση.

• Μεσοθεραπεία με την ενέσιμη εφαρμογή  ουσιών 
όπως καφεΐνη, ξανθίνη, θεοφυλλίνη κ.α. για ενεργοποί-
ηση λιπόλυσης 
• Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική

Η διαταραχή της υγείας του κόλπου είναι ένα 
μεγάλο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει αρνητικά 
την ψυχολογική κατάσταση των γυναικών, τις 
καθημερινές δραστηριότητές τους και τη συνο-
λική ποιότητα ζωής τους.

Η νέα μέθοδος FemiLift διορθώνει τη χαλά-
ρωση του κόλπου χωρίς επέμβαση και συμ-
βάλλει στη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας 
ούρων από προσπάθεια, που προκαλείται δη-
λαδή από το βήχα και το φτέρνισμα, αποφεύγο-
ντας την επίπονη χειρουργική επέμβαση.

Ειδικότερα, το FemiLift επαναφέρει την ελα-
στικότητα και τον τόνο των μυών του κόλπου, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της ελαστίνης και 
του κολλαγόνου και εξαλείφει την χαλάρωση 
του κόλπου. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος 
έχει αναπτυχθεί με τα αυστηρότερα standards 
ασφαλείας και προσφέρει μη-επεμβατική διόρ-
θωση της χαλάρωσης του κόλπου.

Είναι μια ανώδυνη, μη χειρουργική διαδικασία 
που γίνεται σε 15’ στο ιατρείο του γυναικολό-
γου. Η μέθοδος FemiLift δεν απαιτεί κανενός 
είδους αναισθησία και πραγματοποιείται στο 
ιατρείο από σωστά εκπαιδευμένο ιατρό που 

γνωρίζει άριστα το χειρισμό Laser Femilift. Για 
την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων 
απαιτούνται 3 συνεδρίες ανά 3 έως 5 εβδομά-
δες.

Τα αποτελέσματα του FemiLift είναι η εξαλεί-
ψη ενός  αριθμού παθολογικών καταστάσεων, 
όπως το αρχικό στάδιο τις πρόπτωσης των 
πυελικών οργάνων και την ακράτεια ούρων 
από προσπάθεια, η βελτίωση της ποιότητας της 
σεξουαλικής ζωής, η αποκατάσταση του κολπι-
κού βλεννογόνου και η ομαλοποίηση του ph τις 
κολπικής χλωρίδας.

Δε χρειάζεται χρόνος ανάρρωσης. Η θερα-

πεία γίνεται σε 3 συνεδρίες και μπορείτε να επι-
στρέψετε άμεσα στα καθήκοντά σας.

Η μέθοδος FemiLift είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σματική σε περιπτώσεις που έχει προκύψει 
χαλάρωση του κόλπου. Η χαλάρωση του 
κόλπου πιθανόν να έχει οδηγήσει σε ακράτεια 
ούρων και μείωση της σεξουαλικής ευεξίας. 
Παράγοντες που μπορεί να έχουν επηρεάσει τη 
σφριγηλότητα του κόλπου είναι οι παρακάτω:

• Παχυσαρκία 
• Εγκυμοσύνη 
• Κολπίτιδα 
• Ηλικία 
• Ακράτεια Ούρων

 Οι ενδείξεις για το FemiLift είναι:

• Χαλάρωση κόλπου για οποιονδήποτε λόγο 
(κληρονομικό, ανατομικό, μετά τον τοκετό) 
• Ακράτεια ούρων 
• Ξηρότητα και ατροφία του κόλπου 
• Έλλειψη σεξουαλικής διέγερσης

Για να είναι η θεραπεία αποτελεσματική θα πρέ-
πει να αποτελείται από 3 συνεδρίες σε διάστημα 
1-1,5 μήνα. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές ένα 

μήνα μετά από την 1η συνεδρία. Όταν οι γυναί-
κες έρχονται για τη 2η συνεδρία έχει ήδη ση-
μειωθεί βελτίωση.

Μετά την 1η συνέδρια με το FemiLift τα 
αποτελέσματα φτάνουν 20-30%. Μετά τη 
2η συνεδρία τα αποτελέσματα φτάνουν 40-
50% και  μετά την 3η 60-90%.

Το μέγιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μετά 
τους πρώτους 6 μήνες εφαρμογής τις τεχνικής.

Θεραπεία Κυτταρίτιδας και Τοπικού Λίπους

Νέα μη επεμβατική μέθοδος για την ακράτεια ούρων & την χαλάρωση του κόλπου 

Η ονομασία της δεν αποκρίνεται ακριβώς στον τομέα της ιατρικής ως πάθηση. Κυτταρίτιδα είναι η διήθηση του υποδορίου ιστού με λίπος, το οποίο έχει την τάση να σκληραίνει, 
δηλαδή η κυτταρίτιδα είναι σωροί λίπους και νερού σταθεροποιημένοι στο υποδόριο ιστό που λόγω της κακής κυκλοφορίας του δέρματος δεν απομακρύνονται.

Dr Νικόλαος Ισσόπουλος 
Πλαστικός Χειρουργός 
Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αισθητικής Πλαστι-
κής Χειρουργικής (ISAPS) 
Μητροπόλεως 43 
2315 511112 & 6944188818 
www.surgicalartistry.gr

Τοσουνίδου Μαρίνα
Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας 
Χρ. Σμύρνης 6, Ωραιόκαστρο 
Τηλ.: 2310697745 
Κιν.: 6937778581 
martosounidou@yahoo.gr 
www.cosmeticplastics.gr

#υγεία
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Η επωνυμία του προσδιόριζε αναμφίβολα και 
το κύριο χαρακτηριστικό της παραγωγικής 
απασχόλησης των κατοίκων του, τη γεωργία. 
Στις αρχές του 19ου αιώνα προστέθηκαν στις 
γηγενείς οικογένειες και οι ημινομάδες κτη-
νοτρόφοι Βλάχοι από τα Μεγάλα Λιβάδια του 
Πάικου (Ν. Κιλκίς). Πυρήνας του αμιγούς ελ-
ληνικού Χαρμάνκιοϊ, κατοικούμενου από «217 
ελληνοφρονούσας ψυχάς» (1905), ήταν, σύμ-
φωνα με τις πηγές, η περιοχή γύρω από τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, γεγονός που 
εξηγεί και την ύπαρξη του ναού από τη δεύτε-
ρη δεκαετία του 19ου αι. (κτιτορική επιγραφή, 
1819). Αξίζει μάλιστα να τονισθεί ότι ο ναός 
-έμβλημα μέχρι πρόσφατα του πρώην δήμου 

Ευόσμου- αποτελεί, βάσει ειδικής μελέτης της 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σπου-
δαίο ιστορικό μνημείο όχι μόνο του Ευόσμου, 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής της δυτικής 
Θεσσαλονίκης. Με την πάροδο του χρόνου και 
συνεπεία των εξελίξεων στα Βαλκάνια και την 
Εγγύς Ανατολή (τέλη 19ου-αρχές 20ού αι.), 
το Χαρμάνκιοϊ και το Καράμπουρνου απο-
τέλεσαν τους βασικούς στη Βόρεια Ελλάδα 
χώρους υποδοχής των χιλιάδων ελλήνων 
προσφύγων από την Ανατολή. Θα μπορούσε 
να πει κανείς, τολμώντας ένα παιχνίδι με τις 
λέξεις, ότι προφητικά είχε ονομαστεί έτσι ο 
τόπος, αφού θα ερχόταν εκείνη η εποχή που 
πρόσφυγες και γηγενείς, ένα «χαρμάνι» όλοι, 

ένα «μίγμα», ως άλλη ερμηνεία της τουρκ. λέ-
ξης harman, θα προσπαθούσαν μαζί να επιβι-
ώσουν και να συμβιώσουν…

Αναμφισβήτητα, η άφιξη των προσφύγων 
αποτέλεσε τη σημαντικότερη τομή στην οι-
κιστική «διαδρομή» του Χαρμάνκιοϊ. Επίσης, 
προκάλεσε για πρώτη φορά τη «διαίρεση» του 
τοπωνυμίου: α) Παλαιό Χαρμάνκιοϊ ήταν πλέ-
ον η περιοχή γύρω από τον ιστορικό ναό του 
Αγίου Αθανασίου, β) (Νέο ή Κάτω) Χαρμάνκιοϊ 
ονομάσθηκε η περιοχή (σημερινό Ελευθέριο) 
με τις σκηνές, τις παράγκες και τους γαλλι-
κούς θαλάμους της Στρατιάς της Ανατολής 
(Armée d’ Orient) από το Χαρμάνκιοϊ διήλθαν 
ή εγκαταστάθηκαν σ’ αυτό προσωρινά χιλιά-

δες -μόνιμα πολύ λιγότεροι- πρόσφυγες από 
όλη την Ανατολή: Ανατολική Θράκη, Ανατο-
λική Ρωμυλία, Πόντο, Καρς, Καππαδοκία και 
Μ. Ασία, στο χρονικό διάστημα από το 1914 
μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1920. 
Μόλις τέσσερα χρόνια μετά την προσφυγι-
κή εγκατάσταση ο οικισμός μετονομάσθηκε 
Νέος Κουκλουτζάς (1926), σε ανάμνηση της 
γενέτειρας της πλειοψηφίας των προσφύγων.  
Το (Νέο ή Κάτω) Χαρμάνκιοϊ επέλεξαν ως 
μόνιμο τόπο εγκατάστασης 249 οικογένειες, 
από τις οποίες οι περισσότερες κατάγονταν 
από το Πόντο και την ενδοχώρα της Μ. Ασίας. 
Επίσης, πολύ κοντά στο Χαρμάνκιοϊ συγκρο-
τήθηκε ένας ακόμη οικισμός, το Νέο Κορδε-

Βόλτα στην αγορά ενός ιστορικού δήμου 

#αφιέρωμα_Εύοσμος

Η ύπαρξη οικισμού εντός των ορίων του σημερινού δήμου Κορδελιού - Ευόσμου χρονολογείται από τις αρχές του 17ου αιώνα. Ο οικισμός αυτός, γνωστός με το όνομα 
Χαρμάνκιοϊ (τουρκ. Harman köy: χωριό με αλώνια, αλωνότοπος), ομώνυμος του εκτενούς οθωμανικού τσιφλικιού, βρισκόταν δίπλα στον οδικό άξονα που οδηγούσε προς τον 

κάμπο της Θεσσαλονίκης-Βιτωλίων (Μοναστηρίου).

«ΧΑΡΜΑΝΙ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
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Κέντρο ομορφιάς
& ευεξίας

Παύλου Μελά 13, Εύοσμος
2310665679, 6947779094, 6980602648

FB: Q13 Hair Nails Beauty Salon & Seminar Center

Περιποίηση άκρων
Ποδολογία

Κομμωτήριο
Αποτρίχωση

Μακιγιάζ
Μόνιμο μακιγιάζ

Tattoo φρυδιών
Μέθοδος microblanding
Τοποθέτηση βλεφαρίδων

Ρεφλεξολογία
Σεμινάρια

(όλων των επιπέδων)

#αφιέρωμα_Εύοσμος

Σήμερα, ο «Καλλικρατικός» δήμος 
Κορδελιού-Ευόσμου, από τους 
πολυπληθέστερους στο πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, είναι 
ένας δήμος σύγχρονος και λειτουργικός.  
Έχει άλλωστε το κοινό παρελθόν του, τις 
μνήμες των προσφύγων και των γηγενών, 
«τρέφεται» από την αρμονική συμβίωση 
ανομοιογενών πληθυσμών. 

Βιβλιογραφία: Π. Βακουφάρης, Ελευθέρια - Νέο 
Κορδελιό. Πατρίδες τότε και τώρα, τ. 1-2, Θεσσαλονίκη 
1997 και 2002 Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Εύοσμος. Η 
ιστορία του τόπου και των ανθρώπων του, Θεσσαλονίκη 
2008 Κυρ. Χατζηκυριακίδης, «Ο Καλλικράτης συναντά 
την ιστορία του τόπου μας», εφημερίδα Τα Νέα του 
Κουκλουτζά, Νοέμβριος 2010/ Οι φωτογραφίες 
προέρχονται από τις παραπάνω εκδόσεις και τη 
φωτοθήκη του Δημοτικού Ιστορικού Αρχείου

λιό,  από 68 οικογένειες (282 άτομα) από το 
παραλιακό Παπά Σκάλα της Σμύρνης, παρα-
κείμενο του ξακουστού και χιλιοτραγουδισμέ-
νου Κορδελιού (Καρσί Γιακά ή Περαία). Το Ν. 
Κορδελιό επέλεξαν επίσης ως τόπο προσφυ-
γικής εγκατάστασης και 50 οικογένειες (191 
άτομα) από τον Βασιλικό της Ανατολικής Ρω-
μυλίας (ακτές Μ. Θάλασσας). Οι τρεις οικισμοί 
υπήχθηκαν στην κοινότητα Σταθμού (πρώην 
Χαρμάνκιοϊ) από τα μέσα της δεκαετίας του 
1920 μέχρι και το 1934. Τότε αποσπάσθηκαν 
και συναποτέλεσαν την Κοινότητα Ν. Κορ-
δελιού, με έδρα τον Ν. Κουκλουτζά (ΦΕΚ τ. 
Α΄ 23/18.01.1934). Το γεγονός αυτό ήταν μια 
ακόμη σημαντική τομή στην ιστορία της περι-
οχής. Με τη συμμετοχή στο κοινοτικό   συμ-
βούλιο πολιτών και από τους τρεις οικισμούς 
-αριθμητικά υπερείχε ο Ν. Κουκλουτζάς λόγω 
πληθυσμού- επιχειρήθηκε να επιλυθούν τα 
προβλήματα, να τακτοποιηθούν τα οικονομι-
κά και να βελτιωθεί η καθημερινότητα όλων 

των κατοίκων, ακόμη και στην ταραγμένη 
περίοδο της δεκαετίας του ‘40. Μετά από 20 
περίπου χρόνια κοινής διαδρομής, η Κοινό-
τητα διαλύθηκε (ΦΕΚ 2/5.01.1953). Ο Νέος 
Κουκλουτζάς έγινε ξεχωριστή κοινότητα και 
δύο χρόνια αργότερα (1955) απέκτησε πλέον 
την επωνυμία ΕΥΟΣΜΟΝ/ΕΥΟΣΜΟΣ (πιθανόν 
ακριβής μετάφραση της πρότερης τουρκικής 
ονομασίας).  Το Ν. Κορδελιό και το Χαρμάνκιοϊ 
(ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ/ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ από το 1949, προς 
τιμήν του Ελευθερίου Βενιζέλου, μετά από 
εισήγηση του τότε Υπουργού Λεωνίδα Ιασο-
νίδη) αποτέλεσαν την ενιαία κοινότητα Ελευ-
θερίου. Από τη δεκαετία του 1950, με το κύμα 
εσωτερικής μετανάστευσης στις μεγάλες πό-
λεις της χώρας μας, οι γεωργοκτηνοτροφικοί 
οικισμοί των κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευ-
θερίου γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου 
πληθυσμιακή έκρηξη, αφού γύρω από αυ-
τούς εγκαταστάθηκαν σταδιακά εκατοντάδες 
οικογένειες, κυρίως από τη Β. Ελλάδα. Την 
κοινότητα Ελευθερίου επέλεξαν επίσης για 
μόνιμη διαμονή περίπου 3.500 Σαρακατσάνοι 
από τα Σκόπια (1962-1968) σήμερα ο αριθμός 
τους στο Δήμο -ο μεγαλύτερος πανελλαδικά- 
φθάνει πιθανά τις 6.000.

Η πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού οδή-
γησε στην αναγνώριση των κοινοτήτων Ευό-
σμου και Ελευθερίου σε ομώνυμους Δήμους 
το 1972 και το 1982 αντίστοιχα. Το 1984 ο 
δήμος Ελευθερίου μετονομάσθηκε δήμος 
Ελευθερίου-Κορδελιού. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η διατήρηση δύο τοπωνυμίων σε επωνυ-
μία Δήμου ήταν μάλλον πρωτόγνωρο φαινό-
μενο σε πανελλαδικό επίπεδο. Αναφορικά με 
την πληθυσμιακή αύξηση, αυτή οφειλόταν 
στην άφιξη πολιτικών προσφύγων (Τσεχο-
σλοβακία, Βουλγαρία κ.λπ.) στη δεκαετία του 
‘80, και κυρίως στο κύμα ομογενών από τις 
Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
και τη Β. Ήπειρο σε μικρότερο βαθμό (αρχές 
δεκαετίας ‘90). Η εσωτερική μετανάστευση, 
που επίσης  υπήρξε έντονη την ίδια εποχή, 
αποτέλεσε την τελευταία μεγάλη τομή στην 
οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Θα ήταν 
παράλειψη, τέλος, να μην επισημανθεί ότι 
ειδικά ο τόπος που αδιάλειπτα (υπο)δέχθη-
κε και (υπο)δέχεται μέχρι και σήμερα νέους 
κατοίκους, φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια και 
μεγάλο αριθμό αλλοεθνών οικονομικών με-
ταναστών, με τους Αλβανούς να κατέχουν τη 
«μερίδα του λέοντος».

info:
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Συναντήσαμε τον Πέτρο Σούλα το πρωί της πε-
ρασμένης Τρίτης στο δημαρχιακό μέγαρο. Στο 
γραφείο του ήταν σε εξέλιξη άλλη μια σύσκεψη 
με τους στενούς του συνεργάτες και στελέχη 
της διοίκησής του. Αντικείμενο της σύσκεψης 
ήταν η αντιμετώπιση των μικρών προβλημά-
των που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες αλλά 
και ο σχεδιασμός εργασιών για το επόμενο δι-
άστημα. 

«Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε, το 
2014 διαπιστώσαμε πολλές αδυναμίες του 
δήμου σε οργανωτικό τομέα αλλά και διοι-
κητικά ζητήματα» αναφέρει ο κ. Σούλας στην 
Karfitsa. «Το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε 
ήταν να οργανώσουμε τις υπηρεσίες, κάτι που 
καταφέραμε σε ποσοστό 90%. Στελεχώσαμε 
τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου, αναδι-
αρθρώσαμε την πολεοδομία και την τεχνική 
υπηρεσία και δώσαμε έμφαση στις αποθήκες 
μας που ήταν τελείως ανοργάνωτες. Από τις 
αποθήκες και την οργάνωσή τους γίνεται με-
γάλη οικονομία στη χρήση των υλικών. Συ-
γκροτήσαμε εξαρχής το γραφείο προμηθειών, 
που είναι η καρδιά του συστήματος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» υπογραμμίζει. «Η οργανωτική 
και υπηρεσιακή υπεροχή του δήμου μας άλ-
λωστε φάνηκε και από την επιχείρηση εξουδε-
τέρωσης της… γνωστής βόμβας. Αποδείξαμε 
ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιες κα-
ταστάσεις. Οι δημότες πρέπει να αισθάνονται 
ασφαλείς» λέει. 

Τον ρωτώ: «Γιατί να επιλέξει κανείς να ζει στο 
δήμο σας»; «Γιατί είναι ένας σύγχρονος δήμος. 
Διαθέτει γυμναστήρια, αθλητικούς χώρους, 
έχει πλούσια πολιτιστική και αθλητική δρα-
στηριότητα με τη λειτουργία 33 πολιτιστικών 
συλλόγων και 35 αθλητικών συλλόγων, έχει 
αναβαθμισμένους χώρους πρασίνου και ανα-
βαθμισμένο οδικό δίκτυο. Μεγάλο αγκάθι για 
το δήμο μας παραμένει η σχολική στέγη. Έχει 
να κτιστεί νέο δημοτικό σχολείο τα τελευταία 
12 χρόνια. Αυτή την περίοδο «τρέχουν» οι δι-
αδικασίες για την ανέγερση του 25ου και του 
24ου Δημοτικού Σχολείου. Θα ολοκληρωθεί 
επίσης και η ανέγερση δυο νέων νηπιαγωγεί-
ων. Πιστεύουμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 
διοίκησής μας θα έχει ξεκινήσει η ανέγερση. 

Σκοπός μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα της 
σχολικής στέγης» υποστηρίζει. «Ο δήμος μας 
με όλα τα μέσα που διαθέτει στηρίζει την τοπι-
κή αγορά. Βρίσκεται δίπλα σε κάθε πρόβλημα 
της καθημερινότητας και είναι ένας δήμος αλ-
ληλεγγύης, κοινωνικής πρόνοιας  όπου κανέ-
νας δημότης δε μένει χωρίς γιατρό, φάρμακα 
και φαγητό. Όταν λέω ΚΑΝΕΝΑΣ, το εννοώ» 
αναφέρει και συμπληρώνει πως η περιοχή δια-
θέτει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εθελοντών 
γιατρών που επισκέπτονται τους δημότες που 
έχουν ανάγκη. «Είμαι περήφανος για αυτά που 
έχουμε καταφέρει και γι’ αυτά που θα κάνουμε 
τα επόμενα 2,5 χρόνια» ισχυρίζεται. 

Κοινωνική πολιτική, έργα  
και επιχειρηματικότητα

Μιλώντας για το κοινωνικό πρόσωπο του δή-
μου Κορδελιού Ευόσμου  λέει ότι καθημερινά 
διανέμονται τρόφιμα για 8.500 δημότες. «Είμα-
στε ένας από τους πιο αδικημένους δήμους σε 
ότι αφορά την χρηματοδότησή μας από το κρά-
τος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους συμπο-

λίτες μας». Σημειώνει επίσης ότι κάθε χρόνο ο 
δήμος θα διαθέτει από εδώ και στο εξής δωρε-
άν 20 αναπηρικά αμαξίδια σε όσους δημότες τα 
χρειάζονται. 

Απαριθμώντας τα έργα που έγιναν κατά τη 
διάρκεια των 2,5 χρόνων που βρίσκεται στο 
«τιμόνι» του δήμου, ο Πέτρος Σούλας υποστη-
ρίζει: «Στήσαμε το δήμο ξανά από την αρχή». 
«Όλα είναι ζήτημα διαχείρισης. Κάνουμε μόνο 
όσα μπορούμε. Δεν κάνουμε ούτε μια περιττή 
δαπάνη. Κάνουμε μόνο εκείνες που είναι απα-
ραίτητες για τους πολίτες» υποστηρίζει νέτα 
σκέτα. 

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Σούλας στα οι-
κονομικά της περιοχής. Ο δήμος Κορδελιού 
Ευόσμου πριν λίγα χρόνια «φιγούραρε» στις 
πρώτες θέσεις της λίστας με τους πιο… «κόκ-
κινους», δηλαδή υπερχρεωμένους δήμους. 
Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά, όπως ο ίδιος ισχυ-
ρίζεται το ταμείο του δήμου του διαθέτει απο-
θεματικό εννέα εκατομμυρίων ευρώ (που τον 
καθιστά ως έναν από τους πιο εύρωστους και 
ισχυρούς δήμους της χώρας), οι προμηθευτές 

πληρώνονται στην ώρα τους και όλο και πε-
ρισσότεροι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. 
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον κ. Σούλα το 
2018 θα υπάρξει νέα μείωση των δημοτικών 
τελών. Είχε προηγηθεί μείωση των τελών των 
επιχειρήσεων της δημοτικής ενότητας Ελευ-
θερίου Κορδελιού κατά 28%, μείωση των δη-
μοτικών τελών των κατοικιών της δημοτικής 
Ενότητας Ευόσμου κατά 7% και μείωση τελών 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων. «Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις υπήρχαν καταστήματα που 
πλήρωναν τέλη χρήσης χιλίων ευρώ και τώρα 
πληρώνουν μόλις 20 ευρώ. Και αυτά αναμένε-
ται να μηδενιστούν για το 2018» σχολιάζει ο κ. 
Σούλας. Επίσης έχει θεσπιστεί έκπτωση 20% 
στα δημοτικά τέλη για τις άνεργες οικογένειες 
και 50% σε πολύτεκνες οικογένειες ή οικο-
γένειες με ΑμεΑ. «Θέλουμε να δώσουμε μια 
ανάσα στα καταστήματα και ευελπιστούμε να 
μειωθούν οι τιμές προς όφελος των πολιτών» 
συμπληρώνει. «Δε δημιουργήσαμε κανένα 
χρέος. Ούτε ένα ευρώ δε χρωστάμε. Εξαιτίας 
αυτής της τακτικής μας, παίρνουμε μεγάλες 
εκπτώσεις. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε 
απροθυμία προσέλευσης κατασκευαστών και 
προμηθευτών στους διαγωνισμούς μας, σήμε-
ρα υπάρχει πληθώρα» λέει. 

Αναφέρει επίσης ο δήμαρχος Κορδελιού Ευ-
όσμου πως σκοπεύει να δώσει κίνητρα στους 
νέους επιχειρηματίες, προκειμένου να επεν-
δύσουν στην περιοχή. Προαναγγέλλει μάλιστα 
ότι στις επόμενες συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου η διοίκηση θα καταθέσει προτά-
σεις για την ανακούφιση των επιχειρηματιών 
της περιοχής. Σήμερα στην περιοχή υπάρχουν 
περισσότερες από 1.850 ενεργές επιχειρήσεις. 

«Δώσαμε έμφαση στην καθημερινότητα των 
πολιτών. Βελτιώσαμε και αναβαθμίσαμε το 
οδικό δίκτυο του δήμου μας αλλά δώσαμε και 
έμφαση στην καθαριότητα. Εκτελέσαμε έργα 
οδοποιίας προϋπολογισμού 1,8 εκ. ευρώ και 
δημοπρατούνται έργα συνολικής αξίας 4 εκ. 
ευρώ. Δε λύσαμε το πρόβλημα. Υπάρχουν κι 
άλλοι δρόμοι που θέλουν βελτίωση και δε-
σμευόμαστε να το κάνουμε. Ελπίζουμε μέσα 
στο 2018 να δημοπρατήσουμε έργα οδοποιίας 
άλλων 2 εκ. ευρώ. Σκοπός μας είναι, εάν ο κό-

#αφιέρωμα_Εύοσμος

Του Βαγγέλη Στολάκη

«Δήμος με το νεότερο πληθυσμό αλλά μεγάλη ιστορία»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους δήμους στη Βόρεια Ελλάδα με 102.000 μόνιμους κατοίκους και έναν από τους… «νεότερους» δήμους στη χώρα αν κρίνει κανείς 
πως ο μέσος όρος ηλικίας των δημοτών του είναι τα 34,6 χρόνια. Οι νέοι άνθρωποι είναι το «ζωντανό κύτταρο» ενός δήμου με μεγάλη ιστορία και με… μέλλον όπως 

λέγεται στους διαδρόμους του δημαρχείου. Είναι ενδεικτικό πως στην περιοχή υπάρχουν 107 σχολεία με 18.500 μαθητές στους οποίους κάθε χρόνο προστίθενται και άλλοι 
200. Διαθέτει επίσης οκτώ γήπεδα ποδοσφαίρου και έξι κλειστά γυμναστήρια. «Είναι ευτυχία και τιμή για το δήμο μας. Χρειάζονται τα νέα παιδιά» λέει χαρακτηριστικά ο 

Πέτρος Σούλας.  Ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, είναι ένας δήμος «που τα έχει όλα και μπορεί να προσφέρει στους πολίτες που θα τον 
επιλέξουν μια ποιοτική ζωή με διασκέδαση, επιχειρήσεις, σχολεία, αθλητικά κέντρα και ευκαιρίες δουλειάς». 
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1ο Κατάστημα: Καρατάσου 25, τηλ. 2310 759475 
2ο Κατάστημα: Αντώνη Τρίτση 17, τηλ. 2310660300

σμος μας δώσει τη δυνατότητα για ακόμα μια 
τετραετία, να μετατρέψουμε την περιοχή μας 
σε μια σύγχρονη πόλη. Κηρύξαμε τον πόλεμο 
κατά της λακκούβας» συμπληρώνει ο κ. Σού-
λας. 

Καθαρή πόλη 

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Καθαριότητας, ο δή-
μαρχος Κορδελιού Ευόσμου υποστηρίζει πως η 
διοίκησή του έθεσε σε λειτουργία τα τέσσερα 
καδοπληντύρια που υπήρχαν προκειμένου να 
πλένονται οι κάδοι καθημερινά. «Σκοπεύουμε 
να προμηθευτούμε ένα σύστημα υπογειοποίη-
σης κάδων. Θα τοποθετηθούν δυο συστήματα 
υπογειοποίησης κάδων με συμπίεση στην οδό 
Ανδρέα Παπανδρέου και τρία συστήματα για τη 
δημοτική ενότητα Ευόσμου» λέει. «Θέλουμε να 
διώξουμε από τις κεντρικές αρτηρίες τους κά-
δους επιφανείας» υπογραμμίζει με νόημα. 

Ο σχεδιασμός της διοίκησης περιλαμβάνει επί-
σης αναβάθμιση παιδικών χαρών με τοποθέ-
τηση ελαστικού δαπέδου στους χώρους των 
οργάνων των παιδικών χαρών, αντικατάσταση 
όλων των οργάνων, δενδροφύτευση και δημι-
ουργία πρασίνου καθώς και αντικατάσταση πε-
ριφράξεων ώστε να γίνουν πιο λειτουργικές και 
πιο ασφαλείς για τα παιδιά. Σημειώνεται ότι στο 

δήμο Κορδελιού- Ευόσμου λειτουργούν σήμε-
ρα περίπου 80 παιδικές χαρές.  

Τον ρωτάμε τέλος, τι βαθμό θα έβαζε στο έργο 
το δικό του και των συνεργατών του. «Είμαι αυ-
στηρός, οπότε δε θα ήθελα να αδικήσω τη διοί-
κηση και τους συνεργάτες μου» αποκρίνεται.

#αφιέρωμα_Εύοσμος

Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Πλατεία Ευόσμου
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Από την πλευρά της, η πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου της περιοχής Δροσιά Δημητρίου 
ισχυρίζεται: «Είναι ένας δήμος κέντρο… απόκεντρο. 
Για το λόγο αυτό αξίζει να ζει κανείς εδώ. Έχει 
όλα τα θετικά μιας κεντρικής πόλης. Υπάρχουν 
καταστήματα, πολυκαταστήματα, τράπεζες κ.α.». 
«Είμαστε ο μοναδικός δήμος που δυο φορές σε 
μικρό χρονικό διάστημα κηρύχτηκε σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης: μια με τον πρόσφατο χιονιά 
και μια με τη βόμβα. Η άρτια οργάνωση των 
υπηρεσιών μας είχε ως αποτέλεσμα να είναι η 
διοίκηση του δήμου αποτελεσματική και στις δυο 
περιπτώσεις» υποστηρίζει. «Σκοπός μας είναι να 
βοηθούμε τους δημότες και τους επιχειρηματίες. 
Σε αυτή την κατεύθυνση επανασυστήσαμε την 
δημοτική αστυνομία. Σε οποιοδήποτε αίτημα 
καταστηματάρχη για επιπλέον φωτισμό είμαστε εκεί. 
Επίσης το Κέντρο Yγείας Ευόσμου με ενέργειες 
συντονισμένες της διοίκησης αντί να κλείσει όπως 
έλεγαν οι διάφορες «Κασσάνδρες» γίνεται 24ωρης 
λειτουργίας. Ενώ έχουμε πολλά προβλήματα στον 
τομέα της Παιδείας, είμαστε ο μόνος δήμος που 
διαθέτει δυο Τεχνικά Λύκεια. Μαθητές από όλους 
τους γειτονικούς δήμους έρχονται στα δικά μας 
ΕΠΑΛ» αναφέρει. Η κ. Δημητρίου δίνει έμφαση και 
στις επιλογές διασκέδασης που υπάρχουν εντός… 
συνόρων. «Έχουμε έναν κινηματογράφο που είναι 
σε καθημερινή βάση 100% πλήρης, κερδοφόρος και 
με προβολές ταινιών τελευταίας κυκλοφορίας» λέει. 
Και καταλήγει: «Κοινωνική πολιτική κάνουν όλοι οι 
δήμοι. Σε εμάς όλα γίνονται με τάξη και προστασία 
των προσωπικών δεδομένων. Με απόλυτη τάξη και 
αξιοπρέπεια». 

Στον τομέα του Αθλητισμού, σύμφωνα με τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χατζηβρέττα, ο δήμος 
Κορδελιού- Ευόσμου διαθέτει το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα «άθλησης για όλους»: 208 προγράμματα 
εκ των οποίων τα 51 είναι ειδικού σκοπού. «Στα 
προγράμματα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα 
από 3,5 ετών έως… 80 plus» υποστηρίζει. Σύμφωνα 
με τον κ. Χατζηβρέττα στα άμεσα σχέδια της 
διοίκησης είναι να δημιουργήσει info kiosk όπου 
ένας εξειδικευμένος γυμναστής θα παρέχει δωρεάν 
πληροφορίες και συμβουλές σε ανθρώπους που 
επιλέγουν να αθλούνται μόνοι τους στο δημόσιο χώρο. 
«Θα τοποθετηθούν επίσης 45 ποδήλατα τα οποία με 
ελάχιστο τίμημα θα μισθώνονται από τους πολίτες» 
υποστηρίζει. Ο ίδιος σημειώνει μάλιστα ότι τα επόμενα 
χρόνια η διοίκηση με επικεφαλής τον Πέτρο Σούλα 
σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα μεγάλο πολιτιστικό 
κέντρο που θα γίνει πόλος έλξης όλης της δυτικής 
Θεσσαλονίκης. «Επίσης προχωράμε σε ενοποίηση των 
ιστορικών λευκωμάτων του δήμου μας σε ένα και θα 
δημιουργήσουμε ένα λεύκωμα που θα αποδίδεται και 
στα αγγλικά» καταλήγει ο κ. Χατζηβρέττας.

Δροσιά Δημητρίου, πρόεδρος 
δημοτικού συμβουλίου 

Το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα άθλησης 
στην Ελλάδα

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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Για μένα πόλη μου είναι οι ίδιοι οι πολί-
τες της και ο πολιτισμός συνδέεται άμε-
σα με τον δήμο μας (πολίτες- χώρους) 
γιατί συνδέεται με τις τοπικές προτε-
ραιότητες, με τις τοπικές αναπτυξιακές 
ανάγκες, με τα τοπικά συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν μιας που η ανάπτυξή τους είναι 
προϋπόθεση οικονομικής και κοινω-
νικής επιβίωσης των δημοτών μας.  
Απαιτείται λοιπόν να επανανοηματοδο-
τήσουμε την μεγάλη μας πόλη, ώστε να 
ανακαλύψουμε την πολυμορφία και την 
πολυσημία της και να αναδείξουμε τη 
σημασία της τοπικότητας, με στόχο τη 
συμμετοχή και την καλύτερη ζωή όλων 
μας. Οι πολιτικές της κεντρικής εξου-
σίας που αφορούν στον πολιτισμό θα 
πρέπει να βλέπουν τις πόλεις ως φυσι-
κές, οικονομικές και κοινωνικές οντό-
τητες και μάλιστα στενά συνδεδεμένες 
με τα θέματα της κοινωνικής συνοχής, 
της αλληλεγγύης και της τοπικής δημο-
κρατίας.

Στον τομέα της τοπικής πολιτιστικής 

ανάπτυξης πιστεύω πως σημαντική 
είναι η συμβολή τόσο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, όσο και ενός συνόλου φο-
ρέων και παραγόντων που δραστηριο-
ποιούνται σε έναν τόπο (οι επιχειρήσεις 
και οι δυνάμεις της αγοράς, οι πολιτιστι-
κές οργανώσεις και οι οργανώσεις εθε-

λοντικής πρωτοβουλίας και δράσης), 
δηλαδή ένα σύνολο αποθεματικών δυ-
νάμεων του δήμου μας. Αυτοί αποτε-
λούν τους παράγοντες σχεδιασμού και 
εφαρμογής της δικής μας πολιτιστικής 
πολιτικής. Η δραστηριοποίηση μου με 
τα κοινά  στους τομείς του αθλητισμού 
και του πολιτισμού έχει μόνιμο στόχο:

α) να καταστεί η πολιτιστική πολιτική 
ένα από τα καίρια στοιχεία μιας γενικής 
αναπτυξιακής πολιτικής για τον τόπο,

β) να προωθηθεί η δημιουργικότητα 
και η συμμετοχή των κατοίκων στην 
πολιτιστική ζωή,

γ) να ενδυναμωθούν πολιτικές και  
πρακτικές που θα συμβάλλουν στη δι-
ατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, υλικής και άυλης, κι-
νητής και ακίνητης που διαθέτουμε και

δ) να διατεθούν όσο γίνεται περισσότε-
ροι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι 
για την πολιτιστική μας ανάπτυξη.

Γιατί χωρίς την ύπαρξη βιβλιοθηκών, 

μουσείων, πινακοθηκών, πνευματικών 
και πολιτιστικών κέντρων, θεάτρων 
και καλλιτεχνικών σχολών αλλά και 
αντίστοιχα του ανθρώπινου δυναμικού 
που θα τα υποστηρίζει, δεν είναι δυνατή 
η ανάπτυξη της πολιτιστικής μας ζωής.

Με τα δεδομένα της οικονομικής κρί-
σης, την ανυπαρξία πλέον των κρατι-
κών κονδυλίων και την έλλειψη χο-
ρηγών, μπλοκάρουν όλα τα σχέδια για 
την ανάπτυξη πολιτιστικής πολιτικής, 
ελλείψει οικονομικής στήριξης.

Η έλλειψη στο δήμο μας υποδομών 
και εγκαταστάσεων όπως ένα μεγάλο 
ανοιχτό θέατρο για τη διοργάνωση κα-
λοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα 
ελλείψεων μιας που η καλοκαιρινή πε-
ρίοδος συγκεντρώνει και την πλειοψη-
φία των πολιτιστικών δράσεων και θα 
μπορούσε να  ενισχύσει τις εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται ώστε να απο-
κομίσει μεγαλύτερα οφέλη με τη συμ-
μετοχή περισσότερων κατοίκων ή και 
ακόμη να φιλοξενήσει φεστιβάλ. Γιατί η 

επιτυχία μιας πολιτιστικής δράσης κατ’ 
αρχήν αναγνωρίζεται από τους ίδιους 
τους κατοίκους μιας περιοχής, οι οποίοι 
το «χαιρετίζουν» ως δικό τους προϊόν 
και αισθάνονται την υποχρέωση να το 
στηρίξουν, γι’ αυτό και σπεύδουν να 
συμμετάσχουν και να γίνουν κοινωνοί 
του γεγονότος.

Προσπαθώντας σε μια τόσο δύσκολη 
εποχή για τη χώρα μας, αξιοποιούμε 
την κάθε ευκαιρία και ενεργοποιούμε 
όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας μας, 
αξιολογώντας και πάλι τις πραγματικές 
μας δυνατότητες, θέτοντας ως προτε-
ραιότητα το χρέος απέναντι στο μέλλον 
της πόλης και της περιοχής, απέναντι 
στις νέες γενιές που μπορούν να αγα-
πήσουν καλύτερα τον τόπο και την 
ιστορία του αν αυτός είναι φιλόξενος, 
ανθρώπινος, πολιτισμένος.

*Ο κ. Χατζηβρέττας είναι Αντιδήμαρ-
χος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαφά-
νειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του 
δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Του Γιώργου Χατζηβρέττα*

Να αναδείξουμε τη σημασία της τοπικότητας
#αφιέρωμα_Εύοσμος

Μεγ. Αλεξάνδρου 43, Εύοσμος
2315.533.570 & 6970.333.150
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Entypo printshop

Καραολή & Δημητρίου 111, Εύοσμος

2310.707.182
www.neo�tos.com.gr

FB: Νεόφυτος - Καταστήματα ρούχων

Το κατάστημα «Το δέντρο της 
ζωής» ξεκίνησε ως ένα παραδο-
σιακό παντοπωλείο, με ολόφρε-
σκους ξηρούς καρπούς όλων 
των ειδών, βιολογικά προϊόντα 
και πολλά άλλα προϊόντα κορυ-
φαίας ποιότητας και διατροφικής 
αξίας, ελληνικά και εισαγόμενα. 
Σήμερα «Το δέντρο της ζωής» 
σας προσφέρει ένα χώρο στον 
οποίο μπορείτε να πίνετε και 
καφέ έχοντας ως παρέα ένα 
βιβλίο ή τους φίλους σας για 
χαλαρή συζήτηση ή ακόμα να 
το χρησιμοποιήσετε  για κάποιο 
επαγγελματικό ραντεβού.  Όμως 
οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ. 
«Το δέντρο της ζωής» μετασχηματίζεται και σε έναν πολυχώρο… τέχνης με στόχο να φέρει 
σε επαφή όλα τα είδη της. Σημείο αναφοράς, συνάντησης και «συνομιλίας» καλλιτεχνών, 
εθελοντών, δημιουργών για κοινές και ουσιαστικές δράσεις. (Ο όροφος πάνω από το 
παντοπωλείο είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να φιλοξενούνται και τμήματα εικα-
στικών μαθημάτων). Πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναρτάται κάθε μήνα στην είσοδο του 
καταστήματος αλλά επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από την σελίδα στο facebook, Με-
γάλου Αλεξάνδρου 110, 2310764222, e-mail: onetreeoflife@yahoo.com - Facebook: 
Το δέντρο της ζωής - Treeoflife

Το εστιατόριο «Κιμωλία Μπάρ-
μπεκιου» βρίσκεται στον 
πεζόδρομο του Ευόσμου σε μία 
πολύ προσεγμένη περιοχή. Είναι 
ένα ξεχωριστό εστιατόριο που 
προσφέρει γαστρονομικές απο-
λαύσεις. Το μενού περιλαμβάνει 
σπεσιαλιτέ ελληνικής έμπνευσης 
και δίνει βάση στα φρέσκα και 
καλοψημένα κρέατα τα οποία 
σερβίρονται σε ποικίλες συντα-
γές για όλα τα γούστα. Υπέροχη 
πρόταση είναι το πιάτο «κιμω-
λία». Απολαύστε επίσης μπιφτέκι 
με κόκκινη σάλτσα τυλιγμένο σε 
τορτίγια με σος γιαουρτιού και 
ελληνικούς μεζέδες. Ο χώρος 
είναι μοντέρνος και χαρακτηρί-
ζεται από χαλαρή ατμόσφαιρα, 
ενώ είναι φιλόξενος για όλη 
την οικογένεια, αφού διαθέτει και ειδικά καρεκλάκια για τα παιδιά. Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο βράδυ, καθώς και Κυριακή μεσημέρι, το φαγητό σας συνοδεύει γνωστός dj με 
επιλεγμένη ελληνική μουσική. Στην Κιμωλία θα φάτε… σαν στο σπίτι σας! Παύλου 
Μελά 7, 2310737833, Facebook: Κιμωλία Ταβέρνα Μεζεδοπωλείο

Πολυχώρος τέχνης και ζωήςΣαν στο σπίτι... σας!

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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Τζαβέλλα 11, Εύοσμος
2310775944 
6976809615
ngramm@otenet.gr

Έπειτα από εννιά χρόνια δημι-
ουργικής δράσης, ο συγκεκριμέ-
νος πολυχώρος συνεχίζει ανα-
νεωμένος. Με νέο λογότυπο και 
φρέσκια εικαστική ταυτότητα, το 
Mind the book… ξανασυστήνε-
ται στο κοινό από τις  αρχές του 
2016. Σε ένα όμορφα διαμορφω-
μένο περιβάλλον μπορείτε να 
βρείτε εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
σχολικά είδη, να ξεφυλλίσετε 
και να ενημερωθείτε για τις νέες 
κυκλοφορίες των βιβλίων, πίνο-
ντας τον καφέ ή το τσάι σας, κα-
θώς και να σερφάρετε ελεύθερα 
στο Internet, αφού ο χώρος δια-
θέτει ασύρματο Internet (WIFI). 
Η ομάδα του Mind the book είχε οραματιστεί ένα χώρο δημιουργίας και γνώσης για μι-
κρούς και μεγάλους, ένα στέκι για το βιβλίο και τον πολιτισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 
ανήσυχους γονείς και παιδιά να το επισκέπτονται  συχνά. Παλιοί και νέοι φίλοι, επισκεφτεί-
τε την σελίδα του Mind the book στο  Facebook:  Mindthebook.gr  για να ενημερώνεστε 
για τις δράσεις του Το moto που χαρακτηρίζει αυτόν τον ιδιαίτερης αισθητικής χώρο είναι 
ότι τα παιδιά που διαβάζουν γίνονται ενήλικες που ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ! Στην οδό 25ης Μαρτίου 
93, Εύοσμος 2310747090

Το κέντρο ομορφιάς και ευε-
ξίας «Q13» βρίσκεται σε έναν 
απόλυτα ανανεωμένο χώρο για 
να προσφέρει με συνέπεια και 
επαγγελματισμό… ομορφιά και 
υγεία. Πρόκειται για ένα χώρο 
αισθητικής που διαθέτει ολοκλη-
ρωμένο πακέτο υπηρεσιών και 
για τους δύο τομείς. Ειδικευμένη 
ποδολόγος μπορεί να αναλάβει 
περιπτώσεις με ασθένειες όπως 
είναι π.χ. ένα διαβητικό πόδι. Η 
υπόλοιπη φροντίδα για τα νύχια 
συμπληρώνεται με μανικιούρ, 
πεντικιούρ, χτιστά νύχια με φόρ-
μα ακρυλικό και jel, ημιμόνιμo 
καθώς και nail art. Πέρα από όλα 
αυτά υπάρχει πλήθος υπηρεσιών ομορφιάς ξεκινώντας από εξειδικευμένη γνώση κομ-
μωτικής με πολύχρονη εμπειρία και εφαρμογές όπως τοποθέτηση extensions και τρέσσα, 
τεχνικές εργασίες, νυφικά πακέτα κ.ά.. Άλλες υπηρεσίες ομορφιάς: αποτρίχωση, μακιγιάζ, 
μόνιμο μακιγιάζ, tattoo φρυδιών, μέθοδος τρίχα τρίχα για τα φρύδια (microblanding),τοπο-
θέτηση βλεφαρίδων επίσης τρίχα τρίχα καθώς και ρεφλεξολογία. Παύλου Μελά 13 (Πε-
ζόδρομος Ευόσμου), 2310665679, 6947779094, Facebook: Q13 Hair Nails Beauty 
Salon & Seminar Center

Ψηφιακά και σχολικάΟμορφιά και υγεία

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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Parfum excellence

Στο κατάστημα Melpomeni στην κεντρική 
πλατεία του Ευόσμου θα βρείτε μοναδικά 
χειροποίητα κοσμήματα σε όλα τα στιλ και 
διαφορετικά είδη. Η ιδιοκτήτρια έχει τη δυ-
νατότητα να δημιουργήσει το απόλυτα δικό 
σας χειροποίητο κόσμημα -όπως ακριβώς 
το φαντάζεστε- αφού επιλέξετε τα υλικά 
που βρίσκονται μέσα στο κατάστημα! Το 
κατάστημα διαθέτει και μία μεγάλη γκάμα 
άλλων προϊόντων όπως τσάντες, φουλά-
ρια, πορτοφόλια, ρολόγια, καθώς και επο-
χιακά προϊόντα. Χειροποίητες λαμπάδες, 
σανδάλια ή ακόμα και χριστουγεννιάτικα 
γούρια είναι μερικά από αυτά. Το κατάστη-
μα αναλαμβάνει και στολισμούς για γάμους 
και βαφτίσεις καθώς και χειροποίητες μονα-
δικές μπομπονιέρες που θα συντροφέψουν 
τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας.  
Παύλου Μελά 11, 2310707801, 6977592535 
e-mail:  creation@melpomeni .co   

Facebook: @Χειροποίητα Κοσμήμα-
τα Melpomeni

Το κατάστημα «Virus men’s fashion» – που 
λειτουργεί από το 2000- διαθέτει μία πανέ-
μορφη και μεγάλη γκάμα ένδυσης μόνο για 
άνδρες. Για την πιο σημαντική στιγμή της 
ζωή σας, η επιχείρηση μπορεί να σας εξα-
σφαλίσει το απόλυτα ταιριαστό κουστού-
μι γάμου. Η εξειδίκευση στην ποικιλία των 
κουστουμιών θα σας δώσει τη δυνατότητα 
να βρείτε αυτό που ταιριάζει στην προσωπι-
κότητά σας. Όμως το «Virus men’s fashion» 
διαθέτει και ρούχα για πιο καθημερινές 
εμφανίσεις. Όλα τα υφάσματα είναι κορυ-
φαίας ποιότητας από επώνυμες εταιρείες 
ελληνικές και εισαγόμενες. (Μερικές από 
αυτές είναι GEMELLI MILANO, BE BOARD 
CO, LEONARDO UOMO, ME AND MY, FRED 
PERRY, DICEL MOVE και πολλές άλλες). Τέ-
λος μπορείτε να ολοκληρώσετε την εμφάνι-
σή σας με αξεσουάρ όπως μαντήλια τσέπης 
(pochette), γραβάτες σε πολλά σχέδια και 
χρώματα καθώς και υπέροχα ξύλινα παπι-
γιόν… 

Tζαβέλλα 11, Εύοσμος  
ngramm@otenet.gr 
2310 775944 / 6976809615

Η επιχείρηση «Home Χαλκίδης» λειτουργεί από το 1983 και πρόκειται για μία… οικογενει-
ακή υπόθεση καθώς όλα τα μέλη της με μεράκι και αγάπη για τα είδη σπιτιού δημιούργη-
σαν και… υπογράφουν έναν υπέροχο χώρο με είδη οικιακής χρήσεως και διακοσμητικά. 
Στο «Home Χαλκίδης» θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις σε είδη χρήσεως όπως πιάτα, 
ποτήρια, μαχαιροπίρουνα και σε είδη διακόσμησης. Διαλέγουν προϊόντα από τα καλύτε-
ρα brands της ελληνικής αγοράς όπως: IONIA, Guzzini, Bodum, Pip και Tefal. Η ιδιαίτερη 
προσωπική εξυπηρέτηση θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε το σπίτι σας σύμφωνα με τις 
ανάγκες αισθητικής και άνεσης που προτιμάτε. Το κατάστημα στον Εύοσμο, παρακολουθεί 
όλες τις νέες τάσεις για το σπίτι ενώ διαθέτει εποχιακά προϊόντα (όπως Πασχαλινά και Χρι-
στουγεννιάτικα στολίδια). Καραολή & Δημητρίου 151, 2310657105.

Χειροποίητα κοσμήματα Σαν... γαμπρός!Σπίτι μου, παλάτι μου...

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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Το εστιατόριο «Περί Ευόσμου» ξεκινά τη λειτουργία 
του τον Απρίλιο του 2014. Βραβευμένο από την λέσχη 
Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, το εστιατόριο είναι μία 
γυναικεία υπόθεση που ανήκει σε τρείς ιδιοκτήτριες.  Η 
βραβευμένη μαγείρισσα (μια εκ των τριών ιδιοκτητριών) 
ο εξαιρετικός σεφ και η επίσης βραβευμένη συνεργάτιδά 
τους (αρχηγός της κουζίνας), επιμελούνται το μενού 
γεμάτοι  αγάπη, μεράκι και σεβασμό για αυτό που 
κάνουν. Με πολλά μετάλλια από διεθνής διαγωνισμούς, 
το «Περί Ευόσμου» σας καλεί να γευτείτε μοναδικά πιάτα 
με μεγάλη ποικιλία. Κρεατικά της ώρας, μικρά ψαράκια 
για ορεκτικό, μακαρονάδες, μαγειρευτά και τηγανιές 
είναι κάποια από αυτά. Η σαλάτα «Περί Ευόσμου» 
με μιξ μαρουλιών, ρόκα, λιαστή ντομάτα, ρόδι, σκληρό 
τυρί και κρέμα βαλσάμικο είναι ένα πιάτο που θα σας 
εντυπωσιάσει γευστικά. Μπορείτε να τη συνοδεύσετε 
άψογα με ποικιλία από πιτάκια. Η τηγανητή φέτα Π.Ο.Π. 
με φύλλο χωριάτικο και μέλι με σουσάμι συμπληρώνει 
γευστικά οποιαδήποτε επιλογή από το πλούσιο μενού. 
Συνοδέψτε το γεύμα σας με εξαιρετικά κρασιά όπως 
το «Βίβλια Χώρα», «Γεροβασιλείου» αλλά και το 
εξαιρετικής ποιότητας χύμα κρασί. Η βραδιά σας όμως δεν 
τελειώνει μετά το γεύμα σας. Μπορείτε να συνεχίσετε τη 
διασκέδασή σας με πολύ κέφι και καλή παρέα στο μπάρ 
που υπάρχει στον εσωτερικό του χώρο. Νέος, γεμάτος 
ζωή κόσμος, μαζί με μοντέρνα ελληνική μουσική θα 
κλείσει το βράδυ σας με τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Στην 
οδό Παύλου Μελά 14-16, Εύοσμος,  6984448911, 
2314004578

#αφιέρωμα_Εύοσμος

«Από ένα βιβλίο μπορείς να φτάσεις οπουδήποτε!» Αυτό πιστεύουν οι συ-
νεργαζόμενοι στο χώρο του βιβλιοπωλείου Books & Toys store, στην Μ. 
Αλεξάνδρου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Προτείνουν, υποστηρίζουν και 
διοργανώνουν δημιουργικές δράσεις μέσα στο ανεξάντλητο σύμπαν των 
βιβλίων: εργαστήρια προσχολικής και σχολικής ηλικίας για παιδιά, βασι-
σμένα σε ποικίλες θεματικές, παιδική, εφηβική και μεικτή (για μαμάδες και 
παιδιά) λέσχη ανάγνωσης, ζωγραφική, κατασκευές, βρεφοκινητική, βιβλι-
οπαρουσιάσεις, σεμινάρια και εργαστήρια χειροτεχνίας για ενήλικες όπως 
decoupage και scrapbooking. Παράλληλα, πάντα ενημερωμένοι σε νέους 
τίτλους βιβλίων, παιχνίδια, χαρτικά είδη και αναλώσιμα, είδη χειροτεχνίας 
και κατασκευών, προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των πελα-
τών τους, από τους λιλιπούτειους μέχρι τους λιγότερο ή περισσότερο με-
γαλύτερους Μεγάλου Αλεξάνδρου 45, 2310778080, info@bookstoys.gr 
www.facebook.com/bookstoys.

O κόσμος του βιβλίου
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Το κέντρο ψηφιακών εκτυπώσεων Entypo είναι μία από τις 
πλέον μεγαλύτερες και καταξιωμένες επιχειρήσεις στην Θεσ-
σαλονίκη σε ότι αφορά την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών 
στις εκτυπώσεις. Από την ίδρυση της το 2003, η εταιρία έχει 
αναπτυχθεί σε αρκετούς τομείς και προϊόντα στον κλάδο των 
ψηφιακών εκτυπώσεων. Παράλληλα έχει επεκτείνει τις δρα-
στηριότητές της τόσο από πλευράς κύκλου εργασιών όσο και 
από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού παρέχοντας ολοκληρω-
μένες λύσεις παρουσίασης και υποστήριξης των μικρομεσαίων 
αλλά και ανώνυμων επιχειρήσεων στο χώρο των εκτυπώσεων. 
Το 2010 το κέντρο ψηφιακών εκτυπώσεων Entypo προχώρησε 
σε ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, για την εξυ-
πηρέτηση των αυξημένων αναγκών της σε υπηρεσίες και εκτυ-
πώσεις. Πιο συγκεκριμένα καλύπτουμε τις εξής υπηρεσίες: Ψη-
φιακές εκτυπώσεις, Βιβλιοδεσίες, Πλαστικοποιήσεις, Scanning, 
αναλαμβάνουμε επίσης κάρτες, Φυλλάδια, Επιστολόχαρτα, 
Φακέλους, λογιστικά έντυπα, σφραγίδες, ημερολόγια, γιγα-
ντοαφίσες, Canvas, Μουσαμά, Kapafix, Αυτοκόλλητες ετικέτες, 
και τέλος προσκλητήρια γάμου και βάφτισης της επιλογής σας 
καθώς και διαφημιστικά είδη... Αγ. Δημητρίου 25 & Καραολή 
Δημητρίου (όπισθεν Πλατείας Ευόσμου), 2310700627, e-mail: 
print@entypo-printshop.gr, Facebook: Entypoprintshop

Entypoσεις που σας μένουν

Το στέκι της παρέας

#αφιέρωμα_Εύοσμος

Το μεζεδοπωλείο «Στέκι του Βαρώνου» στον 
Εύοσμο Θεσσαλονίκης είναι ένα γραφικό και 
παραδοσιακό θεσσαλονικώτικο ουζερί που λει-
τουργεί από νωρίς το πρωί, σερβίροντας καφέ 
και συνεχίζει με ελληνικές σπεσιαλιτέ και τοπικά 
εδέσματα τα οποία μπορείτε να συνοδέψετε με 
κρασί και ούζο έως αργά το βράδυ. Εικόνες από 
την παλιά Θεσσαλονίκη και ζεστή φιλοξενία συνθέτουν το παρεΐστικο περιβάλλον του. Προτεί-
νουμε να δοκιμάσετε παραδοσιακά κεφτεδάκια, συκωταριά αρνίσια, κεμπάπ και χωριάτικο λου-
κάνικο, αρνάκι ή κότσι φούρνου, μυδοπίλαφο, καλαμαράκια γεμιστά, σουπιές, χταπόδι ή μοσχάρι 
στιφάδο, γιουβέτσι, σουφλέ πατάτας και πολλές ακόμα φρεσκομαγειρεμένες, σπιτικές συνταγές. 
Αν ψάχνετε μια παραδοσιακή ταβέρνα για καλό και φθηνό φαγητό με την οικογένεια και τους 
φίλους σας, επισκεφθείτε το μεζεδοπωλείο Στέκι του Βαρώνου. Καραολή & Δημητρίου 143, 
6985731259, 6971883382, 6974752071, Facebook: Το Στέκι του Βαρώνου
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Το ινστιτούτο αισθητικής Andromachi nails 
αποτελεί έναν από τους πιο όμορφα διακο-
σμημένους χώρους αποπνέοντας ηρεμία και 
χαλάρωση. Πεντικιούρ – μανικιούρ, ημιμό-
νιμο, φυσική ενίσχυση καθώς και nail art 
είναι κάποιες από τις εφαρμογές που μπο-
ρείτε να απολαύσετε στο Andromaxi nails. 
Το αδυνάτισμα, η σύσφιξη και η μείωση της 
κυτταρίτιδας επιτυγχάνονται με την εφαρ-
μογή δυνατών και εξειδικευμένων προϊό-
ντων. Η λιπομέτρηση μαζί με ένα διατροφικό 
πρόγραμμα που ταιριάζει στο σωματότυπό 
σας, θα σας βοηθήσει να χάσετε τα κιλά που 
θέλετε μέχρι το καλοκαίρι. Μη ξεχνάτε ότι 
το μαύρισμα που επιθυμείτε μπορείτε να το 
επιτύχετε με το solarium που διαθέτει η επι-
χείρηση χρησιμοποιώντας τα εξειδικευμένα 
προϊόντα της εταιρείας  Australian gold. Τέ-
λος τα κραγιόν της Golden Rose και η επι-
λεγμένη συλλογή χειροποίητων κοσμημά-
των θα συμπληρώσουν μια ενδιαφέρουσα 
και ελκυστική εμφάνιση Καραολή & Δημη-
τρίου 131, 2310757280

Facebook: AndromachiNails.  
e-mail: giannouli.anta2@gmail.com

Η εταιρία «Χίλια Χρώματα & Αρώματα» 
δραστηριοποιείται πέντε χρόνια στον χώρο 
του αρώματος «τύπου» και απολαμβάνει τα 
θετικά σχόλια και την εμπιστοσύνη της το-
πικής αγοράς. Με τη γνώση όλης της δια-
δικασίας δημιουργίας ενός αρώματος, ενός 
σαπουνιού και μίας κρέμας είναι σε θέση να 
επιλέξει πιστοποιημένα εργαστήρια για την 
παραγωγή της γκάμας της. Μια γκάμα που 
περιλαμβάνει περισσότερους από 350 κω-
δικούς αρωμάτων, αιθέριων και φυτικών 
ελαίων σαπουνιών ελαιολάδου & γλυκε-
ρίνης καθώς και κρέμες, ειδών καλλυντι-
κής περιποίησης προσώπου, σώματος και 
μακιγιάζ. Καθώς οι πρώτες ύλες του αρώ-
ματος έρχονται απ’ευθείας από τη Γαλλία, 
η ενημέρωση για τις νέες τάσεις είναι συ-
νεχής. Επίσης αναλαμβάνει με υπευθυνό-
τητα εκδηλώσεις παντός τύπου, βαπτίσεις, 
εταιρικά δώρα, πάρτυ κτλ. με προσιτή ποι-
κιλία. Όλα τα προϊόντα της διατίθενται και 
διαδικτυακά στο www.1000aromata.gr.  
Διεύθυνση: Παύλου Μελά 5, 2313038189, 
e-mail: info@1000aromata.gr 

Από την κορφή ως τα νύχια Το δικό σας άρωμα!
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Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου
Στο γραφικό νησί της Θάσου το 1973 μία ομάδα μελισσοκόμων αποφασίζουν να δώσουν 
νομική μορφή στη μέχρι τότε παραδοσιακή και φιλική συνεργασία τους, ιδρύοντας το 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΘΑΣΟΥ. Από τότε μέχρι και σήμερα οι μελισσοκό-
μοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών 
για ασφαλή και υγιεινά προϊόντα, διαθέτοντας έτσι το γνωστό μέλι «ΘΑΣΟΣ», μέλι σε κη-
ρήθρα, ντόπιο κερί, βασιλικό πολτό, πρόπολη και γύρη. Το μέλι του συνεταιρισμού είναι 
καθαρό, γνήσιο και φυσικό προϊόν χωρίς καμία επεξεργασία, προφυλαγμένο από οποια-
δήποτε προσθήκη ή αφαίρεση.

Το μέλι είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό τρόφιμο που όχι μόνο δεν αλλοιώνεται, αλλά 
μπορεί και συντηρεί άλλα τρόφιμα. Έχει σπουδαίες ευεργετικές ιδιότητες καθώς είναι 
αντιμικροβιακό, αντικαρκινικό και αντιφλεγμονώδες. Επίσης ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, λειτουργεί ως αντιβηχικό, έχει και καλλυντική δράση καθώς και πολλές άλλες 
ιδιότητες. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι για να μπορεί να απολαύσει όλες αυτές 
τις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού πρέπει να το καταναλώνει σε καθημερινή βάση. 

Το μέλι «ΘΑΣΟΣ» και όλα τα προϊόντα του ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  
ΘΑΣΟΥ, καθώς και άλλα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, θα τα βρείτε τώρα 
στην Θεσσαλονίκη, στο κατάστημα που βρίσκεται στον Εύοσμο στη διεύθυνση: 
Μακεδονομάχων 4 & Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2317 721279

Ο παιδότοπος Αστεράκια στην 
Πλατεία Ευόσμου δημιουργήθη-
κε το 2006 με αγάπη και σεβασμό 
για το παιδί. Οι ιδιοκτήτες νιώθο-
ντας το κάθε παιδί σαν να είναι 
δικό τους διαθέτουν πάντα επί-
βλεψη από έμπειρο προσωπικό 
για να απασχοληθούν δημιουρ-
γικά σε ένα ασφαλές περιβάλλον 
(φουσκωτό, μπαλοπισίνες, τσου-
λήθρα, παιχνιδοκατασκευή πολλών δραστηριοτήτων). Επίσης ο παιδότοπος διαθέτει ένα 
όμορφο BabyPark με πολλά παιχνίδια για τα παιδιά έως… 3 ετών. Τα «Αστεράκια» έχουν 
όλες τις απαραίτητες νόμιμες πιστοποιήσεις. Ο παιδότοπός είναι κοντά σας όλο το χρόνο 
(365 ημέρες) για να τον επισκεφθείτε ή να διοργανώσετε τα πιο τρελά παιδικά πάρτυ στις πιο 
προσιτές τιμές για ΟΛΟΥΣ σε συνεργασία αν θέλετε με τα καλύτερα γραφεία εκδηλώσεων για 
την παροχή Κλόουν, ταχυδακτυλουργού και ότι άλλο έχει η φαντασία σας μπορεί να κάνει 
το πάρτι του παιδιού σας ξεχωριστό! Αγίου Δημητρίου 25 & Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
γωνία (πλ. Ευόσμου), 2310705720, 6944838415, Facebook: Asterakia «Paidotopos» 
(Αστεράκια), e-mail: info@paidotopos.gr, www.paidotopos.gr

Ένα σκαλί πιο ψηλά από το αναμενόμενο, το ελληνικό εστιατόριο 
«40 Κύματα» στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, κλέβει τις εντυπώσεις κι 
αυτήν τη χρονιά! Προσφέρει εμπνευσμένα μενού για όσους θέλουν 
να πειραματιστούν λίγο περισσότερο με τα πιάτα και τις συνταγές της 
μεσογειακής κουζίνας. Τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική 
τους αλλά διαθέτει ΚΑΙ μεγάλη ποικιλία κρεατικών. Τα γαστρονομικά 
πιάτα του εστιατορίου συνοδεύονται από επιλεγμένη λίστα ελληνικών 
κρασιών που δικαιωματικά κερδίζουν τις καλύτερες κριτικές σε όλον 
τον κόσμο. Στα «40 Κύματα» η ελληνική κουζίνα αποκτά φαντασία, 
ποιότητα και φρεσκάδα. Ο executive chef και η ομάδα του «οδηγούν» 
στις γαστρονομικές εξερευνήσεις ώστε οι γεύσεις να αποτελούν 
σημείο αναφοράς για τον καθένα χωριστά. Στα «40 Κύματα» όπως 
διαπιστώσαμε θα έχετε ένα ήρεμο γευστικό ταξίδι με μεσογειακές 
δημιουργίες. Τα ψάρια και τα θαλασσινά παραλαμβάνονται ολόφρεσκα 
από την ελληνική θάλασσα για να απογειώσουν την εμπειρία σας. Τα 
«40 Κύματα» είναι ένα σύγχρονο εστιατόριο που θα σας χαρίσει υπέ-
ροχα γαστρονομικά ταξίδια για τις ωραιότερες αναμνήσεις σας.

Καραολή και Δημητρίου 9 Εύοσμος 2310759000 και 6974050022 
www.40kymata.gr, www.facebook.com/kymata40

Από το 2000 η επιχείρηση Diletto 
προσφέρει υπηρεσίες και μενού 
που ικανοποιούν τους πάντες. 
Η ποικιλία παγωτών και γλυκών 
καλύπτουν και τους πιο απαιτη-
τικούς ουρανίσκους τόσο για μι-
κρούς όσο και μεγαλύτερης ηλι-
κίας επισκέπτες. Το παγωτό ben 
& jerrys έχει γίνει μία από τις πιο 
αγαπημένες γευστικές συνήθειες. 
Οι υπέροχοι αρωματικοί καφέδες  
που διατίθενται σε ολοκληρωμέ-
νη ποικιλία συνοδεύουν απολαυστικά το γλυκό ή το παγωτό της επιλογής σας καθώς και την 
κρέπα που επιλέγεται εσείς με τα αγαπημένα σας υλικά. Για όσους έχουν αδυναμία και στις 
αλμυρές γεύσεις, το Diletto προσφέρει αλμυρή κρέπα, τοστ και πίτσα φτιαγμένα με πολύ 
μεράκι και ποιοτική πρώτη ύλη. Το Diletto μαζί με το εξαιρετικό μενού μπορεί να καλύψει τις 
ανάγκες για κάθε τύπου εκδηλώσεις όπως γάμους και βαφτίσεις. Τέλος διαθέτει οθόνες με-
γάλου μεγέθους για να μπορούν οι φίλαθλοι να απολαμβάνουν όλους τους αγώνες  μαζί με 
το αγαπημένο τους μενού. Παύλου Μελά 24 (πλ. Ευόσμου), 2310574053, 697476689, 
Facebook: Diletto oktapodas

Παιδότοπος με... «αστεράκια»

Μυρίζει θάλασσα!

Γλυκά και αλμυρά

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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Το «υλικό» που δημιούργησε 
αυτό το καφέ είναι η αγάπη και ο 
σεβασμός προς τον πελάτη στη 
συγκεκριμένη οικονομική συ-
γκυρία. Είναι ένας χώρος άνετος, 
όμορφος και αξιοπρεπής ώστε να 
μπορεί η οικογένεια, το ζευγάρι 
ή ακόμα και οι φίλοι να έχουν 
ένα ζεστό στέκι για μία κουβέντα, 
ένα χαμόγελο και μία ελπίδα 
ζωγραφισμένη στα πρόσωπά 
τους. Όλο αυτό το κλίμα συνο-
δεύεται από καφέ… βραβευμένο 
με χρυσό βραβείο σε παγκόσμιο 
διαγωνισμό ανάμεσα σε τέσσερις 
χιλιάδες συμμετοχές. Η τιμή του 
όμως είναι τόσο προσιτή ώστε 
να μπορέσει ο κάθε ένας να τον 
απολαύσει. Σημαντικό είναι να 
αναφέρουμε ότι η τιμή πακέτου 
και σαλονιού είναι η ίδια. Αυτή 
είναι η θεωρία, η ψυχή και το 
πνεύμα του «Sugar Coffee», το 
νέο take away καφέ που άνοιξε στην αγκαλιά του κέντρου του Ευόσμου Θεσσαλονίκης   
M. Aλεξάνδρου 35, 2310 760 800, Facebook: Sugar Coffee

Ο ιδιοκτήτης του «the Barber» 
υπηρετεί την τέχνη του από 
το 1995. Η πολυετής εμπειρία 
του, τον καθιστά σε έναν από 
τους καλύτερους στο είδος του 
ενώ καλύπτει τις προτιμήσεις 
όλων των πελατών του καθώς 
μπορεί να δημιουργήσει από ένα 
απόλυτα κλασικό λουκ έως ένα 
προχωρημένο trendy ή ακόμα 
και με ιδιαίτερα «σβησίματα». 
Το κουρείο του εδρεύει στην 
κεντρική πλατεία από το 2007 και 
η αισθητική του είναι… αυθεντι-
κή σε όλα της. Το ξύρισμα και το 
κούρεμα… τελούνται με ιεροτε-
λεστία συνοδευόμενα με εξειδι-
κευμένα προϊόντα που ολοκλη-
ρώνουν μία ελκυστική εμφάνιση 
στον κάθε επισκέπτη ξεχωριστά. 
Μία δοκιμή θα επιβεβαιώσει πως 
το «the Barber»  θα γίνει μία 
από τις αγαπημένες σας συνήθει-
ες και αποδράσεις χαράς. Στην οδό Σμύρνης 2 (πεζόδρομος Ευόσμου), 2310760801, 
Facebook: FilipposThebarber

Γλυκό και βραβευμένοΑυθεντικό και παραδοσιακό

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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Όλα ξεκίνησαν το 2005 από τα αδέρφια Αργύρη και Χρήστο 
Παπασωτηρίου όταν δημιούργησαν το πρώτο ζαχαροπλα-
στείο «Παπασωτηρίου» στην οδό Καρατάσου 25, στον 
Εύοσμο, παρασκευάζοντας τις πιο γλυκές... προτάσεις. 
Χειροποίητα γλυκά, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες και ό,τι 
βάλει ο νους σας με αγάπη και με τα πιο αγνά υλικά. «Το 
ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου ξεχωρίζει για τις δυνατές 
του γεύσεις και τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές του τιμές» 
όπως λένε όσοι ξέρουν από... γλυκά. Σήμερα η επιχείρηση 
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση και 
με δεύτερο κατάστημα στην οδό Λεύκης 17 στον Εύοσμο. 
Οι χώροι του, υποδέχονται τους πελάτες με χειροποίητα 
γλυκά και αλμυρά εδέσματα για στιγμές χαλάρωσης και 
απόλαυσης... (Με 2 καταστήματα στον Εύοσμο 1ο: Καρα-
τάσου 25, τηλ. 2310 759475 - 2ο: Αντώνη Τρίτση 17, τηλ. 
2310660300)

Η όσφρηση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αισθήσεις 
του ανθρώπου. Μας βοηθά να απολαμβάνουμε τη… ζωή 
ενώ οι μυρωδιές από αρώματα διαφόρων ειδών «ξυ-
πνούν» στο μυαλό υπέροχες αναμνήσεις. Για κάποιους το 
άρωμα είναι ταυτότητα και για άλλους απαραίτητο αξεσου-
άρ. Κάποιοι άλλοι το θεωρούν στιλ αλλά για το κατάστημα 
«the Makers» θεωρείται τα… πάντα. Η νεοσύστατη εται-
ρεία χρησιμοποιεί ως βάση για τα προϊόντα της την καλύ-
τερη ποιότητα πρώτης ύλης. Το αποτέλεσμα είναι αισθητά 
εντυπωσιακό στη σύνθεση αρωμάτων τύπου γνωστών οί-
κων. Πέρα από αυτό η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένη 
περιποίηση σώματος όπως bodymist, scrub για το σώμα, 
γαλάκτωμα σώματος και σαπούνια εξαιρετικής ποιότητας 
τα οποία διατίθενται στην ιδιαίτερη προσωπική αρωματι-
κή νότα που ταιριάζει στον κάθε επισκέπτη ξεχωριστά. Η 
παρουσία σας στο χώρο της επιχείρησης «the Makers» θα 
αποτελέσει για εσάς μία ιδιαίτερη εμπειρία στον κόσμο 
των αρωμάτων που θα διεγείρει όχι μόνο την όσφρηση 
αλλά και όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις. Παύλου Μελά 15, 
2315533307, Facebook: @TheΜakersPerfumes

Η «Πίτσα Λαμαρίνα» λειτουργεί από το Νοέμβριο του 
2013. Μία καθαρά οικογενειακή υπόθεση αφού χρη-
σιμοποιεί… μυστική συνταγή ζύμης που χρονολογείτε 
από το 1989. Εν μέσω κρίσης προσάρμοσε τις τιμές σε 
χαμηλά επίπεδα διατηρώντας όμως ψηλά την ποιότητα 
της. Η ολόφρεσκη ζύμη που φτιάχνεται καθημερινά, ολο-
κληρώνει το γευστικό επίπεδο με επώνυμα και υψηλής 
διατροφικής αξίας ποιοτικά υλικά σε κασέρι και αλλαντι-
κά. Πέρα από την γευστικότατη πίτσα διατίθενται  επίσης 
σε καθημερινή βάση φρέσκες σαλάτες και προϊόντα από 
την τοπική αγορά. Το χαρακτηριστικό όμως της «Πίτσα 
Λαμαρίνα» αποτελεί το ατομικό κομμάτι πίτσας σε 10 
διαφορετικές γεύσεις με μόνο… 1€. Κομμάτι ψημένο σε 
μεγάλο ταψί ή αλλιώς λαμαρίνα. Συνεπώς «Πίτσα Λαμα-
ρίνα» απλά.... δαγκώστε και απολαύστε. Θα την βρείτε 
στην οδό Παύλου Μελά 19, στον πεζόδρομο του Ευόσμου. 
Τηλέφωνο delivery 2310 700 008, Παύλου Μελά 19, 
6985024392, Facebook: Πίτσα Λαμαρίνα

Το κατάστημα «ΝΕΟ-
ΦΥΤΟΣ» ύστερα από 
20 χρόνια λειτουργίας 
με εμπειρία ξέρει να 
ικανοποιεί και τον πιο 
απαιτητικό πελάτη. 
Απευθύνεται σε 
γυναίκες και άνδρες 
ανεξαρτήτου ηλικίας, 
που ενημερώνονται 
για τη μόδα, ζουν 
έναν σύγχρονο τρόπο 
ζωής, έχουν άποψη και 
θέλουν να εκφράζουν 
την προσωπικότητά 
τους μέσα από τις 

ενδυματολογικές τους επιλογές! Πέρα από ρούχα και αξε-
σουάρ υψηλής ποιότητας, αυτό που θα σας κερδίσει είναι 
ο ευδιάκριτη σχεδιαστική πρωτοπορία των προϊόντων 
της. Η εταιρεία «ΝΕΟΦΥΤΟΣ» εμπιστεύεται και υποστη-
ρίζει τα έτοιμα ενδύματα ελληνικών κορυφαίων brands 
επιλέγοντας την ελίτ των Θεσσαλονικιών συνεργατών της. 
Έως και σήμερα, η εταιρία διαθέτει 2 καταστήματα με την 
επωνυμία  ‘’ΝΕΟΦΥΤΟΣ’’ όπου το ένα εδρεύει στο Κιλκίς 
και το δεύτερο στην οδό Καραολή και Δημητρίου 111, στο 
κέντρο του Ευόσμου 2310707182, Facebook: Νεοφυτος- 
Καταστήματα ρούχων 

Μοσχομυρίζει ο τόπος Αναμνήσεις με μυρωδιές! Με 1 ευρώ …. Πίτσα! 20 χρόνια στη μόδα!

Τζαβέλλα 7, Εύοσμος

2310700194
Facebook: Playground Cafe - Επιτραπέζια

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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Το ζαχαροπλαστείο «Νικολαϊδης» είναι μία οικογενειακή επιχείρηση η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα το… 1950. 
Το πρώτο παγωτό, φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο, μοιράζεται στα χωριά της Δράμας. Την επιχείρηση αργότερα 
ανέλαβαν και συνέχισαν τα εγγόνια της οικογένειας όπου εκσυγχρόνισαν τον εξοπλισμό αγοράζοντας σύγχρονα 
ιταλικά μηχανήματα. Η ιδιαιτερότητα στο παγωτό έγκειται στο ότι παρασκευάζεται με φρέσκο γάλα και ποιοτικές 
πρώτες ύλες -όλων των γεύσεων- από όλα τα μέρη του κόσμου. Οι δε αμέτρητες γεύσεις ικανοποιούν και τους 
πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Τα γλυκά του ζαχαροπλαστείου διαθέτουν μία ποικιλία από πάστες, σοκολατένια 
κεράσματα με γέμιση διαφόρων γεύσεων και είναι όλα παραγωγής τους. (Δεν λείπουν φυσικά οι τούρτες οι οποίες 
μπορεί να είναι φτιαγμένες με απλές αλλά κλασσικές γεύσεις ή οι εντυπωσιακές τρισδιάστατες σε ότι σχέδιο, 
χρώμα και γεύση μπορεί κάποιος να φανταστεί) Τέλος, είναι γεγονός ότι η ποιότητα και η ποικιλία που προσφέρει 
το ζαχαροπλαστείο «Νικολαϊδης» στον τομέα του άρτου, το καθιστά σε ένα από τα πιο ειδικευμένα σε όλη τη Δυτική 
Θεσσαλονίκη. Ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ βυζαντινού, τύπου μονάχου, 
ντινκελ, ζέας, κύπρου, μετσόβου, βλάχικου, πετρόμυλου καθώς και πολλά άλλα υψηλής διατροφικής αξίας! Αξίζει να 
σημειωθεί πως οι συνταγές και η παραγωγή των προαναφερόμενων ειδών άρτου έχει ξεκινήσει από την εκπαίδευση 
του προσωπικού στον τόπο προέλευσης αυτών. Το ζαχαροπλαστείο Νικολαϊδης διαθέτει φιλικό περιβάλλον και 
ενημερωμένο προσωπικό που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν στη γεύση που εσείς αναζητάτε. 
Όλα τα υπέροχα και γευστικά προϊόντα συνοδεύονται από υψηλής ποιότητας καφέδες όλων των ειδών. 
1) Καραολή & Δημητρίου 163, Εύοσμος, 2310658827, 2) Καραολή & Δημητρίου 237, Ηλιούπολη, 2310663662,  
3) Σ. Τσακμάνη 74, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, 2394022209

Το κατάστημα «Phototech» εδρεύει στην οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 72 από τον Μάιο του 2002. 
Η ομάδα της «Phototech» με την εμπειρία και την 
εξειδίκευση της στον τομέα της φωτογραφίας και 
του βίντεο, κρατά ζωντανές τις ομορφότερες και πιο 
σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Βασική του προ-
τεραιότητα είναι να σας εξασφαλίσει το αποτέλεσμα 
που θα ταιριάζει στις δικές σας προτιμήσεις σε συν-
δυασμό πάντα με την υψηλή ποιότητα και αισθητική. 
Η «Phototech» σας συντροφεύει διακριτικά εδώ και 
χρόνια τώρα, στους γάμους και τις βαπτίσεις αλλά 
και σε κάθε στιγμή που εσείς θέλετε να απαθανατί-
σετε και να τις μοιραστείτε με τις επόμενες γενεές. Η 
εμπιστοσύνη και η προτίμηση του κοινού καθιστά την 
επιχείρηση μία από τις πιο επιτυχημένες στην ευρύ-
τερη περιοχή του Ευόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 72 
τηλ 2310700314

Με πάθος για την δουλειά τους και έμφαση στην 
ποιότητα «στοιχεία απαραίτητα» όπως σημειώνουν 
οι ίδιοι, οι εμπνευστές του ALBERO μετατρέπουν τις 
επιθυμίες των πελατών και φίλων σε απολαυστικές 
δημιουργίες. Με έναν έντονο συνδυασμό γεύσεων 
και αισθήσεων - καφέ - κρασί - cocktail έχουν τον 
τρόπο να κάνουν τις μέρες και τις νύχτες μοναδικές! 
Τα πιο δημοφιλή cocktail στο... ποτήρι σας. ALBERO 
στην Εθν. Αντιστάσεως 87 & Δυτικής Θράκης 1, Νέο 
Κορδελιό, 2310769120, Facebook: Alberocafebar, 
e-mail: alberothess@gmail.com

Το Playground από το 2011 γεμίζει τις μέρες και 
τις νύχτες των θαμώνων με περισσότερα από… 
200 επιτραπέζια παιχνίδια από όλο τον κόσμο. Ένας 
χώρος ζεστός και παιχνιδιάρικος που θα σας κάνει 
να νιώσετε ότι η διασκέδαση και η παιδικότητα δεν 
σταματάει ποτέ. Το Playground διαθέτει επίσης κον-
σόλες Play Station, Nova και ΟΤΕ tv έτσι ώστε ο κάθε 
επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να παρακολου-
θεί τους αγαπημένους του αθλητικούς αγώνες. Το 
Playground είναι δίπλα σας καθημερινά 9:00-17:00. 
Απολαύστε τη μεγάλη ποικιλία καφέδων και ροφη-
μάτων καθώς και τις πιο λαχταριστές ιταλικές σο-
κολάτες μόνο με 2€! Και μην ξεχνάτε ότι καθημερινά 
μπορείτε να απολαμβάνετε δύο μπύρες στην τιμή 
των 5 ευρώ! Το playground στον Εύοσμο Θεσσαλο-
νίκης σας περιμένει για να σας προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του. Τζαβέλλα 7, 2310700194, Facebook: 
playground Καφέ-Επιτραπέζια

Η φετινή σεζόν στη μόδα έχει το δικό της μυστικό: η 
boutique UP! Fashion Shopping διαθέτει αυτό που 
θα σας κάνει να λάμψετε περισσότερο από όλους τους 
άλλους! Πάντα ενημερωμένη με τις τελευταίες τάσεις 
της μόδας όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες και των πιο 
απαιτητικών γυναικών αλλά προσφέρει υψηλής ποι-
ότητας υπηρεσίες αφού επικεντρώνεται στην κάθε 
μία ξεχωριστά για να μπορέσει να ανακαλύψει το δικό 
της στιλ που αντιστοιχεί στη δική της προσωπικότητα. 
Η γκάμα αποτελείται από έτοιμα ενδύματα με κορυ-
φαία υφάσματα τόσο Ελληνικά όσο και εισαγόμενα. 
Φορέματα μονόχρωμα αλλά και εμπριμέ που κάνουν 
αίσθηση, μπλούζες και πουκάμισα σε όλα τα μεγέθη 
και σχέδια καθώς και πρακτικά παντελόνια έως και 
60 νούμερο γιατί η ομορφιά και το στυλ αφορά όλες 
τις γυναίκες με δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 43, 2315533570, 6970333150

Εικόνες για κορνίζα Τα πιο δημοφιλή στο... ποτήρι σας Παιχνίδι για όλους! Μέχρι 60 νούμερο!

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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H itXproject είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρία πληροφορικής που 
από το 2011 δίνει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις τόσο σε ιδιώ-
τες όσο και επαγγελματίες. Οι κύριοι κλάδοι που δραστηριοποιείται 
είναι: το εμπόριο προϊόντων και αξεσουάρ τεχνολογίας, ειδών 
χαρτοπωλείου/γραφικής ύλης, συστημάτων ασφαλείας, ηλε-
κτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων LED, ο εξοπλισμός 
και μηχανοργάνωση επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της, από 
την εγκατάσταση δικτύου έως και την εγκατάσταση και παρα-
μετροποίηση προγράμματος εμπορολογιστικής διαχείρισης, η 

δημιουργία ιστοσελίδων και e-shops, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τόσο σε επίπεδο υλικού εξοπλι-
σμού όσο και λογισμικού, το εξειδικευμένο service ηλεκτρονικών συσκευών όπως σταθεροί και φορητοί 
υπολογιστές, tablets, κινητά και smartphones. Στο cosmostore.gr, το e-shop της εταιρείας, βρίσκονται σε ένα 
εύχρηστο περιβάλλον όλα τα είδη που αυτή εμπορεύεται για την εύκολη εύρεση και αγορά σε ασυναγώνιστες τι-
μές. Η itΧproject και το cosmostore.gr βρίσκονται πάντα κοντά στον ιδιώτη ή επαγγελματία προσφέροντας υψηλού 
επιπέδου aftersales υπηρεσίες. Τζαβέλλα 12, 2310634582, 6936000554, e-mail:info@itxproject.gr, www.
facebook.com/cosmostore.gr

Κάνε κλικ!

Παύλου Μελά 17, Εύοσμος | 6948876966

Από το 2001 τα «ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ» περιποιούνται το ανδρικό 
φύλο όλων των ηλικιών. Το κούρεμα μπορεί να γίνει κλασσικό ή μο-
ντέρνο με πολλά «σβησίματα»… σε προσιτές τιμές. Η περιποίηση για 
το μούσι είναι επίσης μία από τις πιο αγαπητές συνήθειες των επι-
σκεπτών του κομμωτηρίου και ένα από τα δυνατά σημεία των «Αν-
δρικών Κομμωτηρίων». Η διακόσμηση του χώρου είναι εξαιρετικά 
φιλική για παιδιά και εφήβους καθώς περιβάλλεται από παραστάσεις 
παιδικών ηρώων ενώ οι τοίχοι φιλοξενούν πολύχρωμα σχέδια. Το 
κομμωτήριο ανδρών θέλοντας να διευκολύνει το βαρύ καθημερι-
νό πρόγραμμα υποχρεώσεων των πελατών του, δέχεται πάντα… 
χωρίς ραντεβού. Η περιποίηση γίνεται με ποιοτικά προϊόντα όπως 
GOEDWELL, so material poweraddict, seri FARCOM professional και 
άλλα. Μεγάλου Αλεξάνδρου 112, 2310706160

Μόνο για άνδρες!

Το «Μastelo» μεζέ - bar είναι ένα σύγχρονο μεζεδοπωλείο στον πεζόδρομο Ευό-
σμου (Παύλου Μελά 17). Ο χώρος είναι μοντέρνος και φωτεινός με χαλαρή διακό-
σμηση και με μουσική σε ρυθμούς ελληνικού swing jazz και έντεχνου. Αξίζει να δο-
κιμάσετε καβουρμά με στραπατσάδα, πατάτες «Mastelo» (σοταρισμένες σε ελαιόλαδο 
με μανιτάρια, σκόρδο και θυμάρι), τηγανιές, κεμπαπάκια, σπετσοφάϊ  πικάντικο, λου-
κάνικα σχάρας, χταπόδι με σως, σκουμπρί καπνιστό καθώς και θαλασσινά ημέρας. 
Πέρα από τα χύμα τσιπούρα και τα εμφιαλωμένα ποτά σας προτείνουμε να δοκιμάσετε 
την εξαιρετική ρακί από τα Ανώγεια Κρήτης και τις παραλλαγές της όπως ρακόμελο, 
ρακοφράουλα, ρακοκάρπουζο και rakihito. Επίσης διατίθεται πλούσιο σε αρώματα 
και γεύσεις  χύμα κρασί. Κάθε Τρίτη προσφέρετε 1+1 κανατάκι ρακί σε όλες τις παραλ-
λαγές της, και κάθε Τετάρτη συνοδεύει το μενού σας με ζωντανή μουσική σε έντεχνο 
un plugged. Για τις κυρίες το Mastelo έχει δημιουργήσει ένα ladies night με 1+1 κρασί 
κάθε Πέμπτη. Κρατήσεις στο 6948876966. Μία επίσκεψη αρκεί για να σας γίνει αγα-
πημένη συνήθεια. Παύλου Μελά 17, Facebook: Mastelomeze

Ladies night

#αφιέρωμα_Εύοσμος
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται 
είναι φυσιολογικά. Το 1% όμως παρουσιάζει κάποια 
μορφή νοητικής ή σωματικής βλάβης. Έχουν αναπτυ-
χθεί διάφορα τεστ επεμβατικά και μη τα οποία βοηθούν 
στην έγκαιρη διάγνωση χρωμοσωμικών συνδρόμων  
αλλά και πολλών άλλων παθήσεων όπως οι καρδιοπά-
θειες. 

Μη επεμβατικά τεστ

Τεστ του 1ου τριμήνου: Γίνεται μέτρηση κά-
ποιων ορμονών της μητέρας με μια εξέταση αί-
ματος και υπολογισμός της αυχενικής διαφάνειας 
του εμβρύου με τον υπέρηχο. Η αυχενική δι-
αφάνεια είναι με απλά λόγια η ποσότητα υγρού 
στον αυχένα του εμβρύου.  Έχει βρεθεί πως το 
υγρό αυτό είναι αυξημένο στα έμβρυα με σύνδρο-
μο DOWN, καρδιοπάθειες και άλλες παθήσεις. Το 
τεστ καλύπτει σε ποσοστό που φθάνει έως το 
90% περίπου και πραγματοποιείται από την 11η  
έως την 14η  εβδομάδα. Εάν μία γυναίκα έχει αυ-
ξημένο κίνδυνο για στο σύνδρομο (>1/250) τότε 
συστήνεται επεμβατική μέθοδος προγεννητικής 
διάγνωσης.

Υπερηχογράφημα δευτέρου επιπέδου: Γίνεται 
μεταξύ της 20ης  και 24ης  εβδομάδας. Είναι από 
τα σημαντικότερα υπερηχογραφήματα καθώς γί-
νεται λεπτομερής έλεγχος όλων των εμβρυϊκών 
οργάνων και περίπου το 70% των βλαβών μπο-
ρεί να ανακαλυφθούν με αυτή την εξέταση. 

Επεμβατικά τεστ

Αμνιοπαρακέντηση: Πραγματοποιείται μετά τη 
15η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Με μία λεπτή 
βελόνη αφαιρείται λίγο αμνιακό υγρό το οποίο και 
περιέχει κύτταρα από το  έμβρυο. Στη συνέχεια 
το υγρό αυτό εξετάζεται σε ειδικό εργαστήριο. Τα 
αποτελέσματα βγαίνουν σε μερικές ημέρες. Έχει 
ποσοστό διάγνωσης πάνω από 99% αλλά και πο-
σοστό αποβολής του εμβρύου σχεδόν 1%.

Λήψη χοριακής λάχνης: Γίνεται πιο νωρίς από 
την αμνιοπαρακέντηση από τις 11η  έως την 14η 

εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Με μία λεπτή βελό-
νη αφαιρούνται λίγα κύτταρα από τον πλακούντα 
τα οποία και εξετάζονται σε ειδικό εργαστήριο. Τα 
αποτελέσματα βγαίνουν σε μερικές ημέρες. Έχει 
ποσοστό διάγνωσης πάνω από 99% αλλά και πο-
σοστό αποβολής του εμβρύου σχεδόν 1%.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε λοιπόν πως παρόλο που 
οι δυνατότητες σήμερα σωστού προγεννητικού 
ελέγχου έχουν αναπτυχθεί σε τεράστιο βαθμό σί-
γουρα δεν μας καλύπτουν ακόμη 100%. Πάντοτε 
η τελική επιλογή ανήκει στο ζευγάρι και ο γιατρός 
απλά παραθέτει τα ευρήματα.

Έλεγχος για σύνδρομο Down  
με απλή εξέταση αίματος

Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε άγνοια 
όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης του εμβρυϊ-
κού DNA που κυκλοφορεί στο αίμα της μητέρας. 
Η τεχνολογική πρόοδος μας επιτρέπει να βλέπου-
με το μέλλον του μη επεμβατικού προγεννητικού 
ελέγχου με μία απλή εξέταση αίματος της μητέρας.

Η μέθοδος έχει δυνατότητα ανίχνευσης έως και 
99%, με μικρή πιθανότητα λάθους (1/1000), και 
μπορεί να γίνει από την 12η εβδομάδα και μετά. 
Είναι μία πολύ καλή μέθοδος ανίχνευσης που 
ελέγχει όμως μόνο συγκεκριμένες παθήσεις, ενώ 
το αποτέλεσμα βγαίνει μετά από περίπου 2 εβδο-
μάδες. Θα πρέπει να γίνεται στις περιπτώσεις όπου 
έχει βγει αυξημένος κίνδυνος μετά από την εξέτα-
ση της αυχενικής διαφάνειας.

Προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
Του  Άγγελου Δανιηλίδη*

*Δανιηλίδης Άγγελος

Μαιευτήρας – Χειρουργός 
Γυναικολόγος

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής 
Γυναικολογίας Α.Π.Θ., BSCCP, DFFP, 
MIGS

Ειδικότητα & Μετεκπαίδευση επί τε-
τραετία σε Εδιμβούργο και Γλασκώβη 
και για 6 μήνες Γαλλία

Ιστοσελίδα: www.gynekologia.gr  
E-mail: info@gynekologia.gr

Ηλικία (χρόνια) Γέννηση

20 1/1530

25 1/1350

30 1/900

32 1/660

34 1/450

35 1/360

36 1/280

38 1/170

40 1/100

42 1/55

44 1/30

Κίνδυνος για σύνδρομο DOWN  
με βάση την ηλικία της μητέρας

Όλο και συχνότερη γίνεται στην εποχή μας η εμφάνιση 
ασθενειών του Θυρεοειδούς. Στη συνέχεια, θα γίνει 
προσπάθεια επεξήγησης των παθήσεων αυτών, της 
αντιμετώπισης, της πιθανής εξέλιξης και της, κατά το 
δυνατό, πρόληψής τους. Ο θυρεοειδής είναι ένας ενδο-
κρινής αδένας που βρίσκεται στο πρόσθιο κάτω μέρος 
του τραχήλου, αμέσως κάτω από το «μήλο του Αδάμ». 
Κύρια λειτουργία του είναι η διαχείριση του ιωδίου στον 
οργανισμό και η παραγωγή ορμονών με κυριότερες τις 
Τ3, Τ4 και Καλσιτονίνη. 

Οι παθήσεις του Θυρεοειδούς εκδηλώνονται με δι-
αταραχή της έκκρισης των ορμονών. Έτσι, όταν οι ορ-
μόνες υπερπαράγονται,  προκύπτει η κατάσταση που 
ονομάζεται υπερθυρεοειδισμός, ενώ όταν παράγονται 
λιγότερο, υποθυρεοειδισμός. 

Η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να οφείλεται σε άγνωστα 
αίτια, οπότε λέγεται ιδιοπαθής, είτε σε κάποιο εξωτερι-
κό παράγοντα,  για παράδειγμα έκθεση σε ακτινοβολία, 
λήψη φαρμάκων πλούσιων σε Ιώδιο, είτε τέλος, σε 
αυτοάνοση καταστροφή του Θυρεοειδούς. Κατά την 
τελευταία, εμφανίζονται στον οργανισμό αντισώματα 
που στοχεύουν στην καταστροφή του θυρεοειδούς 
που εσφαλμένα θεωρείται ως «εχθρικό» όργανο.  Τα 
αντισώματα αυτά εμφανίζονται κυρίως σε γυναίκες με 

κληρονομικό ιστορικό.  Έτσι η καταστροφή του Θυρε-
οειδούς ξεκινά λίγο μετά τη γέννηση και συνεχίζει καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαρκούς διαδικασίας είναι η 
σταδιακή δυσλειτουργία του αδένα που εκδηλώνεται 
με προοδευτικά επιδεινούμενη έκκριση των ορμονών. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, εμφανίζεται ελαττω-
μένη έκκριση – υποθυρεοειδισμός, ενώ σε μικρότερο 
ποσοστό,  αυξημένη έκκριση – υπερθυρεοειδισμός. 

Τα  συμπτώματα που εμφανίζονται όταν η νόσος εξε-
λιχθεί είναι  αδυναμία,  εύκολη κόπωση, καρδιακή 
αρρυθμία, δυσκοιλιότητα, δυσανεξία στο ψύχος, τρι-
χόπτωση, χωρίς κάποιο από τα παραπάνω να αποτελεί 
αποκλειστικό γνώρισμα θυρεοειδικής δυσλειτουργίας. 
Αυτή είναι η κυριότερη αιτία καθυστερημένης διάγνω-
σης, άρα και θεραπείας των παθήσεων του Θυρεοει-
δούς. 

Στην καθημερινότητα ενός ενδοκρινολόγου, οι περισ-
σότεροι ασθενείς προσέρχονται για εκτίμηση μη φυσιο-
λογικών τιμών ορμονών ή διαταραχών στην αρχιτεκτο-
νική του θυρεοειδούς (όζοι) που ανακαλύφθηκαν σε 
έλεγχο ρουτίνας ή κατά τη διάρκεια άλλων εξετάσεων 
όπως υπερηχογράφημα καρωτίδων, αξονική τομογρα-
φία εγκεφάλου. 

Η θεραπεία των παθήσεων του θυρεοειδούς, στην 
πλειοψηφία τους, γίνεται με λήψη δισκίων τα οποία 
ομαλοποιούν τις ορμόνες, συμπληρώνοντας ή ελαττώ-
νοντας την έκκρισή τους. Όπως τονίσθηκε νωρίτερα, 
τα συμπτώματα της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας δεν 
είναι ειδικά, κάτι το οποίο καθιστά την πρόληψη ως το 
μοναδικό τρόπο έγκαιρης διάγνωσης όλων των παθή-
σεων του θυρεοειδούς

Θυρεοειδής, ένας «γνωστός-άγνωστος»
Του  Ιωάννη Δ. Λίτσα*

Ιωαννης Δ. Λίτσας

Ενδοκρινολόγος 
Μ. Αλεξανδρου 50 – 52 Εύοσμος 
johndlitsas@yahoo.gr 
www.endokrinologoi-thessaloniki.gr 
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Η έναρξη του καπνίσματος αρχίζει κατά την 
παιδική και την εφηβική ηλικία. Οι κύρι-
ες βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος 
αφορούν: στην αύξηση του ποσοστού εμ-
φανίσεως  στεφανιαίας νόσου, καρκίνου του 
πνεύμονα, χρόνιας αποφρακτικής πνευμο-
νοπάθειας, αγγειακών εγκεφαλικών επεισο-
δίων. Ευθύνεται για την πρόωρη γήρανση, 
την ουλίτιδα, την αλλαγή γεύσης - όσφρη-
σης, ακόμη και για την… λίπανση των μαλ-
λιών μας.

Και για όλα αυτά ενοχοποιείται ο καπνός που 
περιέχει πάνω από 4.000 ουσίες, οι οποίες 
-σύμφωνα με κλινικές μελέτες- πάνω από 
60 εξ’ αυτών είναι γνωστά καρκινογόνα. 
Αυτό που πραγματικά σοκάρει όμως είναι ότι 
πολλές από αυτές τις ουσίες δεν περιέχονται 
στο φυσικό καπνό αλλά προστίθενται από τις 
βιομηχανίες τσιγάρων.                                      

ΝΙΚΟΤΙΝΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΑΜΜΩΝΙΑ, ΚΑ-
ΔΜΙΟ, ΜΕΘΑΝΙΟ, ΒΟΥΤΑΝΙΟ, ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΙΣΣΑ, ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ…
ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ! Όλα αυτά δεν είναι αρκετά να 
σας βάλουν σε σκέψεις; Nα ΣΑΣ δώσετε ζωή;                                                                                                                 
Μολονότι το 70% των ενηλίκων καπνιστών 
θα ήθελαν να διακόψουν το κάπνισμα μόνο 

το 1/3 κάνει προσπάθειες αυτοβούλως. Οι 
τρέχουσες στρατηγικές καπνίσματος αφο-
ρούν την αξιολόγηση του καπνιστή, στέκο-
νται στο πρόβλημα και  τον βοηθούν να ξεκι-
νήσει και τελικά να αποβάλει τον εθισμό από 
πάνω του. Αυτές αφορούν στην ενίσχυση της 
θέλησης, συμβουλές από ιατρούς, θεραπείες 

συμπεριφοράς, υποκατάστατα νικοτίνης, νε-
ότερα φάρμακα (βαρεκιλίνη, βουπροπιόνη). 
Ρωτήστε τους ειδικούς να σας κατατοπίσουν, 
να σας συμβουλέψουν και κυρίως να σας 
πουν ότι:  

• Σε 6 ώρες από την διακοπή του καπνί-
σματος επανέρχεται η παροδική αύξηση της 
καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής 
πίεσης στο φυσιολογικό. 
• Σε 8 ώρες τα επίπεδα μονοξειδίου και 
νικοτίνης μειώνονται δραστικά. 
• Σε 48 ώρες δεν υπάρχει νικοτίνη και μονο-
ξείδιο του άνθρακα στον οργανισμό. 
• Σε 3 μήνες βελτιώνεται ο βήχας και τα 
αναπνευστικά συμπτώματα. 
• Σε 5 χρόνια ελαττώνεται ο κίνδυνος καρ-
διακής προσβολής στο μισό. 
• Σε 15 χρόνια ο κίνδυνος για καρκίνο 
του πνεύμονα δεν απέχει απ αυτόν του μη 
καπνιστή.   

…και αν δεν σας φτάνουν αυτά…. 

• Μετά από 3 ημέρες διακοπής κερδίζεται 
οικονομικά ένα εισιτήριο για τον κινηματο-
γράφο. 
• Μετά από 10 ημέρες ένα καλό γεύμα σε 
ακριβό εστιατόριο. 

• Μετά από 2 μήνες μια εκδρομή σαββατο-
κύριακου. 
• Μετά από 6 μήνες ένα μισθό και μετά από 
13 χρόνια και 4 μήνες διακοπής αγοράζε-
ται ένα καλό αυτοκίνητο.

Μην αμφιβάλετε για τα παραπάνω, μην αμ-
φιβάλετε για τον εαυτό σας, κάντε ένα δώρο 
σε εσάς τους ιδίους και στα παιδιά σας...  
ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΖΩΗ.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκί-
νος στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του δέρματος.

Μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει στη διάρκεια 
της ζωής της από κάποια μορφή καρκίνου μαστού 
και  δυστυχώς μία στις τρεις  θα πεθάνει από τη 
νόσο αυτή.

Παρά την πρόοδο της επιστήμης, τόσο στη διά-
γνωση όσο και στη θεραπεία, η συχνότητα εμφά-
νισης και η θνησιμότητα, ελάχιστα έχουν μεταβλη-
θεί τα τελευταία χρόνια.

Τι είναι όμως ο καρκίνος του μαστού και ποια τα 
αίτια αυτής της νόσου που ταλαιπωρεί τις γυναί-
κες κυρίως στην Ευρώπη και τη Β.Αμερική.

Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων 
που προέρχονται είτε από τα λόβια του μαστού 
(μονάδες που παράγουν το γάλα) είτε συχνότερα 
από τους γαλακτοφόρους πόρους, οδηγεί στο 
σχηματισμό μιας μάζας, που αποτελεί τον καρκί-
νο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο όγκος γίνεται 
αντιληπτός κατά τη διάρκεια προληπτικού απει-
κονιστικού ελέγχου ή κατά την ψηλάφηση των 
μαστών και είναι τοπικά περιορισμένος. Κάποιες 
φορές έχει επεκταθεί στους μασχαλιαίους λεμφα-
δένες και λιγότερο συχνά έχει δώσει απομακρυ-
σμένες μεταστάσεις. 

Ο καρκίνος του μαστού είναι πολυπαραγοντική 

νόσος. Καταρχήν το γυναικείο φύλο είναι κύριος 
παράγοντας κινδύνου, γιατί ο καρκίνος του μα-
στού είναι εκατό φορές πιο συχνός στις γυναίκες 
από ότι στους άντρες. Επίσης ο κίνδυνος αυξάνε-
ται με την ηλικία.  

Επόμενος σημαντικός παράγοντας είναι τα οι-
στρογόνα που κυκλοφορούν στον γυναικείο ορ-
γανισμό. Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια επίδρασής 
τους στο μαζικό αδένα, τόσο αυξημένος και ο 
κίνδυνος. Έτσι η πρώιμη έναρξη της περιόδου, 
η καθυστερημένη εμμηνόπαυση, η ατεκνία ή η 
πρώτη εγκυμοσύνη μετά τα 30  και η χορήγηση 
οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση θεωρούνται 
επιβαρυντικοί παράγοντες.

Στην κληρονομικότητα (δηλ. σε παθογόνα γονίδια) 
αποδίδεται μόνο το 5% του συνόλου των καρκί-

νων του μαστού και δεν πρέπει να συγχέεται με το 
οικογενειακό ιστορικό.

Σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι ο τρόπος 
ζωής της σύγχρονης γυναίκας, ο οποίος εκτός 
από την καθυστερημένη τεκνοποίηση, περιλαμ-
βάνει την έλλειψη σωματικής άσκησης, την πα-
χυσαρκία και την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Τέλος ,άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η ακτινο-
βολία του θώρακα σε νεαρή ηλικία για άλλη νόσο, 
ο πυκνός μαζικός αδένας και η ύπαρξη κακοήθει-
ας μαστού στο ιστορικό της γυναίκας.

Γνωρίζοντας λοιπόν τους προδιαθεσικούς παρά-
γοντες, η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκί-
νου μαστού συνίσταται κυρίως στη βελτίωση του 
τρόπου ζωής (συστηματική άσκηση, υγιεινή δια-
τροφή και αποφυγή αλκοόλ) και στην πρόληψη. 

Τα παραπάνω εξαρτώνται από το ατομικό και οι-
κογενειακό ιστορικό κάθε γυναίκας και ο ρόλος 
του  μαστολόγου είναι να ορίσει για την καθεμία  
προσωπικά το πλάνο παρακολούθησης.

Μπορεί τους περισσότερους παράγοντες  κινδύ-
νου να μη μπορούμε να τους ελέγξουμε, αλλά με 
το σωστό προληπτικό έλεγχο πετυχαίνουμε την 
έγκαιρη διάγνωση, η οποία μας εξασφαλίζει τη 
νίκη στη μάχη ενάντια στον καρκίνο!

Εάν θέλετε να διακόψετε το κάπνισμα... τώρα μπορείτε!

Καρκίνος μαστού – πρόληψη και προστασία

Σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το κάπνισμα ανήκει στις «Ψυχικές 
και συμπεριφορικές διαταραχές». Δηλαδή πλέον ο καπνιστής δεν είναι απλά εθισμένος αλλά… ασθενής.

ΚΑΖΑΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ  24  ΕΥΟΣΜΟΣ  
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ),  
ΤΗΛ: 2310757535 & 6932628904

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αμανατίδου Αναστασία
Γενικός Χειρουργός - Μαστολόγος 
Ευαγγελισμού Θεοτόκου 29, Εύοσμος 
Τηλ.: 6974303045 
anastasia.aman@gmail.com

Η πρόληψη περιλαμβάνει:
α. ψηλάφηση από ειδικό ετησίως και 
αυτοεξέταση κάθε μήνα
β. ψηφιακή μαστογραφία μία φορά στα δύο 
χρόνια για τις ηλικίες 40-50
και ετήσια από 50-75
γ. υπερηχογράφημα κάθε χρόνο

#υγεία
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Τι μας οδήγησε στη δράση αυτή…

Στις μέρες μας και εξαιτίας της εκρί-
ζωσης ασθενειών οι οποίες κόστισαν 
εκατομμύρια ζωές ή αναπηρία κατά το 
παρελθόν, οι εμβολιασμοί (που αποτε-
λούν πρώτιστο μέσο προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας) υπόκεινται σε αμφι-
σβήτηση που είναι ατεκμηρίωτη και 
επικίνδυνη για την κοινωνία. Θεωρού-
με χρέος της ιατρικής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης μέσω του Συλλόγου μας 
να δράσουμε, να ενημερώσουμε και να 
ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, μικρούς 
και μεγάλους.

Στόχος  λοιπόν της όλης διοργάνωσης 
είναι η ενημέρωση, αφύπνιση και υπεν-
θύμιση του κοινού για τους εμβολια-
σμούς βρεφών, παιδιών, εφήβων αλλά 
και ενηλίκων ως ενός επιτεύγματος της 
επιστήμης που κατάφερε να αλλάξει τη 
ροή του επιπέδου υγείας και του προσ-
δόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως. 

Τα οφέλη των εμβολιασμών  
συνοπτικά

Οι  εμβολιασμοί  για δυνητικά θανατη-
φόρες νόσους όπως την ιλαρά, τη λοί-
μωξη από πνευμονιόκοκκο, μηνιγγιτι-

δόκοκκο ή αιμόφιλο είναι απαραίτητοι 
για να μειωθεί η παιδική θνησιμότητα. 
Επιπλέον εμβόλια όπως της ηπατίτιδας 
Β και του ιού των ανθρωπίνων θη-
λωμάτων προστατεύουν από μορφές 
καρκίνου του ήπατος και του τραχήλου 
της μήτρας αντίστοιχα, αργότερα στην 
ενήλικη ζωή.

Οι εμβολιασμοί σώζουν 2.500.000 εκα-
τομμύρια ζωές παγκοσμίως το χρόνο! 
Ενώ 1.500.000 εκατομμύρια παιδιά 
πεθαίνουν από ασθένειες για τις οποίες 
αν είχαν εμβολιαστεί θα ζούσαν (πηγή 
WHO).

Τι περιλαμβάνει η καμπάνια  
του Ιατρικού Συλλόγου

Περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης 
των συμπολιτών μας. Ήδη εδώ και 
ημέρες το τηλεοπτικό μας σποτ  ανα-
μεταδίδεται στα ΜΜΕ τα οποία φι-
λοξενούν επίσης συνεντεύξεις από  
έμπειρους συναδέλφους  σχετικά με τα 
οφέλη αλλά και την ασφάλεια των εμ-
βολίων. Στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης «τρέχει» η αντίστοιχη καμπάνια με 
το διακριτικό τίτλο #emvoliaZO. Ανα-
γνωρίζοντας τις νέες τάσεις ενημέρω-
σης, έχουμε αναπτύξει την εφαρμογή 

«ΕΜΒΟΛΙΑΖΩ» για smartphones και 
tablets η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν 
και παρέχει όλη την πληροφορία που 
χρειάζεται ο ενημερωμένος πολίτης.  

Αποκορύφωμα της καμπάνιας,  η κε-
ντρική ενημερωτική εκδήλωση που 
θα γίνει το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 
στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσ-
σαλονίκης, ώρες 10.00-17.00 η οποία 
θα περιλαμβάνει δράσεις για μικρούς 
και μεγάλους, καθώς και ενημέρωση 
όσων θέλουν να μάθουν περισσότερα. 
Σας περιμένουμε με χαρά! 

Ο κ. Νίκος Α. Καρανταγλής είναι 
Παίδιατρος, Μέλος στο ΔΣ του ΙΣΘ.

Να μειώσουμε περισσότερο τα τροχαία στη Χαλκιδική

ΕμβολιάΖΩ, μια εκστρατεία ενημέρωσης  
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Η φετινή πασχαλινή περίοδος ήταν από 
τις λιγοστές περιόδους εορτών που δεν 
ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις τα θύματα 
στην άσφαλτο, κατά τη μαζική μετακί-
νηση εκδρομέων σε όλες τις γωνιές της 
χώρας.

Υπήρξαν όμως, απλώς ήταν μειωμένα 
σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες 
περιόδους. Αξιοσημείωτη μεταβολή και 
ίσως ενθαρρυντική για το μέλλον.

Είναι έργο ευχής; Είναι η αρχή της συ-
νειδητοποίησης της ανθρώπινης ζωής; 
Είναι η αρχή της αφύπνισης της πολιτεί-
ας; Είναι η συνομωσία του σύμπαντος 
να πάψουν πλέον οι δρόμοι μας να βά-
φονται με αίμα; Όλα, επέδρασαν ως ένα 
καμπανάκι ευαισθητοποίησης για τους 
οδηγούς, οι οποίοι κινήθηκαν στους 
ελληνικούς δρόμους, και ναι, ήταν όλοι 
προσεκτικοί. Έκαναν τα αυτονόητα. Οδή-
γησαν χωρίς να καταναλώσουν αλκοόλ. 
Οδήγησαν χωρίς, ταυτόχρονα, να μιλούν 
στο τηλέφωνο. Φορούσαν τη ζώνη τους. 
Φορούσαν τα κράνη τους, όσοι οδήγησαν 
μηχανές. Και, κυρίως, συμπεριφέρθηκαν 
με αξιοπρέπεια και με σεβασμό.

Η Χαλκιδική δεν εξαιρέθηκε από το σύ-
νολο. Είναι ουσιαστικό για την εικόνα της 

δυνατότερης τουριστικής περιοχής της 
Μακεδονίας, αλλά και για την ουσία την 
ίδια, να  κατορθώσει να εξαλείψει ολο-
κληρωτικά και τα τελευταία απομεινάρια 
της θύμησης της μακράς εκείνης περι-
όδου κατά την οποία η Χαλκιδική κατα-
τασσόταν μεταξύ των πρώτων περιοχών 
με τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα 
- ατυχήματα. Από τότε κύλησε πολύ νερό 
στο αυλάκι για να μειωθούν οι ανθρωπο-
θυσίες στα κακά οδικά δίκτυα της περι-
οχής.

Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν εξ’ 
αρχής σύγχρονα οδικά δίκτυα, αντικαθι-
στώντας δρόμους καρμανιόλες, θυμίζω 
Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Ποτίδαι-
ας - Κασσανδρείας. Δρόμοι που άλλαξαν 
εντελώς το τοπίο των μετακινήσεων 
στον τουριστικό προορισμό της Βόρειας 
Ελλάδας. Μικρότερης κλίμακας τεχνικές 
παρεμβάσεις – διορθώσεις εξάλειψαν 
προβληματικά σημεία δρόμων, προσφέ-
ροντας γρηγορότερη και κυρίως ασφα-
λέστερη πρόσβαση προς την Κασσάνδρα, 
τη Σιθωνία και το Άγιο Όρος.

Αδιαμφισβήτητα, η ανάπτυξη των οδικών 
υποδομών της Χαλκιδικής αποτέλεσε 
μέρος του σχεδιασμού των μεταπολι-

τευτικών κυβερνήσεων της χώρας κάτω 
από τις ισχυρότατες πιέσεις των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών. Οι βελτιώσεις 
στις οδικές υποδομές, έδωσαν χειροπια-
στά αποτελέσματα. Συνέβαλαν σημαντικά 
στη σταθερή μείωση των τροχαίων συμ-
βάντων σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Βελ-
τιώθηκε σημαντικά ο αρνητικός δείκτης 
των τροχαίων με μείωση του αριθμού 
των νεκρών και των τραυματιών. Η μεί-
ωση ωστόσο σε καμία των περιπτώσεων 

δεν δίνει το σήμα για εφησυχασμό ή για 
τον οποιοδήποτε πανηγυρισμό. Μέχρι 
σήμερα και παρά την ανάπτυξη πολλα-
πλών δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρω-
σης, ευαισθητοποίησης, και αυστηρής 
εφαρμογής των κατασταλτικών μέτρων 
της πολιτείας και στη Χαλκιδική, ιδίως τη 
θερινή περίοδο, εξακολουθούμε να ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με  τη μάστιγα που 
ξεκληρίζει ετησίως ένα ολόκληρο χωριό. 

Ο παράγοντας «άνθρωπος» αποδεικνύ-
εται τελικώς πολύ σκληρός να καμφθεί, 
να συμμορφωθεί, να συνεχίσει τη ζωή, 
να σκορπίσει χαρά αντί πόνο. Η αλλαγή 
αντίληψης για την οδική ασφάλεια, θα 
οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και 
σε περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυ-
χημάτων.  Θεωρούμε, ότι η μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων είναι ένα σύνθετο 
ζήτημα και γι’ αυτό χρειάζεται να το δού-
με από όλες τις πλευρές του.  Πρόσφατα, 
ο  Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε τo 
στρατηγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατί-
ας για την οδική ασφάλεια.

Στρατηγικός στόχος είναι να μειωθούν 
κατά 50% τα θανατηφόρα τροχαία δυ-
στυχήματα, μέσα σε μια δεκαετία. Είναι 
εφικτό. Αρκεί να υπηρετήσουμε με συνέ-

πεια και σταθερότητα μια συγκροτημένη 
στρατηγική. 

Να κινητοποιήσουμε όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς – και είναι πολλοί αυτοί 
– και κυρίως να κάνουμε αυτό το οποίο 
σε μια οργανωμένη Πολιτεία θα ήταν 
αυτονόητο. Να θέσουμε τα ζητήματα της 
οδικής ασφάλειας πολύ ψηλά στην πο-
λιτική μας προτεραιότητα. Δεν πρέπει η 
οδική ασφάλεια να αφορά μόνο κάποιους 
ανθρώπους, τα ζητήματα οδικής ασφά-
λειας πρέπει να διδάσκονται πάνω από 
όλα στα σχολεία.

Το σχέδιο της ΝΔ αντιμετωπίζει και τα ζη-
τήματα της εκπαίδευσης και τα ζητήματα 
της αστυνόμευσης και τα ζητήματα των 
υποδομών, τα ζητήματα των ελέγχων, 
τα ζητήματα των πρώτων βοηθειών, τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΕΚΑΒ. 
Όλα ξεκινούν από τον παράγοντα άνθρω-
πο και την αντίληψη που έχουμε για την 
οδική ασφάλεια. Από εκεί πηγάζουν όλες 
οι οδηγικές συμπεριφορές, καλές ή κα-
κές. Μπορούμε να επιλέγουμε την καλή 
οδηγική συμπεριφορά σε όλες τις μικρές 
ή μεγάλες μετακινήσεις μας. 

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρώην βουλευ-
τής ΝΔ στη Χαλκιδική

#opinion
Του Ευθύμη Καρανάσιου*

Του Νίκου Α. Καρανταγλή*
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Νίκος Σαριμπανίδης,  
23 ετών, φοιτητής, 

σερβιτόρος
Θα ήθελα η Λεω-

φόρος Νίκης να 
γίνει πεζόδρομος. 
Να τοποθετηθούν 
κάγκελα σε όλο το 

μήκος της παραλίας. 
Να βρεθεί μία λύση με 

τους άστεγους και τους εξαρτημένους από 
ουσίες, που με ενοχλούν πολλές φορές στη 

δουλειά μου. Δεν έχω κανένα προσωπικό 
πρόβλημα, αλλά στη δουλειά μου δεν το 

ανέχομαι. Να ζητιανεύουν και να το κάνουν 
με άσχημο τρόπο, με ενοχλεί πολύ, κάτι 

πρέπει να γίνει.

Μαρία Σούλη,  
20 ετών, φοιτήτρια
Γενικά θα ήθελα 

να αλλάξει το 
ύφος των καφε-

τεριών και οι τιμές 
τους. Οι τιμές αυτές 

είναι πολύ υψηλές για 
τη Θεσσαλονίκη, από 

τη στιγμή μάλιστα που στη Χαλκιδική για 
παράδειγμα -που είναι τουριστικός προ-
ορισμός- έχει πιο ωραία μαγαζιά, με πιο 

χαμηλές τιμές. Αναφέρομαι στην Καλλιθέα, 
στο Παλιούρι, στη Βουρβουρού… Τα πάντα 

έχουν χαμηλότερες τιμές, είναι περίπου 
40% πιο κάτω. Θα ήθελα να μην υπάρχουν 

παρκαρισμένα αυτοκίνητα στις διαβάσεις, δε 
μπορούν να περάσουν άτομα με αναπηρία. 

Θα ήθελα να βελτιωθεί η κατάσταση με τους 
ποδηλατοδρόμους. Τις Κυριακές, ειδικά, 

γίνεται χαμός και έχουν δίκιο και οι ποδηλά-
τες και οι πεζοί. 

«Η Θεσσαλονίκη δε θα γίνει ποτέ… πόλη του εξωτερικού»
«ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΗ»

Το χειρότερο είναι πως τα λεφτά αυτά θα καταβάλει ο δήμος με τις... 
ευλογίες της αριστερής κυβέρνησης (σ.σ. με σχετικό κονδύλι του 
υπουργείου Εσωτερικών), αν και μέχρι πριν από μερικά χρόνια τα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούσαν στις διεκδικήσεις χιλιάδων στρεμ-
μάτων σε όλη τη Χαλκιδική από μονές του Αγίου Όρους. Η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες το ποσό του 
1.700.000 ευρώ (1, 832 εκ. κατά τα λεγόμενα του δημάρχου) στο 
δήμο Πολυγύρου, εκ των οποίων τα 582.000 ευρώ προορίζονται βά-
σει εισήγησης του δημάρχου Αστέριου Ζωγράφου για την Ιερά Μονή 
Διονυσίου, ως ενοίκια για την χρήση των κατασκηνώσεων στη Με-
ταμόρφωση που φιλοξενούν κάθε καλοκαίρι περισσότερα από 2.000 
παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Οι κατασκηνώσεις αυτές λειτουργούν επί δεκαετίες σε χώρο ο οποί-
ος θεωρούνταν επί δεκαετίες ως δημόσια γη. Μάλιστα το 1994 το 
κράτος παραχώρησε την έκταση στη Νομαρχία Χαλκιδικής και ακο-
λούθως με το Νόμο Καλλικράτη εκχωρήθηκε στο δήμο Πολύγυρου. 
Όμως όλα αυτά ανατράπηκαν με απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονί-
κης τον περασμένο Μάρτιο η οποίο δικαιώνει τη Μονή ως προς την 
καταβολή από το δήμο Πολύγυρου 69.000 ευρώ το μήνα και συνο-
λικά πολλές χιλιάδες ευρώ για ανεξόφλητα ενοίκια από την χρήση 
της έκτασης των κατασκηνώσεων. Την υπόθεση αποκάλυψε τον πε-
ρασμένο μήνα η εφημερίδα «Παρασκήνιο», φέρνοντας στο φως κα-
ταγγελία του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ότι ενώ σε ένα 
από τα δικαστήρια ο Δήμος κέρδισε σε πρώτο βαθμό, στη συνέχεια η 
δημοτική αρχή άλλαξε δικηγόρο και έχασε στο Εφετείο.

Υπέρ της καταβολής  
του χρέους στη Μονή ο δήμαρχος

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή στην τελευταία συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Πολύγυρου όταν μετά τα προγραμματισμένα θέ-
ματα αλλά και τα εκτός ημερήσιας διάταξης, ο δήμαρχος Αστέριος 
Ζωγράφος εισηγήθηκε προφορικά να συνυπολογιστούν στα ληξι-
πρόθεσμα χρέη του Δήμου οι διεκδικήσεις της Ιεράς Μονής Αγίου 
Διονυσίου. Αιτία αυτής της κίνησης του δημάρχου ήταν η προ λίγων 
ημερών υπ. αριθμ. 13260/25-4-2017 Απόφαση του υπουργού Εσω-
τερικών Πάνου Σκουρλέτη με την οποία εγκρίθηκε η επιχορήγηση με 
1.832.775,10 εκατ. ευρώ του δήμου Πολύγυρου για την εξόφληση 
υποχρεώσεών του που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και 
διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 1/3/2017, 
από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοι-
νωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Αναπάντητα ερωτήματα

• Όμως έχει καταστεί τελεσίδικη η συγκεκριμένη απόφαση του 
Εφετείου; 
• Δε μπορεί να γίνει αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης; 
• Μήπως η απόφαση εκδόθηκε μετά τη σχετική ημερομηνία; 
• Γιατί χάθηκε η δίκη;

Τα εύλογα ερωτήματα αυτά έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης Τάσος Καντάρας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, εκφράζοντας την αντίθεση του στη σχετική εισήγηση του 
δημάρχου. Μάλιστα μιλώντας στο «Παρασκήνιο» ο κ. Κανταράς κα-
ταγγέλλει πως πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο. Αναφέρει σχετικά: 
«Η υπόθεση της αντιδικίας της Ιεράς Μονής Διονυσίου και του δήμου 
Πολυγύρου για την κατασκήνωση της Μεταμόρφωσης φαίνεται ότι 
γίνεται ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Αυτή τη στιγμή ο δήμαρχος 
Πολυγύρου ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει εξουσι-
οδότηση για να εντάξει τις οφειλές που κατόπιν της απόφασης του 
Αρείου Πάγου οφείλει πλέον ο Δήμος στην Ιερά Μονή Διονυσίου να 
πληρώσει τα ενοίκια και μάλιστα από τα ληξιπρόθεσμα του Δημο-
σίου. Εμείς ως Ενωτική Κίνηση καταψηφίσαμε αυτήν την πρόταση. 
Δεν συμφωνούμε να δοθεί ούτε ένα ευρώ στους ιερομόναχους της 
Ιεράς Μονής Διονυσίου. Τα κτήματα και όλες αυτές οι εκτάσεις ανή-

κουν στο Δημόσιο, ανήκουν σε κατοίκους, είναι γήπεδα, είναι εκ-
κλησίες, είναι κατασκηνώσεις. Δεν μπορούν να διεκδικούν τέτοιες 
ιδιοκτησίες».

Καλεί δε τον Περιφερειάρχη και τον υπουργό Εσωτερικών να μην 
εγκρίνουν την αποπληρωμή της οφειλής και να μη γίνουν συνυπεύ-
θυνοι.«Το μόνο που έπρεπε να κάνει ο δήμος Πολύγυρου είναι να μη 
δώσει ούτε ένα ευρώ και καλέσαμε ως Ενωτική Κίνηση για την Ανα-
τροπή και τον Περιφερειάρχη Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης αλλά 
και την κυβέρνηση που συνέβαλε στο να εκταμιευτούν 1.700.000 
ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα. Καλούμε αυτούς να μην υπογράψουν 
κάτι τέτοιο γιατί αλλιώς θα είναι συνυπεύθυνοι σε αυτό το μεγάλο 
οικονομικό και πολιτικό έγκλημα που γίνεται για τη Χαλκιδική γιατί 
ανοίγει πόρτες να χαθούν και άλλες διεκδικήσεις κατοίκων της Σι-
θωνίας και άλλων περιοχών εναντίον των διεκδικήσεων ιερών μο-
νών του Αγίου Όρους» επισημαίνει.

Κινδυνεύουν να χαθούν  
εκτάσεις στη Χαλκιδική!

Ο κ. Κανταράς που ήταν υποψήφιος δήμαρχος στις προηγούμενες 
εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος του κόμματος επί σειρά ετών, 
καταγγέλλει τώρα την αριστερή κυβέρνηση μπροστά στον κίνδυνο 
να χαθούν μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις υπέρ μονών του 
Αγίου Όρους. Καταγγέλλει δε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το πρώην 
κόμμα του για... «κωλοτούμπα». Αναφέρει σχετικά: «Η κυβέρνηση 
θα έχει πρόβλημα να εκχωρήσει 700 χιλιάρικα από τα ληξιπρόθε-
σμα για τα μοναστήρια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από πέντε χρόνια έμπαινε 
μέσα στα μοναστήρια και διαμαρτύρονταν. Η κυβέρνηση αναλαμ-
βάνει τεράστιες ευθύνες αν κάνει μια τεράστια κωλοτούμπα: Εκεί 
που αγωνίζονταν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν αντιπολίτευση, 
να εξασφαλιστούν αυτές οι δημόσιες εκτάσεις υπέρ των κατοίκων 
των περιοχών της Χαλκιδικής, αν έκανε αυτή την αναδίπλωση και 
αποδεχθεί την ιδιοκτησία στα μοναστήρια. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο 
χτύπημα για όλη τη Χαλκιδική και πρέπει εδώ να σηκωθεί πολιτικά 
το θέμα. Να ακυρωθεί και να υπάρξουν πρωτοβουλίες και στη Βου-
λή ακόμα για να σταματήσει».Πάντως, αν και έχουν περάσει δέκα 
ημέρες από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύγυρου, 
η σχετική απόφαση δεν έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια», γεγονός που 
προκαλεί εύλογα ερωτηματικά κατά πόσο τελικά θα υλοποιηθεί ή αν 
ήταν μια καταρχήν συζήτηση...

Ιερές... διεκδικήσεις χιλιάδων ευρώ 
για κατασκηνώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες

Κερκόπορτα για την... άλωση μεγάλων εκτάσεων της Χαλκιδικής από μονές του Αγίου Όρους με υπό αμφισβήτηση 
τίτλους ιδιοκτησίας, ανοίγει δικαστική απόφαση με την οποία ο δήμος Πολύγυρου καλείται να καταβάλει περίπου 

χιλιάδες ευρώ στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου για ενοίκια που αφορούν στη λειτουργία κατασκηνώσεων παιδιών με 
ειδικές ανάγκες στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

#ρεπορτάζ

Ρεπορτάζ: Βασίλης Τζήμτσος (tzimtsos@gmail.com)

Δήμαρχος και Περιφέρεια προχωρούν  
σε άσκηση αναίρεσης 

Του Βαγγέλη Στολάκη
«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε 
απόφαση πως όποιες δικαστικές 
αποφάσεις υπάρχουν ή διαταγές 
πληρωμής έχουν εκδοθεί μέχρι 
την 1η Μαρτίου 2017 πληρώνο-
νται μέσα από τη διαδικασία των 
ληξιπρόθεσμων. Είμαστε τυχεροί 
διαφορετικά θα γινόταν κατάσχε-
ση και δε θα μπορούσαμε να πλη-
ρώσουμε μισθούς υπαλλήλων» 
λέει ο δήμαρχος Πολυγύρου 
Αστέριος Ζωγράφος. Σύμφωνα 
με τον ίδιο το ποσό που έλαβε από 
το δημόσιο για την αποπληρωμή 
περιπτώσεων όπως η παραπάνω 
είναι 1,832 εκ. ευρώ. «Πρόκειται 
για διάφορες δικαστικές αποφά-
σεις από παλιές οφειλές. Είναι για 
όλους τους δήμους της Ελλάδας, 
όχι μόνο για εμάς» συμπληρώνει. 
«Μετά την έκδοση της απόφα-
σης ενημέρωσα με έγγραφο το 
υπουργείο. Εμείς είμαστε εντο-
λοδόχοι. Κάθε χρόνο βγαίνει μια 
υπουργική απόφαση που λέει 
ποιες  παιδικές κατασκηνώσεις θα 
λειτουργήσουν με χρηματοδότη-
ση και εποπτεία του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης. Μια από αυτές είναι και 
η κατασκήνωσή μας, της οποίας 
η κυριότητα έχει λυθεί από το 
1970. Τότε είχε κάνει η Ι.Μ. Αγίου 
Διονυσίου αγωγή σε βάρος του 
ελληνικού δημοσίου και έκρινε 
το δικαστήριο ότι η έκταση ανή-
κει στο Μοναστήρι. Όταν ήμουν 
Νομάρχης και έκαναν καταγγελία 
της σύμβασης χρησιδανείου ανε-
ξάρτητα εάν είχε λυθεί το ιδιο-
κτησιακό, το μοναστήρι άφηνε και 
λειτουργούσαν οι κατασκηνώσεις 
με άνωθεν παρεμβάσεις. Μετά 
έκαναν καταγγελία της συμβάσε-
ως χρησιδανείου για να βγούμε 
έξω» αναφέρει.  Σύμφωνα με τον 
δήμαρχο Πολυγύρου τότε είχε 
υποστηρίξει ότι το ακίνητο των 
κατασκηνώσεων ανήκει στη Νο-
μαρχία και κακώς είχε κάνει κα-
ταγγελία της συμβάσεως η Μονή. 
«Είχε μεταβιβαστεί στην Νομαρ-
χία το 1962 το ακίνητο» λέει χα-
ρακτηριστικά. «Έτσι η δικαστική 
διαμάχη κράτησε περίπου δέκα 
χρόνια. Τώρα βγήκε η τελεσίδικη 
απόφαση του Εφετείου που λέει 
ότι καλά μας τα λες δήμαρχε αλλά 
όταν έγινε η μεταβίβαση το 1962 η 
Νομαρχία ήταν κρατική, άρα ήταν 
δημόσια άρα αφού έληξε η σύμ-
βαση μεταξύ της Μονής και του 
δημοσίου πρέπει να αποδοθεί το 
ακίνητο» υποστηρίζει ο κ. Ζωγρά-
φος. «Πρέπει να πάρει τηλέφωνο 
ο υπουργός για να λυθεί το θέμα. 
Εάν δεν συμφωνήσουν οι εκπρό-
σωποι της Μονής με το δημόσιο 
για ενοίκιο 70.000 τότε θα πρέπει 
να μπούμε σε διαδικασία αναγκα-
στικής απαλλοτρίωσης. Επειδή 
είναι ακίνητα που βρίσκονται έξω 
από το Άγιο Όρος, είναι επιτρεπτή 
η αναγκαστική απαλλοτρίωση» 
λέει.  
Όπως υποστηρίζει ο κ. Ζωγράφος 
πρόκειται για δυο διαφορετικές 
υποθέσεις τις οποίες καταγγέλλει 
η αντιπολίτευση του δήμου Πο-
λυγύρου. Η μια αφορά την Μονή 
Αγίου Διονυσίου και τον πρώην 
δήμο Ορμύλιας και η άλλη την 
Μονή και τον δήμο Πολυγύρου. 
«Αλλάξαμε δικηγόρο σε εκείνη 
την περίπτωση γιατί βγήκε στη 
σύνταξη. Σε ό,τι αφορά την περί-

πτωση των κατασκηνώσεων θα 
ασκηθεί αναίρεση από εμάς και 
την Περιφέρεια. Δεν πρόκειται να 
λειτουργήσω τις κατασκηνώσεις 
σε καμία περίπτωση εάν δε λυθεί 
το θέμα. Οι κατασκηνώσεις φιλο-
ξενούν 2.000 παιδιά από όλη την 
Ελλάδα όχι μόνο παιδιά του δήμου 
μας. Εάν δεν ενημέρωνα το δη-
μοτικό συμβούλιο για να παρθεί 
απόφαση θα μας έκαναν κατάσχε-
ση. Η απόφαση του δικαστηρίου 
είναι σε βάρος του δήμου και όχι 
του Ελληνικού Δημοσίου. Το Μο-
ναστήρι θα μπορούσε να κάνει 
κατάσχεση και να μη μπορούμε να 
πληρώσουμε τους εργαζόμενους. 
Μου δίνει εμένα το δημόσιο τη δυ-
νατότητα να πληρώσω τα χρήματα 
αυτά μέσα από τα ληξιπρόθεσμα 
και δεν θα το κάνω;» αναρωτιέ-
ται.  Και συμπληρώνει: «Τα λεφτά 
θα αποπληρωθούν εντός των 
επομένων ημερών. Πρόκειται για  
582.000 ευρώ που θα αποδοθούν 
στην Μονή από το ελληνικό δη-
μόσιο. Εάν δεν εκμεταλλευόμουν 
το νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
κατηγορούμουν για απιστία. Ο κ. 
Κανταράς κάνει αντιπολίτευση εκ 
του ασφαλούς. Γιατί να πληρώσει 
ο δήμος Πολυγύρου χρήματα για 
τα οποία δεν έχει υποχρέωση; 
Καλώς καλείται να τα πληρώσει 
το δημόσιο. Δεν βγαίνουν από το 
δήμο τα χρήματα αλλά τα πληρώ-
νει το δημόσιο. Αντί για τη Φωτίου 
τα πληρώνει ο Σκουρλέτης» ανα-
φέρει και ισχυρίζεται ότι η άλλη 
υπόθεση μεταξύ του πρώην δή-
μου Ορμύλιας και της Ιεράς Μο-
νής Αγίου Διονυσίου αφορά στην 
απόδοση ακινήτων. 
Να μη διεκδικούν τα Μοναστήρια 
του Αγίου Όρους εκτάσεις εκτός 
του «Περιβολιού της Παναγιάς» 
και να μην λαμβάνονται τα… χρυ-
σόβουλα ως έγγραφα ζητά από 
την πλευρά της με αφορμή το 
θέμα που απασχολεί την τοπική 
κοινωνία επί δεκαετίες η βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ιγγλέζη. 
Μιλώντας στην Karfitsa αναφέρει: 
«Θέση μου είναι πως οι κατασκη-
νώσεις ανήκουν στο δήμο Πολυ-
γύρου και πρέπει να συνεχίσουν 
τη λειτουργία τους. Η Ιερά Μονή 
δεν είναι δυνατόν να βγάζει από 
τις κατασκηνώσεις τα άτομα. Οι 
κατασκηνώσεις λειτουργούν εδώ 
και δεκαετίες και πρόκειται για 
ένα κοινωνικό έργο του δήμου 
Πολυγύρου. Η Ιερά Μονή θα πρέ-
πει να βρει έναν τρόπο για να πα-
ραμείνουν οι κατασκηνώσεις στο 
δήμο». 

Τι λέει ο αντιπεριφερειάρχης; 
Από την πλευρά του, ο αντιπερι-
φερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης 
Γιώργος σχολιάζει στην Karfitsa: 
«πρέπει η έκταση των κατασκη-
νώσεων να περάσει στο ελληνι-
κό δημόσιο είτε με αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, ώστε να συνεχίσει 
να επιτελεί το σκοπό της, δηλα-
δή την εξυπηρέτηση των ατόμων 
με αναπηρία ή να δοθεί κάποιο 
τίμημα, που θα αναλάβει το δη-
μόσιο και όχι ο δήμος ώστε να 
εξυπηρετούνται κάθε χρόνο τα 
συγκεκριμένα άτομα. Από όσα 
καταλαβαίνω είναι οικονομικό το 
θέμα που θέτει η Μονή και όχι ιδι-
οκτησιακό». 
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Manessis group of companies

Welcome

www.maness istravel .gr follow us
Head Office: 4 Filellinon Str., 
105 57, Athens - Greece

Tel.: +30 210 3290100
Fax: +30 210 3220985

find find find
beauty adventure color
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Τα επινίκια της μεγάλης επιτυχίας της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ γράφτηκαν το βράδυ 
της Κυριακής σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης, όπου οι κυπελλούχοι Ελλάδας, 
παρουσία του Ιβάν Σαββίδη και των ομάδων ανδρικού βόλεϊ και γυναικείου ποδοσφαίρου, 
πανηγύρισαν τις τρεις κούπες, τις οποίες κατέκτησε ο «ασπρόμαυρος» σύλλογος μέσα σε 
48 ώρες! Ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου», που έφτασε στο μαγαζί μαζί με τους γιους 
του, Γιώργο και Νίκο, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και κατά τη διάρκεια της βραδιάς πήρε το 
μικρόφωνο για να μοιράσει συγχαρητήρια σε όλους για τις επιτυχίες, ανεβάζοντας πιο ψηλά 
τον πήχη για την επόμενη μέρα της ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως ήταν λογικό, ο πρόεδρος και 
μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους, ωστό-
σο, απέφυγε να… τραγουδήσει και αρκέστηκε στο να χορέψει και να ραίνει με λουλούδια τους 
θριαμβευτές. Για τις χορευτικές τους ικανότητες διακρίθηκαν, επίσης, πολλοί παίκτες, παίρ-

νοντας… άριστα και αποδεικνύοντας ότι τα καταφέρνουν εξίσου καλά και εκτός των αγωνιστι-
κών χώρων, ενώ ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Μάκης Γκαγκάτσης, 
χόρεψε το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας! Το χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπα όλων, το 
κλίμα ήταν πανηγυρικό, το ποτό έρρεε άφθονο, με τους παίκτες ν΄ ανεβαίνουν στην πίστα και 
να τραγουδούν συνθήματα μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή, Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος 
ανέλαβε τον ρόλο του οικοδεσπότη της βραδιάς, φορώντας ένα «ασπρόμαυρο» κασκόλ! Το 
γλέντι ήταν παθιασμένο και διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους παίκτες του 
«δικεφάλου» και με μπροστάρη τον Στέφανο Αθανασιάδη - που έδινε το σήμα με τα χέρια του 
για το γνωστό «όλε» - να μετατρέπουν σε κερκίδα την πίστα του νυχτερινού μαγαζιού, ανανε-
ώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη μεγάλη επιτυχία. 

 Ελ. Τσαλκατίδου

Το «έκαψαν» στα μπουζούκια

Ο Βλάνταν Ίβιτς (πηγή: inpaok.com)Ο Φερνάντο Βαρέλα (πηγή: inpaok.com)

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης με τη σύζυγό του, Ιωάννα Λίλη (πηγή: paokfc.
gr)

Ο Ιβάν Σαββίδης (πηγή: inpaok.com)

Ο Ιβάν Σαββίδης έραινε όλο το βράδυ με λουλούδια τους πρωταγωνι-
στές (πηγή: paokfc.gr)

Ο Πέδρο Ενρίκε (πηγή: paok24.com)

Με… φόντο το κύπελλο ο Κωνσταντίνος Αργυρός (πηγή: paokfc.gr)

Στο τσακίρ κέφι οι πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ (πηγή: paokfc.gr)

Ο Ιβάν Σαββίδης με τον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του 
«δικεφάλου», Λούμπος Μίχελ (πηγή: inpaok.com)

#social_life
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Οι Kako Synapantima, Soul Fire και Animanation θα 
βρεθούν στον πολυχώρο WE, την Παρασκευή 19 
Μαΐου. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 22:00. Τιμή ει-
σιτηρίου: 5 ευρώ.

To κομμάτι του Lee “Scratch” Perry’s και 70‘s classic, 
“Soul Fire”, ήταν η σπίθα για τον τραγουδιστή Βασίλη 
Σαββόπουλου a.k.a “Jah Smiley” που αποφάσισε να 
δώσει αυτό το όνομα στους “Soul Fire”, την πρώτη 
reggae μπάντα στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε 
στην αρχή των 90’s.

Από το 2004 έως σήμερα το σχήμα «Κακό Συναπά-
ντημα» εξελίχθηκε σε 9-μελή reggae-dub μπάντα. 
Βασικό στοιχείο τους ο κοινωνικός - ελληνικός στί-
χος - συνέχεια μιας δεκαπενταετούς πορείας των 
ιδρυτικών μελλών του (Ste & Northical), καθώς και 
ο αγγλικός στίχος με τον οποίο πειραματίζονται από 
το 2004. Επιρροές όλης της παρέας εισχωρούν στη 
μουσική και την ενορχήστρωση κάνοντάς την πολυ-
μορφική και πλέον χαρακτηριστική. 

Οι Animanation είναι οκτώ μουσικοί που κατα-
λαμβάνουν τη σκηνή με τους tropical ήχους τους 
(reggae, ska, afrobeat, funk, cumbia, boogalloo, 
latin, calypso), προσμίξεις hip hop και soul. Η πορεία 
τους ξεκινάει τον Νοέμβριο του 2007 στη Θεσσαλο-
νίκη και το 2014 ολοκληρώνουν την ηχογράφηση 
του πρώτου τους δίσκου Illusion στο στούντιο που 
διατηρούν οι ίδιοι.

Ο Μπάμπης Στόκας και ο Κώστας Παρίσσης θα βρεθούν στη μουσική 
σκηνή του Mύλος Club, το Σάββατο 13 Μαΐου. Ώρα προσέλευσης 21:30 
και έναρξης 22:30. Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ, στην προπώληση- 
φοιτητικό: 10 ευρώ. Σημεία Προπώλησης: Σάρωθρον, Stereodisc, 
Harry’s Spot (Σβώλου), Έντεχνον, Καφέ Διώροφο (Καλαμαριά). Στο 
εισιτήριο δεν περιλαμβάνεται ποτό και είναι μόνο είσοδος θεάμα-
τος της συναυλίας, καθώς και δεν εξασφαλίζει θέση καθημένου. Ο 
Μπάμπης Στόκας, ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες τραγου-
δοποιούς, με εφόδιο τη σπουδαία φωνή του και την ξεχωριστή ερμη-
νεία, συναντάει τον Κώστα Παρίσση από τα Υπόγεια Ρεύματα σε ένα 
ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι. Οι δύο τραγουδοποιοί με νέους μουσικούς 
συνοδοιπόρους, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από τους Πυξ Λάξ και 
τα Υπόγεια Ρεύματα μέχρι τις προσωπικές τους δισκογραφίες, αλλά 
και τραγούδια φίλων που έχουν αγαπήσει.

Ο Matt Elliott επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για ένα 
live, το Σάββατο 13 Μαΐου, στην Μαύρη Τρύπα. Ώρα 
22:00. Τιμές εισιτηρίων: προπώληση στα 12 ευρώ 
και στο ταμείο 15 ευρώ.

Ο καλλιτέχνης είναι γεννημένος στο Bristol της Με-
γάλης Βρετανίας, ξεκίνησε την προσωπική του καριέ-
ρα το 1996 ως Third Eye Foundation με την κυκλοφορία 
του Semtex στην ανεξάρτητη εταιρία Linda’s Strange 
Vacation. Με αυτό το όνομα κυκλοφορεί ακόμα 5 άλ-
μπουμ και καταξιώνεται στο χώρο της ηλεκτρονικής 
μουσικής σκηνής.

Το 2003 κυκλοφορεί πλέον ως Matt Elliott το πρώ-
το του προσωπικό άλμπουμ The Mess We Made στην 
Domino και συστήνει στο κοινό τον καινούργιο του 
ήχο ο οποίος κινείται σε φολκ μοτίβα με τη συνοδεία 
κιθάρας, πιάνου και φυσικά των ιδιαίτερων και με-
λαγχολικών φωνητικών του. Ακολουθεί η τριλογία 
του Drinking Songs (2005), Failing Songs (2006) και 
Howling Songs (2008) στη γαλλική δισκογραφική 
εταιρεία Ici d’ailleurs.

To 2010 κάνοντας μια στροφή προς πιο πειραματικές 
φόρμες επανεμφανίζεται ως Third Eye Foundation και 
παρουσιάζει το The Dark. Μετά από 3 χρόνια συνε-
χίζει τις κυκλοφορίες του ως Matt Elliott με το The 
Broken Man (2011) και το Only Myocardial Infarction 
Can Break Your Heart (2013). Ο τελευταίος του δίσκος 
The Calm Before δεν αποτελεί απλά μια λογική συνέ-
χεια των προηγούμενων δουλειών του αλλά αποκα-
λύπτει την εξέλιξη του τόσο σε μουσικό όσο και σε 
στιχουργικό επίπεδο.

Την Παρασκευή 19 Μαΐου στην Αυλαία, ο Nomik-
frontman του ελληνικού psych Rock συγκροτήματος 
Sleepin Pillow και παλαιότερα των Universal Trilogy 
θα παρουσιάσει στο κοινό για πρώτη φορά το debut 
solo album του με τίτλο “I Ain?t Gonna Be A King”. 
Ώρα έναρξης στις 21:00. Τιμή εισόδου: 8 ευρώ.

H ομάδα Sσvema παρουσιάζει την τέταρτη παραγω-
γή της «Ένα ταξίδι», στο Studio 29A, το Σάββατο 13 
και την Κυριακή 14 Μαΐου. Ώρα 21:15. Τιμή γενικής 
εισόδου 6 ευρώ. Δύο χορεύτριες και πέντε μουσι-
κοί ταξιδεύουν το κοινό με το δικό τους τρόπο, μέσα 
από χορό, ζωντανή μουσική και video art που συν-
θέτουν ένα ταξιδιάρικο παζλ συναισθημάτων. Πρω-
τότυπη μουσική: Φώτης Παντελιάδης και Χρήστος 
Μπαχτσεβανίδης.  Στην παράσταση ακούγονται και 
διασκευές από Bjork, M.Manson, PJ Harvey,Clutch 
κ.α. Σύλληψη: Ελένη Γουγουτσά. Χορεύουν οι: Δέ-
σποινα Γκούρλη, Ελένη Γουγουτσά. Τραγούδι: Κατε-
ρίνα Πλωμαρίτη. Μουσικοί οι: Β. Βασιλικός - κρου-
στά, Θ.Θεοδοσιάδης-μπάσο, Χ.Μπαχτσεβανίδης και 
Φ.Παντελιάδης-ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα.

SΣVEMA NOMIK
KAKO SYNAPANTIMA/SOUL FIRE/

ANIMATION

ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

MATT ELLIOTT

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές

ΙΑ
ΤΡ
ΙΚ
ΟΣ

    Σ
ΥΛΛ

ΟΓΟΣ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13 Μαΐου 2017
Πλατεία Αριστοτέλους

Ώρα 10:00 - 17:00

εκδηλώσεις για παιδιά και µεγάλους
ενηµέρωση για την αναγκαιότητα του εµβολιασµού

#emvoliaZO       #emvoliaZOUME

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

Professional Congress Organiser
E. emvoliazo@artion.com.gr    T. 2310 257811
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Μία πρωταθλήτρια πυγμάχος στο χώρο  
του τουρισμού και των μεταφορών!

Πώς συνδυάζεται το τρίπτυχο πυγμαχία, σπουδές στα τουριστικά επαγγέλματα και εργασία σε μεταφορική εταιρία; 
Στην περίπτωση της πρωταθλήτριας πυγμάχου του Άρη, Κατερίνας Τσάμη, απ’ ότι φαίνεται τα τρία αυτά στοιχεία 

συνδυάζονται άψογα.

#γήπεδα

Η 20χρονη αθλήτρια, που τον περασμένο Δεκέμβριο ανα-
δείχθηκε πρώτη φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας με τον Άρη, 
μοιράζει το 24ώρο της ανάμεσα σε εργασία, προπονήσεις 
και σπουδές και σίγουρα οι 24 ώρες δεν της φτάνουν.

Ξεκίνησε ν’ ασχολείται σε ηλικία 15 ετών με την πυγμαχία, 
καθώς πάντα την εξίταραν οι πολεμικές τέχνες - ενώ νω-
ρίτερα είχε δοκιμάσει τις ικανότητές της στην κολύμβηση 
- και μέσα σε πέντε χρόνια κατέκτησε την κορυφή της Ελ-
λάδας. Αν και αθλήτρια σ’ ένα κατεξοχήν ανδρικό άθλημα, 
η ίδια υποστηρίζει πως είναι μύθος τα όσα το συνοδεύουν, 
αφού, όπως λέει «σε καμία περίπτωση δεν επισκιάζει τη 
θηλυκότητα, αντίθετα την αναδεικνύει».

Παράλληλα, στα 18 της χρόνια περνάει στη σχολή Διοίκη-
σης Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Σίνδο και ξεκινάει τις 
σπουδές της σ’ ένα αντικείμενο, που την ενδιαφέρει πολύ 
ν’ ακολουθήσει μελλοντικά. Όταν δεν βρίσκεται στα γή-
πεδα και στα αμφιθέατρα της σχολής, εργάζεται στην οι-
κογενειακή επιχείρηση, όπου περνάει και το μεγαλύτερο 
μέρος της ημέρας της, καθώς είναι πολλές οι ώρες που 
αφιερώνει στη δουλειά της. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθεί 
να προπονείται σε καθημερινή βάση υπό τις οδηγίες του 
προπονητή της, Γιώργου Γκαβέζου, αφού όσο κουρασμέ-
νη και αν είναι από τις καθημερινές υποχρεώσεις, ο αθλη-
τισμός τη βοηθάει ν’ αποβάλλει την ένταση της ημέρας.

Ηθικό δίδαγμα; Όποιος θέλει όλα μπορεί να τα προλάβει!

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά το πρωτάθλημα Ελλάδας, αν και αουτσάιντερ στη σειρά των 
τελικών της Volleyleague κόντρα στον Ολυμπιακό και παρέμεινε 
στην κορυφή!  Η χαρά μεγάλη για τους παίκτες του Χόρχε Ελγκέτα, 
που από την… κόλαση βρέθηκαν στον… παράδεισο και η υποδοχή 
που τους επεφύλαξαν οι φίλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο ήταν άνευ 
προηγουμένου. Πάντως, για μερικούς αθλητές του «δικεφάλου» η 
χαρά ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν αναλογιστεί κανείς πως επρόκει-
το για τον παρθενικό τίτλο στην καριέρα τους, ενώ άλλοι αναδει-
κνύονται σε συλλέκτες τίτλων. Η Karfitsa σας παρουσιάζει τους 
πετοσφαιριστές εκείνους, που έζησαν για πρώτη φορά τη μαγεία 
της ανάδειξής τους σε πρωταθλητές Ελλάδας, αλλά και τους πιο… 
έμπειρους, που είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους διακρίσεις. 

ΟΙ… ΑΠΕΙΡΟΙ: Χάρης Σακόγλου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Δη-

μήτρης Κωνσταντινίδης, Βλάντο Πέτκοβιτς, Σάσα Στάροβιτς.
ΟΙ… ΕΜΠΕΙΡΟΙ: Νίκος Σμαραγδής (9 συνολικά φορές πρωταθλη-
τής Ελλάδας και συγκεκριμένα 2 με Παναθηναϊκό, 3 με Ηρακλή, 2 με 
Ολυμπιακό, 2 με ΠΑΟΚ), Χάρι Γκόμεζ (5 συνολικά φορές και συγκε-
κριμένα 2 φορές με Ολυμπιακό, 1 φορά με Παναθηναϊκό και 2 φορές 
με ΠΑΟΚ), Ανδρέας Ανδρεάδης (4 συνολικά φορές πρωταθλητής και 
συγκεκριμένα 1 φορά με Παναθηναϊκό, 2 φορές με Ολυμπιακό, 1 με 
τον ΠΑΟΚ), Σωτήρης Σωτηρίου (4 συνολικά φορές πρωταθλητής και 
συγκεκριμένα 3 με Ολυμπιακό και 1 με ΠΑΟΚ), Γιάννης Παντακίδης (3 
φορές πρωταθλητής με ΠΑΟΚ), Θάνος Τερζής (2 φορές πρωταθλη-
τής με ΠΑΟΚ), Γιάννης Τακουρίδης (3 συνολικά φορές πρωταθλητής 
και συγκεκριμένα 1 με Ηρακλή και 2 με ΠΑΟΚ), Δημήτρης Γκαράς 
(3 φορές πρωταθλητής με ΠΑΟΚ), Αλεξάντερ Σαφράνοβιτς (2 φορές 
πρωταθλητής με ΠΑΟΚ), Αμαράλ Ντάντε (2 συνολικά φορές πρωτα-
θλητής και συγκεκριμένα 1 φορά με Παναθηναϊκό και 1 με ΠΑΟΚ).

«Πρωτάρηδες» vs «συλλέκτες» τίτλων!

Μεθυσμένη πολιτεία εξακολουθεί να θυμίζει η 
οικογένεια του ΠΑΟΚ, παρότι συμπληρώνεται 
μία εβδομάδα από τη βραδιά που ο «Δικέφα-
λος του Βορρά» σήκωσε το Κύπελλο. Τρόπαιο 
αναγκαίο για να τονώσει την υπερηφάνεια των 
φίλων του ΠΑΟΚ και να ανανεώσει την εμπι-
στοσύνη τους απέναντι στον διοικητικό ηγέτη 
της ομάδας, τον Ιβάν Σαββίδη. Τον άνθρωπο 
ο οποίος πριν από πέντε χρόνια ανέλαβε την 
ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά δεν κατάφερε να 
σημαδέψει, μέχρι το περασμένο Σάββατο, την 
παρουσία του μ’ ένα τρόπαιο. Και επειδή ο κό-

σμος τις περισσότερες φορές λειτουργεί 
με το θυμικό, λογικό ήταν να αρχίσει 

να δυσανασχετεί με τη σχέση επέν-
δυσης και αποτελέσματος. Ηρθε 
όμως η κατάκτηση του τροπαίου 
την κατάλληλη στιγμή. Το Κύπελλο 

τόνωσε την υπερηφάνεια των φίλων 
της ομάδας, ο Ιβάν Σαββίδης απέκτησε 

μεγαλύτερη αποδοχή στον κόσμο, κάλυ-
ψε μέρος της υστεροφημίας του και βελτίωσε 
τη δυναμική του στην ελληνική κοινωνία. 
Σε μία χρονική περίοδο μάλιστα που κάνει 
σημαντικά επιχειρηματικά βήματα, σε επίπεδο 
να χαρακτηρίζεται ένας ισχυρός παίκτης του 
εγχώριου επιχειρείν. Ιστορικά άλλωστε οι επι-
χειρηματίες στην Ελλάδα αντλούν δύναμη από 
την εμπλοκή τους με τις ισχυρές ομάδες της 
χώρας και αξιοποιούν αυτή τη δύναμη όπου κι 
όταν τη χρειάζονται. Το εάν ο κ. Σαββίδης αγό-
ρασε τον ΠΑΟΚ σ’ αυτή τη λογική ή εάν ήθελε 
την ομάδα απλώς για να γεμίσει την αθλητική 
του ιδεολογία, είναι κάτι που το γνωρίζει μόνο 
ο πρόεδρος του Δικεφάλου. Ετούτο πάντως 
είναι κάτι το οποίο λίγη αξία έχει για τους 
φιλάθλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι νοιάζονται για 
να βλέπουν την ομάδα τους στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα, να κατακτάει τίτλους 
και να διακρίνεται στην Ευρώπη. Μπορεί το 
Κύπελλο να απογείωσε την υπερηφάνεια των 
διψασμένων για τίτλους φιλάθλων του ΠΑΟΚ, 
αλλά στο μυαλό τους έχουν την επίτευξη 
μεγαλύτερων στόχων, όπως η κατάκτηση του 
Πρωταθλήματος και η συμμετοχή του Δικεφά-
λου στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Οπότε, 
αυτό πρέπει να είναι το νέο μεγάλο στοίχημα 
του κ. Σαββίδη. Το μεγάλο όνειρο των φιλά-
θλων του ΠΑΟΚ σίγουρα πάντως είναι.

Το μεγάλο στοίχημα
του Ιβάν Σαββίδη
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Govedarou ART Gallery 
(Γ. Παπανδρέου 5, τηλ. 2314 015613)

Ομαδική Έκθεση 
Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε. Ο Σύλλογος 
Καλλιτεχνών Εικαστικών 
Τεχνών Βόρειας Ελλάδας 
(Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε.) εκθέτει 
έργα ζωγραφικής 
και γλυπτικής, 
μικρών διαστάσεων, 
από συνολικά 21 
συμμετέχοντες 
καλλιτέχνες. Η 
συγκεκριμένων 
διαστάσεων έκθεση, 
θα δώσει την ευκαιρία 
στους Θεσσαλονικείς να 

γνωρίσουν από κοντά το έργο των καλλιτεχνών της Βόρειας 
Ελλάδας. Τα έργα σε ακρυλικά, λάδια, ακουαρέλες, μικτές 
τεχνικές, γλυπτά είναι δουλεμένα με το ύφος και την τεχνική 
που χαρακτηρίζει τον κάθε καλλιτέχνη. Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο: 11:00 – 14:00, Τρίτη, Πέμπτη 
& Παρασκευή: 18:00 – 21:00. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 3 
Ιουνίου.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τους Dirty Granny Tales;

H σημερινή σύνθεση των Dirty Granny Tales είναι η εξής: στο ρόλο του 
Mouldbreath(Κιθάρα, μαντολίνο, φωνή) o Σταύρος Μητρόπουλος, στο 
ρόλο του Worm eaten vagus (μπάσο, φλογέρα, φωνή) o Αθανάσιος Μη-
τρόπουλος, στο ρόλο της Slime Skin(τσέλο, φωνή) η Δαλάη Θεοφιλοπού-
λου και στο ρόλο του Heart Beat Zero(κρουστά) ο Βασίλης Δημητριάδης. 
Το χορευτικό κομμάτι της παράστασης Telion’s Garden το έχουν αναλάβει 
οι: Ruby Wilson και Giulia Del Balzi.

Γιατί «Βρώμικη Γριά»;

Είμαστε αφηγητές σκοτεινών παραμυθιών, τα οποία δε θα κοιμίσουν 
παιδιά, αντιθέτως θα προβληματίσουν. Η κλασσική φιγούρα της γιαγιάς 
μπροστά από το τζάκι πλέκοντας το κασκόλ, δεν είναι ο κατάλληλος χαρα-
κτήρας για το ρόλο του αφηγητή. Εδώ θέλουμε μια γριά με ψυχρό βλέμμα, 
σε κρύο σκοτεινό δωμάτιο, με βραχνή βαριά φωνή να στοιχειώσει τις ψυ-
χές των ανθρώπων με τις ιστορίες της.

Αν κάποιος δει παράστασή σας ή έστω και μια αφίσα των εμφανίσε-
ων σας, χωρίς να ξέρει ποιοι είστε, νομίζει ότι κρύβεται από πίσω 
ο Tim Burton.

Το στοιχείο του Tim Burton είναι σίγουρα υπαρκτό, όπως και πολλά άλλα 
που πλάθουν μια νέα ταυτότητα. Το show των Dirty Granny Tales  είναι 
μοναδικό στο χώρο του θεάματος. Κι αυτό γιατί δεν ακολουθήσαμε κά-
ποιο πρότυπο, ή αν θέλεις δοκιμασμένες φόρμες. 

Υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη;

Παρθενογένεση χωρίς να βλέπεις κανένα στοιχείο επηρεασμού, φυσικά 
και δεν υπάρχει, ποτέ δεν υπήρχε. Ακόμα και οι πρώτες μουσικές νότες 
στην ανθρώπινη ιστορία ήταν επηρεασμένες από ήχους της φύσης. Αλλά 
ακόμα και σήμερα, παρόλο που υπάρχει μια πληθώρα στην τέχνη, θα δεις 
κάποιες φορές έργα τα οποία ανοίγουν μια καινούρια πόρτα. Αυτό όμως 
δεν είναι και πολύ συνηθισμένο μιας και για να έχει αποδοχή το έργο πρέ-
πει να στοχεύει σε συγκεκριμένο target group. O περισσότερος κόσμος 
γενικά έχει μια δυσκολία στο να δεχτεί κάτι το οποίο δεν είναι γνώριμο σε 
αυτόν. Αλλά για μένα ο καλλιτέχνης έχει την υποχρέωση, αν θεωρεί πως 
εκφράζεται μέσω της τέχνης του, να κάνει νέες προτάσεις, αποφεύγοντας 
δρόμους ασφαλείας.

Η εκκεντρικότητα των εμφανίσεών σας είναι ένα στοιχείο της επι-
τυχίας σας;

Δε μας θεωρώ εκκεντρικούς, ειδικά στην εποχή μας υπάρχουν σχήματα 
με πολύ πιο ακραία εμφάνιση επί σκηνής. Ζούμε στην εποχή του εντυ-
πωσιασμού, υπάρχει μια δίψα του κόσμου να τραβάει τα βλέμματα, μέσω 
εφαρμογών όπως το facebook, youtube κλπ. Εμείς κατακρίνουμε αυτό 
το παιχνίδι, το θεωρούμε πολύ επιφανειακό.  Δε μας απασχολεί το πόσο 
ακραία είναι η εμφάνιση μας, αλλά η ποιότητά της σε σχέση με το περιβάλ-
λον που θέλουμε να δημιουργήσουμε με τα παραμύθια μας.

Φύγατε από την Ελλάδα ή σας «έδιωξε» η κατάσταση που επικρατεί; 
Είναι πιο εύκολο για έναν καλλιτέχνη να φεύγει από την πατρίδα 
του; Πως είναι τα πράγματα για έναν καλλιτέχνη στη Γερμανία;

Σίγουρα η κρίση στη χώρα μας έπαιξε κι αυτή το ρόλο της στο να αλλά-
ξουμε έδρα. Βασικά μας βοήθησε να πάρουμε μια απόφαση που θα έπρε-
πε να είχαμε πάρει καιρό πριν. Κι αυτό το λέω γιατί η Ελλάδα είναι απομο-
νωμένη στο χάρτη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς θέλαμε να δείξουμε 
τη δουλειά μας. Στο Βερολίνο είμαστε πιο ευκίνητοι, γνωρίζουμε ενδιαφέ-
ροντα κόσμο για το μέλλον της Dirty Granny, μιας και ζούμε ουσιαστικά σε 
ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά κέντρα, παγκοσμίως. Από την άλλη 
πλευρά σε μια τέτοια πόλη, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Για να φανεί 
εδώ η δουλειά σου θέλει επιμονή, υπομονή και φυσικά να πιστεύεις πολύ 
στο έργο σου. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για έναν καλλιτέχνη να φύγει από 

την πατρίδα του. Βασικά πρέπει να είναι προετοιμασμένος πως ξεκινάει 
πάλι από το μηδέν.

Σε κάθε παράστασή σας δεν «πέφτει» καρφίτσα. Ωστόσο υπάρχει 
οικονομικό αντίκτυπο σε εσάς. Βιοπορίζεστε από αυτό;

Ναι βιοποριζόμαστε, αλλά όπως και να το κάνεις, δεν είναι και εύκολο να 
ζεις από αυτό. Κάποιες χρονικές περιόδους, χρειάζεται να κάνουμε και 
κάτι άλλο για να ενισχυθούμε οικονομικά.

Στίχοι, μουσική, χορό, κουκλοθέατρο, μάσκες, κουστούμια, 
animation περιλαμβάνονται στις παραστάσεις σας και όλα αυτά είναι 
δική σας δημιουργία. Πόσο εύκολο είναι;

Γενικώς τα περισσότερα τα κάνουμε εμείς, έχουμε και κάποιους εξωτερι-
κούς συνεργάτες, παράδειγμα για το Telion’s Garden η Beatrice Bauman 
και ο Crudelia von Grim ανέλαβαν ένα μεγάλο μέρος των κατασκευών, 
στο στιχουργικό κομμάτι επίσης η Andreea Badea και ο Χάρης Λόξας 
έγραψαν πολλά από  τα κομμάτια της παράστασης. Το χτίσιμο της παρά-
στασης μας τρώει πολύ από το χρόνο μας, είμαστε αφιερωμένοι σε αυτό, 
βέβαια το πάθος για το αποτέλεσμα μας δίνει τη δύναμη να πραγματοποι-
ήσουμε το έργο μας.

Οι Έλληνες είναι δεκτικοί σε… νέα θεάματα; 

Παραδόξως έχουμε πάρει πολύ θετικό feedback ακόμα κι από Έλληνες 
που θα έλεγε κανείς πως δεν έχουν σχέση με τον εναλλακτικό χώρο. 
Προσωπικά αγαπώ πολύ το Ελληνικό κοινό γιατί ξέρει να ρουφάει συναι-
σθήματα. Και αν το δούμε σε αναλογία πληθυσμού, συγκριτικά με άλλες 
χώρες, σίγουρα πιστεύω πως είμαστε πολύ δεκτικός λαός σε καινούριες 
προτάσεις.

«Καλώς ήρθατε στον κόσμο των Dirty Granny Tales», ποια είναι η 
διαφορά με τον κόσμο… που ζούμε;

Οι ιστορίες της βρώμικης γριάς έχουν αλληγορικό χαρακτήρα, θέλουμε 
να εκθέσουμε τα ανθρώπινα ένστικτα έτσι ώστε να μας προβάλουν το 
κάλο και το κακό, το όμορφο και το άσχημο μέσα από ένα πιο εσωτερικό 
πρίσμα. Οπότε η διαφορά από τον κόσμο που ζούμε είναι ότι ουσιαστικά 
δίνουμε ερμηνεία στις κοινωνικά παράλογες συμπεριφορές μας.

«Δεν είναι εύκολο για έναν καλλιτέχνη να φύγει από την πατρίδα του»
Οι Dirty Granny Tales ή στα ελληνικά «Βρώμικη Γριά» είναι μια καλλιτεχνική ομάδα που «γεννήθηκε» στην Αθήνα, το 2005. Οι μελωδίες και η σκηνική τους παρουσία είναι το δυνατό 

χαρτί τους, παρουσιάζοντας  ατμοσφαιρικά και απόκοσμα παραμύθια. Πρωτότυπη ζωντανή μουσική, εντυπωσιακά κοστούμια, μάσκες, χορός, ανατρεπτικό κουκλοθέατρο και προβολή an-
imation- όλα κατασκευασμένα από τους ίδιους. Πριν από λίγα χρόνια την «έκαναν» για… Βερολίνο και έκτοτε εκστασιάζουν κοινό και κριτικούς του εξωτερικού. Ο Mouldbreath, μέλος 

της ομάδας, μας καλωσορίζει στον κόσμο των DGT και μιλάει στην Karfitsa λίγο πριν ανεβάσουν την παράσταση «Telion’s Garden» στη Θεσσαλονίκη.

#συνέντευξη
Η ΕΠΙΤΎΧΙΑ ΚΑΙ Η… ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΎΣΗ ΤΗΣ «ΒΡΏΜΙΚΗΣ ΓΡΙΑΣ»

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898 
Αrc Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309 
Βla Bla  Tσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310287600 
Boulevard 23 Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733 
Βutler Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350 
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520 
Chilai Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500 
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914 
Delol Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310256748 
Dore Ζύθος Στρ. Τσιρογιάννη 7, 2310540284 
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704 
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Ernest Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241 
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033 
Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 2310240416 
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 2310225523/2310231187 
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241 
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 
Local Café Π. Πατρών Γερμανού 13, 2310223307 
New York College Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
Nouveau Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557 
Papillon Γρ. Λαμπράκη 207, Θεσσαλονίκη, 2310908680 
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή 1, Θεσσαλονίκη, 2310236736 
Plaisir Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444 
Sinatra Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739 
Starbucks Coffee Λ. Νίκης & Δημητρίου Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307 
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926 
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280 
Tribeca Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604 
Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113, Θεσσαλονίκη, 2310257552 
Vlassis Art Gallery - Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 6972282438 
Warehouse 7 Εντός ΟΛΘ, 2313051669 
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173 
Αγιολί Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888 
Αθιβόλι Κατούνη 15, Θεσσαλονίκη, 2310508509 
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297 
Αχίλλειον Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330 
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη 
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη, 2310540284 
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 2310243459 
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700 
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870 
Κινηματογράφος Αλέξανδρος Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724 
Κινηματογράφος Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665 
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290  
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007 
ΚΤΕΛ Μακεδονία Γιαννιτσών 244, Θεσσαλονίκη, 2310595400 
Μάραθος Κατούνη 6-8, Θεσσαλονίκη, 2310500058 
Μαρέα Λώρη Μαργαρίτη 13, Θεσσαλονίκη, 2310257696 
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη,  2313016593 
Μια Φέτα Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη, 2310221120 
Μουσείο Φωτογραφίας Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310566716 
Μπουκιά Μπουκιά Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310522168 
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999 
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326 
Ξενοδοχείο Capsis Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800 
Ξενοδοχείο Grand Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000 
Ξενοδοχείο Mediterranean Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554 
Ξενοδοχείο Porto Palace 28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504 
Ξενοδοχείο The Met 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000 
Ξενοδοχείο Δάϊος Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2311180230 
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900 
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001 
Όρεξις Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448 
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/2310230326 
Παλάτι Πλ.Μωριχώβου 3, Θεσσαλονίκη, 2310550888 
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175 
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590 
Σίτυ Καφέ Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310280815 
Ταβέρνα Διάβαση Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596 
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2310999024 
Τηγανιές & Σχάρες Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284 
Το Ελληνικό Στρ. Καλλάρη 9, Θεσσαλονίκη, 2310250210 
Το καφέ του Μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822 
Το Νέον Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη, 2310527804 
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136 
Φλοιός Art Studio Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576 
Φουλ του μεζέ Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700 
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833 
Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΎΤΙΚΑ 
40 Κύματα Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000 
Αlbero Εθν. Αντιστάσεως 87, Κορδελιό, 2310769120 
Αllou 28ης Οκτωβρίου 10, 2310568365 
Αllure Π. Μελά 30, Κορδελιό, 2310758698 
Andre Α. Παρασκευής 26-30, Πολίχνη, 2310605005 
Bazaar Παπαμάρκου 34, Έυοσμος, 2310241817 
Βοulevard Λ. Παπανικοάου 60, Ρετζίκι, 2310676123 
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993 
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888 
Central Μ. Αλεξάνδρου 53, Σίνδος, 2310856975 
Coquet A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693 
Cozzi Π. Μελά 12, Έυοσμος, 2310544541 
Εlegance Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654 
Famous Μαγνησίας 26, Σταυρούπολη, 2311287854 
Hard Ball Ελπίδος 2-8, Πολίχνη, 2310600719 
Ηοme Αγ.Παρασκευής 35, Πολίχνη, 2310639456 
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831 
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999 
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310458965 
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6977666919 
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668  
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200 
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277 
Lavativo Μ. Αλεξάνδρου 33, Έυοσμος, 2310558739 
Level 28ης Οκτωβρίου 5, Καλοχώρι, 6945896875 
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565 
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008 
Μio Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531 
Mocca Π.Μελά 15, Έυοσμος, 2310709174 
Model Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023 
Moi Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885 
Molinari Μ. Αλεξάνδρου 70, Αμπελόκηποι, 2310720030 
Μoments Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310635458 
Namaste Εθν. Αντιστάσεως 66, Κορδελιό, 2310765206 
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080 
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582 
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544 
Playground café Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194 
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301 
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181 
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119 
Rich Π. Μελά 26, Έυοσμος, 2310559210 
Soho Επταπυργίου 69-75, Συκιές, 2310218218 
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφ. Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885/7 
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444 
Τhe Grand Café Ρ. Φεραίου 108, Σταυρούπολη, 6947470994 
The nuthouse Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014 
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375 
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310587734 
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002 
Αρένα 28ης Οκτωβρίου 20,Καλοχώρι, 2310754856 
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310067507 
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477 
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300 
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310733406 
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200 
Μαντάμ Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202 
Μασκωτίτσα Λ. Παπανδρέου Ανδρέα 75, 2310636415 
Ματα Χάρι Κυρίμη 12, Μενεμένη, 2310737016 
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100 
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 2315200200 
Μουμουλίδης Α. Παπανδρέου 176, Νεάπολη, 2310617684 
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος, 2310387551 
Ντεμέκ Π. Μελά 3, Έυοσμος, 2310558087 
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698 
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952 
Πλατεία Χαλκίδη 1, Αμπελόκηποι, 2310730824 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400 
Ρακάδικον Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085 
Σεράνο Μ. Αλεξάνδρου 35, Σίνδος, 2310798840 
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555 
Τα πυθάρια  Λ. Παπανικολάου 76, Ρετζίκι, 23100582241 

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585 
Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360 
Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294 
Βallaro Π.Μελά 37, Πανόραμα, 2310269610 
Βeer Art Ν.Πλαστήρα 99, Κρήνη, 2310447533 
Βeeratis Διογένους 17, Τούμπα, 2310944922 
Boheme Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497 
Βrera Διογένους 29, Τούμπα, 2310901143 
Coffee Story Α.Παπαναστασίου 129, Χαριλάου, 2310328690 
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439 
Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222 
Devido 25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310458956 
Dio con Dio Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294 
Duck Private Cheffing Χάλκης 3, Θεσσαλονίκη, 2315519333 
Elysee Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438 
Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 2314015613 
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000 
Κingstone  Λαμπράκη 246, 2311242203 
Lab Ν.Πλαστήρα 2, Κρήνη, 2310443595 
Le Monde M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  231303844 
Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600 
Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία, 2310327724 
Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114 
Μercado Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017 
Mikel Πλαστήρα 40, Χαριλάου, 2310304790 
Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845 
Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320 
My Bar Μακρυγιάννη 1, Τριανδρία, 2310929277 
Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310417912 
Papillon Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680 
PolisHamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216 
Remeron  Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122 
Remvi  Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100 
SharkBar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855 
Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155 
The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690 
The Wine House ΤζωνΚέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187 
The Yard Κομνηνών 10, Πανόραμα, 2310332224 
Top Barista Κομνηνών 65, Καλαμαριά, 2313078178 
Τre Marie Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655 
Tre Marie Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747 
Tzaki’ho Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266 
Villa Luna Aναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440 
Villagio Λαμπράκη 85, Τούμπα, 2310952582 
Αεροδρόμιο Μακεδονίας ΕΟ Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 2310985000 
Ανατολικό Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά,  2310419654 
Άρωμα Διογένους 40, Τούμπα, 2310922678 
Βαρελάκια Ν. Πλαστήρα 65, Κρήνη, 2310487300 
Γένεσις Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000 
Γυαλός Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121 
Γλυκάνισος Μ. Αλεξάνδρου 46, Θεσσαλονίκη, 2310302882 
Ελενίδης Τρίγωνα Πανοράματος Κομνηνών 69, Πανόραμα, 2310341531 
Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133 
Ερωτικός Θ.Σοφούλη 131, Θεσσαλονίκη, 2310444367 
Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925 
Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400000 
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996 
Κοχύλι Μ.Κάλλας 5, Θεσσαλονίκη, 23150051011 
Κρητικός Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810 
Μαϊάμι  Θέτιδος 18, Κρήνη, 2310447996 
Μπακάλης Μ. Αλεξάνδρου 21, 2310324252 
Μπαράκι Διογένους 42, Τούμπα, 2310026226 
Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085 
Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123 
Ξενοδοχείο Hyatt Regency 13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234 
Ξενοδοχείο Nikopolis Ασκληπιού 16-18, Θέρμη, 2310401000/2310401000 
Ο Αγκαλίτσας Ν . Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310329692 
Ο Μαέστρος Ν.Πλαστήρα 87, Κρήνη, 2310480190 
Περιμεζέ Πλ. Παραμάνας 20, Θέρμη, 2314000884 
Ρακί και Μέλι Άργους 1 - Χάψα, Θέρμη, 2310462306 
Τάκος  Υψηλάντου 45, Θέρμη, 2310465015 
Το Στέκι στον Αφρό Ν. Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310323379 
Το Στέκι του Μπακάλη Μ. Αλεξάνδρου 21, Πυλαία, 2310324252 
Χάλαρο Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269 
Χάλαρο Θ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284 
Ωκεανίς Ν. Πλαστήρα 49, Θεσσαλονίκη, 2310447789

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής

Govedarou ART Gallery 
(Γ. Παπανδρέου 5, τηλ. 2314 015613)




