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ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

Ένας υπουργός, μία 
κυβέρνηση γενικότε-
ρα, οφείλουν να δίνουν 
λύσεις στα προβλήματα 
των πολιτών. Στην περί-
πτωση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, 
αυτή η λογική –που 
ισχύει σε κάθε συντε-
ταγμένο κράτος του 
δυτικού κόσμου– πάει 
περίπατο. Σε κάθε κάδο, 
σε κάθε γωνιά της Αθή-
νας και άλλων μεγάλων 
πόλεων της Ελλάδας, 
βλέπει κανείς βουνό τα 
σκουπίδια. Ε και; Φταίνε 
οι προηγούμενοι, λέει 
ούτε λίγο ούτε ο πολύ 
ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, θέλοντας να 
κρύψει την παταγώδη 
αποτυχία και τη λαϊκί-
στικη διαχείριση ακόμη ενός προβλήμα-
τος. Ενός προβλήματος που γιγαντώ-

νεται στη χειρότερη δυνατή στιγμή, 
την ώρα που η χώρα υποδέχεται 
χιλιάδες τουρίστες καθημερινά και 
που ο πρώτος καύσωνας είναι προ 
των πυλών.

«Η κυβέρνηση προσπάθησε και στα 
νοσοκομεία και στους δήμους να δημι-
ουργήσει σχέσεις εργασίας –με βάση και 
τους συνταγματικούς περιορισμούς– 
που θα σέβονται την εργασιακή αξιο-
πρέπεια των ανθρώπων αυτών, που το 
κράτος πολλές φορές εκμεταλλεύτηκε 
και τους είδε ως εκλογική πελατεία», 
είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ένα 
ακόμη δείγμα πως το Μέγαρο Μαξίμου 
διαχειρίζεται τα πάντα με επικοινωνια-
κούς όρους. Μία προσπάθεια να μείνει 
στο απυρόβλητο ο υπουργός Εσωτερι-
κών Πάνος Σκουρλέτης, μετά το «χα-
στούκι» από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
που έκρινε αντισυνταγματικές τις προη-
γούμενες ρυθμίσεις που είχε ψηφίσει η 
κυβέρνηση. Ακόμη και την ύστατη ώρα, 
οι κυβερνώντας αγωνιούν για το πώς θα 
περιγράψουν μία εικονική πραγματικό-
τητα –των πολιτικών που νοιάζονται για 
τον εργαζόμενο–, πώς θα επιρρίψουν 

ευθύνες στους προκατό-
χους τους στην εξουσία 
και όχι πώς θα λύσουν το 
πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρ-
νηση δείχνει να αγνοεί 
επιδεικτικά τους καθ’ 
ύλην αρμοδίους για την 
αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων, τους δήμους. 
«Οι δήμοι χρειάζονται 
μόνιμους εργαζομένους 
για να καλύψουν τις πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες 
τους. Συνένοχοι στις 
λανθασμένες επιλογές 
του κ. Σκουρλέτη δεν θα 
γίνουμε», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά η ΚΕΔΕ. Ο 
υπουργός Εσωτερικών, 
για τους δικούς του λό-

γους, επιμένει να κρατά στο συρτάρι του 
γραφείου του πολυνομοσχέδιο-σκούπα, 
με το οποίο επιλύονται μια σειρά από σο-
βαρά ζητήματα που αφορούν τη βελτίω-
ση της λειτουργίας των δήμων, ανάμεσά 
τους και αυτό των σκουπιδιών. Μπορεί 
το συγκεκριμένο σχέδιο να ετοιμάστηκε 
από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, 
ωστόσο, αυτό δεν του δίνει του δικαίω-
μα να κρατάει «ομήρους» τους εργαζο-
μένους, τους δήμους και τους πολίτες.

Η βρόμα που αναδύεται από τους λό-
φους των σκουπιδιών είναι αυτή του 
λαϊκισμού. Η κυβέρνηση συνέταξε 
έναν ανεφάρμοστο και αντισυνταγματι-
κό νόμο για να σκεπάσει το πρόβλημα 
κάτω απ’ το χαλί, παίζοντας με τις τύχες 
των εργαζομένων στην καθαριότητα, οι 
οποίοι σήμερα είναι ένα βήμα πριν από 
την ανεργία καιν την ανέχεια. Η αποκλει-
στική ευθύνη ανήκει σε όσους πιστεύ-
ουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι «ιθαγε-
νείς» και μπορούν να τους κοροϊδεύουν 
με ψεύτικες υποσχέσεις και να παίρνουν 
την ψήφο τους. 

Υ.Γ.: Ο καταλογισμός των ευθυνών μπο-
ρεί να γίνει λίγο αργότερα. Αυτήν τη στιγ-
μή προέχει η επίλυση του προβλήματος, 
για να μην πνιγεί η χώρα στα σκουπίδια!

Τα σκουπίδια αποπνέουν  
τη δυσωδία του λαϊκισμού
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Ο αντισυνταγματικός 
νόμος του κ. Σκουρλέτη 

ήταν καλός για να 
κρύψει προσωρινά  
το πρόβλημα κάτω  

απ’ το χαλί...  
Τώρα, όμως,  
τι κάνουμε;

socialismata

Θυμωμένοι και… απονευρωμένοι #εμ_διαδίκτυο_εμ_χαρτούρα_για_ΔΟΥ. Η κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων «έμεινε στα… χαρτιά». Κυριολεκτικά. 
Π.χ.  αφού το συμβόλαιο ενοικίασης ακινήτου είναι στο ηλεκτρονικό σύστημα της 
εφορίας, γιατί πρέπει να το πάμε και στο… ακίνητο της εφορίας, αφού ε;;;  
#εμπιστοσύνη_καμία

Έσβησαν το ΑΦΜ – πέθανε ο άνθρωπος – τον «έσβησαν» και από το σύστημα. 
Τότε γιατί η ΔΟY ζητάει από κληρονόμους… χειρόγραφα τη δήλωση του; (Θα μου 
πείτε πάλι καλά, θα μπορούσαν να τη ζητήσουν από τον… αποθανόντα. Μην εί-
μαστε και πλεονέκτες) #βάλε_ένα_χέρι #προσοχή_και_προσευχή_για_δηλώσεις 
#πάμε_για_άλλες_παρα(σ)τάσεις

Αμ το άλλο; Ζητούν από χήρες και ορφανά, διαχωρισμό της σύνταξης με υποβολή 
σχετικών εγγράφων… κάθε χρόνο! Να δεις που φοβούνται ανάσταση νεκρού - 
ασφαλισμένου και καλύπτουν τα νώτα τους. (Λίγα τέτοια έχουν γίνει στο ΙΚΑ; Δεν 
θυμάστε που άνδρες έπαιρναν ανενόχλητοι για χρόνια επίδομα… τοκετού;)

«Τα γραπτά μένουν…». Όπως και οι ασφαλισμένοι - φορολογούμενοι… επί τόπου. 
Σου λέει το κράτος – υπάρχει και παρα-υπάρχει – αν τον βασανίσω και τον 
«ψήσω» - σε ουρές κι άλλα τέτοια- σιγά μην έχει το κουράγιο να φωνάξει και να 
διαμαρτυρηθεί… Το πολύ πολύ να του πρηστούν οι λεμφαδένες, να πεταχτούν οι 
φλέβες στον εγκέφαλο, να του ανέβει η πίεση, να πάθει σκοτοδίνες κι άλλα του 
«λαβύρινθου» #ΩΡΛ #κουφά

Οι εφοριακοί (κι άλλοι των ελέγχων) δεν περνούν και οι ίδιοι καλά  
#χωρίς_κουράγια_κι_αυτοί #χωρίς_οχήματα_βενζίνες_υπερωρίες.  Όμως μάλ-
λον θα βλέπουν τα χειρότερα με τους ασφαλισμένους και δεν σηκώνουν – μέχρι 
στιγμής- μπαϊράκι να  πουν «Βρε αφού τα έχουμε όλα και τους έχουμε ΟΛΟΥΣ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ #taxisnet, τι τους βασανίζουμε και… πρόσωπο με πρόσωπο;» 
#επιχείρηση_απονεύρωσης. «Τώρα που δεν μπορούν να σηκώσουν τα πόδια 
τους -από τις ήττες των μνημονίων και των σωτήρων- τώρα δεν θα πρέπει 
το κράτος – υπάρχει και παρα-υπάρχει – να τους βοηθήσει και όχι να τους… 
χαντακώσει ακόμη παραμέσα;» #ρητορικά #μέχρι_και_οι_λογιστές_λάλησαν 
#φέρε_μπρατσάκια 

Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, «μέκφα» κι άλλα «παλαλά»* (στα ποντιακά τα… χαζά). 
Νούμερα και άνθρωποι… Μπα, σκέτα… «νούμερα»! Βρε θα πέσει το σύστημα (σε 
περίπτωση που δεν ενδιαφέρει η… πεσμένη ψυχολογική κατάσταση των φορολο-
γουμένων). Τουλάχιστον αυτό… λογαριάστε #ΣΥΣΤΗΜΑ  
#πελάτες_χωρίς_μια

Αμ τα λάθη με τα ανασφάλιστα ΙΧ; ΟΚ… 
σύστημα είναι, λάθη θα κάνει… Γιατί όμως 
πρέπει να τα διορθώσουν οι φορολογού-
μενοι–θύματα του συστήματος και όχι το 
ίδιο το... σύστημα; Και γιατί οι υπουργοί 
της αριστεράς και της προόδου δεν σώ-
ζουν τους ανθρώπους τουλάχιστον από 
τον βασανισμό;  #καταπονεμένοι 
#υπερχρεωμένοι και… #απονευρωμένοι 
(Καλά λέει ο «μεγάλος», όσο δεν βγαί-
νουμε στους δρόμους – με τι κουράγια; 
– τόσο δηλώνουμε την… ικανοποίηση 
μας #σαδιζομαζοχιστικό  
#σκάω_και_κολυμπάω).

(#θέλω_μπρατσάκια ) 

Πρωτοσέλιδο: Έργο της Ολυμπίας Μπαλίτα-Θεοδωρίδου
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O Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης  
(ΕΟΑΝ) είναι η «ομπρέλα» κάτω από την 
οποία βρίσκονται τα συστήματα-φορείς 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Ο 
ΕΟΑΝ είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού 
δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι έχει διοι-
κητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο ΕΟΑΝ 
εποπτεύει τα συστήματα, αλλά εποπτεύε-
ται και ο ίδιος από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Η κα Τριανταφυλλιά 
Χαριτοπούλου, Διευθύντρια Εναλλακτικής 
Διαχείρισης του ΕΟΑΝ εξηγεί στην Karfitsa 
ότι: «το όργανο διοίκησης του ΕΟΑΝ είναι το 
διοικητικό του συμβούλιο με 11 άτομα και 
από εκεί και πέρα έχει προσωπικό, το οποίο 

χωρίζεται σε διευθύνσεις. Ο ΕΟΑΝ έχει την 
ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι ευρύτερο δημόσιο 
και έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξί-
ας ως προς την οικονομική αυτοτέλεια του 
από τις εισφορές της ανακύκλωσης από τις 
οποίες χρηματοδοτούμαστε». Στην ερώτηση 
μας, αν η ανακύκλωση βοηθάει την ελληνική 
οικονομία, η κα Χαριτοπούλου απαντά: «βε-
βαίως για πολλούς λόγους. Αρχικά, ό,τι δεν 
πάει σε χώρο αποθήκευσης και χρησιμοποι-
είται στην ανακύκλωση είναι ένα όφελος για 
τα ΧΥΤΑ. Επίσης, εξοικονομούνται φυσικοί 
πόροι και επιπλέον όλη αυτή η διαδικασία 
εμπεριέχει εταιρείες, μονάδες επεξεργασίας, 
συλλέκτες- μεταφορείς, ένα μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων και ατόμων που ασχολούνται 
με αυτήν. Άμεσα είναι σίγουρα περίπου 4.000 
θέσεις εργασίες, έμμεσα είναι ακόμα μεγαλύ-
τερος ο αριθμός». 

Η κα Χαριτοπούλου αναφερόμενη στα κέρδη 
τονίζει ότι «είναι απόλυτα λανθασμένο ότι η 
ανακύκλωση στον τομέα των συσκευασιών 
είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Την ανακύκλω-
ση των συσκευασιών την πληρώνει κάποιος, 
δεν έχει απόδοση τέτοια που να μπορεί να 
καλύψει το σύνολο της επεξεργασίας. Υπάρ-
χουν άλλα υλικά που βγάζουν από μόνα τους 
κέρδος, όπως είναι οι μπαταρίες μολύβδου 
και τα λιπαντικά έλαια αυτά έχουν… όφελος, 
γιατί χρησιμοποιούνται σε κάτι». Σύμφωνα 
με την κα Χαριτοπούλου «κονδύλια διαχεί-
ρισης δεν υπάρχουν, επειδή τα συστήματα 
αυτοχρηματοδοτούνται μέσω των εισφορών 
με αυτή την έννοια δεν υπάρχει ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Υπάρχει όμως η 
δυνατότητα αν ένας δήμος θέλει να επεκτεί-
νει τη δραστηριότητα αυτού να ζητήσει χρη-
ματοδότηση. Αυτό είναι κάτι άλλο, ή αν θέλει 
κάποιος να κάνει μια μονάδα να επεξεργαστεί 
κάτι ανακυκλώσιμο».

Με τα ελαστικά ασχολείται  
μόνο μια εταιρεία 

Η Karfitsa στο πλαίσιo της έρευνάς της 
για την ανακύκλωση μίλησε με κάποιες 
από τις εταιρείες που είναι στα συστήμα-
τα. Η Ecoelastika AE είναι ένα πανελλαδικό 
σύστημα συλλογής παλαιών ελαστικών και 
αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης στο συγκεκριμένο 
τομέα. Γιατί όμως δεν υπάρχει άλλος φο-
ρέας; Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, 
Γιώργος Μαυριάς απαντά ότι: «γιατί δεν έχει 
μάλλον ενδιαφέρον το λάστιχο σαν απόβλη-
το. Υπάρχουν απόβλητα που έχουν εμπορική 
αξία, το λάστιχο δεν είναι ένα από αυτά. Δεν 
έχουμε ιδιόκτητα μέσα, δηλαδή ούτε δικά 
μας μέσα μεταφοράς ούτε μονάδες ανακύ-
κλωσης, αλλά συνεργαζόμαστε με μεταφο-
ρικές εταιρείες συλλέκτες-μεταφορείς, οι 
οποίοι είναι κατάλληλα αδειοδοτημένοι για 
να μεταφέρουν το συγκεκριμένο απόβλη-
το. Συνεργαζόμαστε με μονάδες εργοστάσια 
ανακύκλωσης ελαστικών, μηχανικής επε-
ξεργασίας ελαστικών, οι οποίες τα τεμαχί-
ζουν, τα διαχωρίζουν στα επιμέρους υλικά 
και κοκκοποιούν το καουτσούκ που είναι το 

τελικό προϊόν, το οποίο και διατίθεται για διά-
φορες εφαρμογές». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι 
με τις εταιρείες αυτές έχουν υπογράψει σύμ-
βαση συνεργασίας για ελάχιστες ποσότητες 
ελαστικών που τους παραδίδουν. «Για αυ-
τούς είναι πρώτη ύλη και παράγουν κάποια 
υλικά χαμηλής αξίας και τα εμπορεύονται», 
λέει. «Υπάρχουν γύρω στις οκτώ μονάδες 
αν συμπεριλάβουμε και τις μονάδες ενερ-
γειακής αξιοποίησης που είναι τσιμεντάδικα 
σε όλη την Ελλάδα και μια στο εξωτερικό. 
Εικοσιπέντε συλλέκτες- μεταφορείς σε όλη 
Ελλάδα. Περίπου 3.700 τα σημεία διαλογής 
δηλαδή τα βουλκανιζατέρ που γίνεται η πε-
ρισυλλογή των παλιών ελαστικών», εξηγεί ο 
κ. Μαυριάς. Αναφερόμενος στην ενεργειακή 
αξιοποίηση των ελαστικών γνωστοποίησε ότι 
το 40 με 50% καίγονται σε τσιμεντοβιομηχα-
νία σε Ελλάδα και εξωτερικό και τόνισε ότι 
«στην Ελλάδα είναι χαμηλότερα τα ποσοστά 
τις ενεργειακής αξιοποίησης». 

«Εμείς χρηματοδοτούμαστε από κάθε νέο 
ελαστικό που μπαίνει στην ελληνική αγορά. 
Για την κατηγορία Α ελαστικών η εισφορά 
είναι 1,00 ευρώ, για την κατηγορία Β είναι € 
5,86 και για την κατηγορία Γ 0,42 ευρώ. Η 
παραπάνω τιμές είναι ανά τεμάχιο και χω-
ρίς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δεν είναι 

#έρευνα

Η «ομπρέλα» που ελέγχει τα συστήματα ανακύκλωσης
ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΧΕΙ... ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ

«Ο,τι δεν πάει σε χώρο αποθήκευσης και χρησιμοποιείται στην ανακύκλωση είναι όφελος για τους ΧΥΤΑ. Επίσης εξοικονομούνται φυσικοί πόροι κι επιπλέον όλη αυτή η 
διαδικασία κρατάει -τουλάχιστον- ανοιχτές… 4.000 θέσεις εργασίες». 

Της  Φ. Βλαστού

Η ανακύκλωση  
παράγει… χρήμα

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
22 εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτι-
κής διαχείρισης ανακυκλώσιμων που 
καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές 
στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, 
τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-
κού εξοπλισμού, τα μεταχειρισμένα ελα-
στικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, 
τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτο-
κίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ο Ελλη-
νικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, όλοι 
οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) 
είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώ-
σουν είτε να συμμετέχουν σε Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τα συστήμα-
τα, τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή 
συλλογικά, αξιολογούνται, εγκρίνονται 
και ελέγχονται από τον ΕΟΑΝ…

Φωτορεπορτάζ: Σ. Αυγητίδης στις εγκαταστάσεις Δεληίτσιου
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ο ρόλος μας να μοιράζουμε κέρδη και επίσης 
μας απαγορεύεται από το νόμο  παρότι είμα-
στε ΑΕ. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς στην λει-
τουργιά συστημάτων. H δουλειά μας είναι να 
μαζέψουμε τα απόβλητα και να πιάσουμε τους 
στόχους», εξήγησε ο κ. Μαυριάς. Ο ίδιος επε-
σήμανε ότι όλα τα συστήματα κάθε έξι χρόνια 
παίρνουν έγκριση. Μετά τα έξι χρόνια πρέπει 
να ανανεώνουν την άδεια τους για να μπορούν 
να λειτουργούν νόμιμα. «Την άδεια την δίνει ο 
ΕΟΑΝ και κοστίζει 36.000 ευρώ. Επίσης, κάθε 
χρόνο το 2% των εσόδων μας πάει στον ΕΟΑΝ, 
τα τελευταία χρόνια». Ο κ. Μαυριάς εξήγησε 
ότι: «έχουμε 4 με 5 εκατομμύρια το χρόνο έσο-
δα και αντίστοιχα έξοδα. Οι εισφορές όμως τα 
τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί. Αν έχεις πα-
ραπάνω έσοδα θα πρέπει να κάνεις μειώσεις 
των χρηματικών εισφορών, αυτό που κάναμε 
δηλαδή εμείς τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε 
παραπάνω έσοδα».

«Σύστημα διαχειρίζεται μικρότερες 
ποσότητες, αλλά να εισπράττει μεγαλύ-
τερα ποσά…»

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας που 
επιβλέπει το απόβλητο της μπαταρίας μολύ-
βδου, οχημάτων και βιομηχανιών, Re-battery 
ΑΕ, Σοφία Χούμα, μιλώντας στην Karfitsa απο-
κάλυψε ότι: «Το περιβαλλοντικό τέλος είναι 
σταθερό από το 2004  που ξεκίνησε η σχετική 
νομοθεσία και έκτοτε δεν έχει αυξομειωθεί, 
αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με τα συστή-
ματα, γιατί στο συγκεκριμένο απόβλητο λει-
τουργούν παράλληλα τρία συστήματα. Αυτό 
που έχει παρατηρηθεί στο δικό μας απόβλητο 
είναι σύστημα να διαχειρίζεται μικρότερες πο-
σότητες, αλλά να εισπράττει μεγαλύτερα ποσά 
από τους συμβεβλημένους εισαγωγείς, άρα να 
παίρνει τα λεφτά από την αγορά, αλλά να μην 
κάνει την δουλειά που του αναλογεί. Θα έπρεπε 
κάποιος να το ελέγξει αυτό».

Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά τέλη η ίδια 
εξηγεί ότι: «οι εισαγωγείς χρεώνουν τους κα-
ταναλωτές με το περιβαλλοντικό τέλος» και 
πρόσθεσε ότι: «σε καθετί που παίρνει ο κατα-
ναλωτής υπάρχει ένα περιβαλλοντικό τέλος, 

έτσι και στις μπαταρίες. Αν πάτε να αλλάξετε 
την μπαταρία του αυτοκινήτου σας θα δώ-
σετε για παράδειγμα 60 ευρώ στην μπαταρία 
και 50 λεπτά το περιβαλλοντικό τέλος. Αυτό 
καταλήγει στα συστήματα και με αυτά που συ-
γκεντρώνουμε πρέπει να χρηματοδοτήσουμε 
όλες τις εργασίες που κάνουμε». «Τα συστή-
ματα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για-
τί δουλεύουμε από δημόσιο πόρο, δηλαδή τα 
λεφτά των καταναλωτών. Δεν μπορούμε να 
μοιράσουμε κέρδη. Αυτό που προσπαθούμε 
είναι από τους πόρους να κάνουμε βιώσιμη την 
εταιρεία που έχουμε βιώσιμη», είπε η κα Χού-
μα. Όπως γνωστοποίησε η ίδια, η Re-battery 
για το 2015 διαχειρίστηκε περίπου 10.000 τό-
νους μπαταρίες και το κόστος για τον ένα τόνο 
υπολογίζεται στα 25 ευρώ. «Τα έξοδα μας ήταν 
γύρω στα 240.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα μας 
ήταν λιγότερα», λέει. 

H ίδια περιγράφοντας την διαδικασία που 
ακολουθεί το συγκεκριμένο σύστημα ανακύ-
κλωσης για το απόβλητο ανέφερε ότι: «τα συ-
στήματα που ασχολούνται στην επίβλεψη του 
αποβλήτου που έχει εμπορική αξία, όπως το 

δικό μας, δεν εμπλέκονται στην διαδικασία της 
ανακύκλωσης παρά μόνο καταγράφουν την 
συλλογή, την αποθήκευση» και συνέχισε λέγο-
ντας: «εμείς έχουμε συμβεβλημένα μέλη. Αρχι-
κά τους εισαγωγείς που εισάγουν την νέα μπα-
ταρία και άρα εισάγουν το εν δυνάμει απόβλητο 
στην ελληνική αγορά, συλλέκτες, μονάδες απο-
θήκευσης και ανακύκλωσης μπαταριών. Αυτές 
οι εταιρείες λειτουργούν στα πλαίσια της ιδι-
ωτικής οικονομίας, δεν λειτουργούν για εμάς 
εργολαβικά, αλλά μόνοι τους με τα δικά τους 
κεφάλαια». Η Re-battery, από τη στιγμή που θα 
εισαχθεί στην Ελλάδα η μπαταρία «παρακολου-
θεί» κάθε σημείο που βρίσκεται. «Όλη η διακί-
νηση του αποβλήτου καταγράφεται σε κάποια 
έντυπα που λέγονται «έντυπα αναγνώρισης 
επικίνδυνου αποβλήτου» και αυτά στέλνονται 
σε εμάς, τα καταγράφουμε και έτσι ξέρουμε 
από ποιο σημείο ξεκίνησε το απόβλητο, ποιος 
το μετακίνησε, που το αποθήκευσε και που 
έγινε η ανακύκλωση. Η δουλειά μας λοιπόν 
είναι να καταγράφουμε όλη την διαδικασία να 
επιβλέπουμε ότι όλοι αυτοί που εμπλέκονται 
είναι νόμιμα αδειοδοτημένοι και γίνεται σωστά, 
με όσα πρέπει να τηρούνται βάση νομοθεσίας. 
Κάθε χρόνο βγάζουμε μια απολογιστική έκθε-
ση, την οποία την καταθέτουμε στον Ελληνικό 
Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος μας επι-
βλέπει και δίνουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε 
μαζέψει και επεξεργαστεί», υπογραμμίζει η κ. 
Χούμα. Σύμφωνα με την κ. Χούμα στην Ελλάδα 
υπάρχουν επτά μονάδες, όπου εκεί μεταφέρε-
ται η μπαταρία, σπάει και γίνεται ο διαχωρισμός 
των υλικών δηλαδή το πλαστικό περίβλημα, τα 
υγρά και το μολυβένιο μέρος της. Τα υγρά τα 
επεξεργάζονται σε μονάδες και τα εξουδετε-
ρώνουν για να τα επαναχρησιμοποιήσουν, το 
πλαστικό το σπάνε και πάει προς αναγέννηση 
δηλαδή να επαναχρησιμοποιηθεί και το μο-
λυβένιο μέρος οδηγείται σε περιστροφικούς 
φούρνους, όπου γίνεται η ανάκτηση του μολύ-
βδου και γίνεται καθαρό μέταλλο.

Η ΑΦΗΣ ΑΕ είναι η εταιρεία που 
ασχολείται με την ανακύκλωση φο-
ρητών ηλεκτρικών στηλών. Ο γενι-
κός διευθυντής της εταιρείας, Ηλίας 
Ορδόλης, δήλωσε στην Karfitsa, ότι 
υπάρχουν: «65.500 κάδοι σε όλη 
την Ελληνική επικράτεια, ενώ η Ελ-
λάδα έχει μακράν την υψηλότερη 
κάλυψη ανά χίλιους κατοίκους στην 
Ευρώπη με 6,0 κάδους ανά χίλιους 
κατοίκους όταν ο μέσος Ευρωπαϊ-
κός όρος είναι 1,8 κάδοι ανά χίλιους 
κατοίκους».H διαδικασία που ακο-
λουθείται για την περισυλλογή του 
συγκεκριμένου απόβλητου, όπως 
μας είπε ο κ. Ορδόλης είναι η εξής: 
«ειδοποιούμαστε από τον συνερ-
γάτη μας τηλεφωνικά, με mail, ή 
φαξ  (24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες 
την εβδομάδα) ότι γέμισε ο κάδος, 
μετά ενημερώνουμε τον συλλέ-
κτη-μεταφορέα μας προκειμένου 
να πάει να τους αδειάσει και οι φο-
ρητές μπαταρίες μεταφέρονται σε 
αδειοδοτημένους αποθηκευτικούς 
χώρους και με ειδικά container 
για επικίνδυνα απόβλητα, σε εγκα-
ταστάσεις του εξωτερικού. Εν συ-
νεχεία γίνεται διαχωρισμός των 
μπαταριών ανάλογα με τη σύστασή 
τους και μετά η ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση των συστατι-
κών τους από τις βιομηχανίες».

Ο ίδιος αναφέρει ότι η πορεία της 
ανακύκλωσης φορητών μπαταριών 
«μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο 
τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας πα-
ρουσιάζει μια σταθεροποίηση λόγω 
της μείωσης της αγοράς κατά 44% 
τα τελευταία χρόνια και της αλλαγής 
στην τεχνολογία (χρήση επαναφορ-
τιζόμενων μπαταριών, χρήση κινη-
τών τηλεφώνων για μουσική αντί 
των Walkman, Discman, ραδιοφώ-
νων κλπ)». Όσον αφορά στα κέρδη 
αλλά και στα έξοδα που έχει η εται-
ρεία ο κ. Ορδόλης υπογράμμισε ότι: 
«η εταιρεία ΑΦΗΣ όπως και όλα τα 
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων 
είναι κατά βάση μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες και είναι βιώσιμες. Όταν 
υπάρχουν κέρδη αυτά προστίθε-
νται στο αποθεματικό της εταιρείας 
προκειμένου να καλύψουν ζημιές 
τα επόμενα έτη. Το 2015 η ΑΦΗΣ 
είχε έσοδα € 1.588.603 και ζημιές 
€ 40.376».

Οι μπαταρίες 
«φορτίζουν»… χρήμα

«Κάθε χρόνο το 2% 
των εσόδων μας  

πάει στον ΕΟΑΝ...»
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Οι εικόνες από το χώρο όπου ετοιμάζεται το 
φαγητό των ασθενών…  σοκάρουν, καθώς 
οι κατσαρόλες «φλερτάρουν» με τους … 
ετοιμόρροπους σοβάδες της οροφής! Κατά 
το παρελθόν δε «από θαύμα δε θρηνήσαμε 
θύματα, γιατί κομμάτι της οροφής… κατέρ-
ρευσε»  μας λένε οι εκπρόσωποι των εργα-
ζομένων...

Ο Βασίλης Ζαμπακλής, μαγειρεύει για τους 
ασθενείς του «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» τα τελευ-
ταία… 30 χρόνια. Η δήλωσή του είναι αφο-
πλιστική… «Τα μαγειρεία θα πρέπει να κλεί-
σουν. Στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ, έχει 
γίνει μόλις μία ανακαίνιση κι είναι εντελώς 
παρατημένα. Από άποψη υποδομών αρχικά 
– πέφτουν σοβάδες από το ταβάνι- αλλά και 
έλλειψης προσωπικού. Σε όλη τη βάρδια εί-
μαστε δύο άτομα ένας πρωί, ένας απόγευμα, 
όπου καθημερινά ετοιμάζουμε…  400 μερίδες 
φαγητού». Πάνω από τον  μοναδικό φούρνο 
που διαθέτει το νοσοκομείο, το ταβάνι…  «ξε-
φλουδίζεται» από την υγρασία, με τις πιθανό-
τητες να το «γευτούν» τελικά οι ασθενείς, να 
είναι… αρκετές! «Χρειάζονται μόλις 10 ευρώ 
για να μπει ένας σωλήνας έτσι ώστε να μην 
υπάρχει αυτός ο κίνδυνος κι όμως η διοίκη-
ση δε δίνει αυτά τα χρήματα. Στο παρελθόν 
είχε πέσει ένα κομμάτι από το ταβάνι», τονίζει 
ο κ. Κετικίδης. Ο δε κ. Ζαμπακλής προσθέτει 
πως το φιλότιμο των εργαζομένων… ευθύ-
νεται για την ασφάλεια της υγείας των ασθε-
νών…  Για την κατάσταση που επικρατεί στο 
μαγειρείο του νοσοκομείου, η διοικήτρια του 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ κα Μελπομένη Τσούγκα 
απαντά στην karfitsa χαρακτηριστικά ότι 
«έχει γίνει ένας σχεδιασμός για να κάνει πα-
ρεμβάσεις η τεχνική υπηρεσία. Με τον τρόπο 
αυτόν θα λυθούν τα προβλήματα που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν άμεσα».

«Παρακαλώ… στη σειρά σας  
για ταλαιπωρία»

Βρεθήκαμε στο χώρο του νοσοκομείου, σε 
ημέρα εφημερίας. Ο κόσμος που περίμενε 

πολύς και το ηλεκτρονικό σύστημα… εκτός 
λειτουργίας! «Τα επείγοντα ιατρεία είχαν ανα-
κατασκευαστεί το… 1996 με χρήματα της 
Νομαρχίας. Από τότε λοιπόν είχαν εγκατα-
σταθεί οι ηλεκτρονικές σημάνσεις, έξω από 
κάθε ιατρείο. Δούλεψε για κάποια χρόνια, 
όμως οι διοικήσεις των τελευταίων ετών 
αποφάσισαν να… μην τα χρησιμοποιούν. 
Έτσι ο κόσμος περιμένει να ακούσει το όνο-
μά του από τη νοσηλεύτρια ή από τον γιατρό! 
Αν λειτουργούσε ο ηλεκτρονικός πίνακας, 
ο κάθε ασθενής θα ήξερε και θα μπορούσε 
να υπολογίσει το μέσο όρο αναμονής για να 
μην περιμένει και να μην ταλαιπωρείται!», 

τονίζει ο κ. Κετικίδης. Από την πλευρά της η 
κα Τσούγκα, έκανε λόγο για «δυσκολία λει-
τουργίας του συστήματος από τους γιατρούς. 
Το σύστημα είναι παλιό. Αν έρθει λοιπόν ένα 
επείγον περιστατικό, θα πρέπει να γίνει νέα 
ρύθμιση του συστήματος, κάτι που είναι χρο-
νοβόρο. Έχουμε ζητήσει προσφορά για να 
αντικατασταθεί, όμως το κόστος είναι μεγάλο 
και είναι κάτι που θα γίνει με τη δεύτερη τρο-
ποποίηση». 

«Το ΑΧΕΠΑ θα... καθαρίσει»

«Ευτυχώς πρόσφατα έγινε μία δωρεά σε σε-
ντόνια και μαξιλαροθήκες. Όμως δε γίνεται 

να ζούμε με… δωρεές. Η Πολιτεία έχει αφή-
σει το νοσοκομείο στην τύχη του. Αν συνεχι-
στεί αυτή η κατάσταση, με μαθηματική ακρί-
βεια, το νοσοκομείο θα κλείσει. Από την άλλη 
πλευρά, μιλάμε για ένα ιστορικό νοσοκομείο 
που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εξυ-
πηρετεί χιλιάδες ασθενείς, αν αναλογιστεί κα-
νείς πως ο αριθμός όσων προσέρχονται στα 
δημόσια νοσοκομεία ολοένα και αυξάνεται 
λόγω της οικονομικής κρίσης», συμπληρώ-
νει ο ίδιος. Αναφορικά με τον χώρο του ιμα-
τισμού η κ. Τσούγκα περιγράφει πως υπήρχε 

Σοβάδες «κι άλλα… ετοιμόρροπα»   
πάνω από κατσαρόλες νοσοκομείου!

«ΘΑ ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ… ΑΛΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»

Απίστευτο κι όμως... αληθινό και ελληνικό. «Ένα ιστορικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης δείχνει να… καταρρέει, σε αργή αλλά σταθερή κίνηση, μεταφορικά αλλά και 
κυριολεκτικά».  Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ στη Θεσσαλονίκη Πέτρος Κετικίδης αλλά και ο… μάγειρας του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος 

υποστηρίζουν  στην karfitsa ότι η κουζίνα καλύτερα να κλείσει παρά να λειτουργεί  όπως σήμερα… 

Της  Έλενας Καραβασίλη / φωτορεπορτάζ Σάββας Αυγητίδης 

Στοιβαγμένες…  
δωρεές «σαπίζουν» 

Ο κ. Κετικίδης περιγράφει πως «οι υπο-
δομές είναι πολύ παλιές. Έχουμε τερά-
στια προβλήματα στις υποστηρικτικές 
λειτουργίες, όπως είναι τα πλυντήρια. 
Δεν υπάρχει προσωπικό, παρότι υπήρ-
χαν πλυντήρια και κύλινδρος σιδερώμα-
τος για να απολυμαίνονται τα σεντόνια, 
αυτός είναι ανενεργός εδώ και χρόνια! 
Το συγκεκριμένο μηχάνημα, κόστιζε 
150.000 ευρώ και το πήραμε ως δωρεά 
από το «Παπανικολάου» διότι ήταν σε 
αχρηστία λόγω έλλειψης προσωπικού. 
Από το 2008 παραμένει ανενεργό διότι 
χρειάζονται 2.000 ευρώ για να συντηρη-
θεί». Όπως διαπιστώσαμε και μόνοι μας, 
ο χώρος του ιματισμού έχει μετατραπεί 
σε… αποθήκη όπου οι κουβέρτες και τα 
σεντόνια θα πλυθούν… όπως πλυθούν. 
«Αυτός ο χώρος στο παρελθόν λειτουρ-
γούσε με έξι άτομα και δύο βάρδιες… 
πλέον υπάρχει ένας μόνιμος υπάλληλος 
και σε λίγο καιρό θα συνταξιοδοτηθεί. 
Με το ρυθμό που μπορούμε να λειτουρ-
γήσουμε… χρειάζονται περίπου τρεις 
μέρες για να καθαριστούν τα σεντόνια 
και οι μαξιλαροθήκες των ασθενών», 
εξηγεί ο κ. Κετικίδης. 
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#έρευνα

πρόβλημα με τον ατμολέβητα και «θα 
έρθει τεχνικός να δει εάν μπορεί να 
λειτουργήσει το μηχάνημα, διαφορετι-
κά θα πρέπει να φύγει από το χώρο». 
Η ίδια λέει πως υπάρχει ζήτημα με τα 
πλυντήρια όμως «όλος ο ιματισμός που 
χρησιμοποιείται από τους ασθενείς κα-
θαρίζεται. Τον Οκτώβριο θα παραδοθεί 
το έργο στο ΑΧΕΠΑ, όπου εκεί θα με-
ταφέρονται όλα τα άπλυτα. Κάθε τόσο 
τα πλυντήρια εμφανίζουν βλάβες, έτσι 
αν δεν υπάρξει η λύση του ΑΧΕΠΑ, δε 
ξέρω τι θα κάνουμε, διότι υπάρχει και 
έλλειψη σε προσωπικό».

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε  
ακόμη θύματα»

Μάσκες, σκουπίδια και… ποδονάρια, 
είναι η εικόνα που συναντήσαμε στον 
αύλειο χώρο του νοσοκομείου, όπου 
κινούνται εργαζόμενοι, ασθενείς και 
συνοδοί… «Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί δρα-
ματικά ο προϋπολογισμός στο κομμάτι 
της καθαριότητας. Την ίδια ώρα οι ερ-
γολάβοι είναι απλήρωτοι και τα χρέη 
υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ, με 
αποτέλεσμα να μη συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς», αναφέρει ο κ. Κετικί-
δης. Όπως λέει, σε μία γενική εφημε-
ρία, ο αριθμός των ασθενών μπορεί να 
ξεπεράσει και τους 1.100. «Ένα πάρα 
πολύ σημαντικό ζήτημα που το έχουμε 
καταγγείλει επανειλημμένα και κανε-
νός αφτί δεν ιδρώνει (θα έπρεπε μέ-

χρι και οι εισαγγελείς να παρέμβουν!), 
είναι η επιλογή των περιστατικών που 
προσέρχονται στα επείγοντα. Δεν τους 
κατευθύνει ένας γιατρός για το που 
πρέπει να πάνε. Η επιλογή γίνεται είτε 
από τον ίδιο τον ασθενή (που εικάζει 
την ειδικότητα που μπορεί να χρειάζε-
ται), είτε αποφασίζει ένας διοικητικός 
υπάλληλος που έχει υπηρεσία στην 
ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών. 
Πολλές φορές έχουν γίνει λάθη, όπου 
ταλαιπωρείται αδίκως ο ασθενής αφού 
περιμένει σε λάθος ιατρείο. Είναι ευτύ-
χημα που δεν έχουμε θρηνήσει ακόμη 
θύματα από τέτοια λάθος εκτίμηση. Η 
διοίκηση υποστηρίζει πως υπάρχει για-
τρός, όμως η καθημερινή πραγματικό-
τητα είναι διαφορετική». 

Για την πρώτη καταγραφή των ασθενών 
που φτάνουν στο “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”, η 
κ. Τσούγκα λέει πως «υπάρχει επιπλέ-
ον βάρδια νοσηλευτικού προσωπικού 
από τις 15:00 έως τις 23:00 οπότε και 
έχουμε τη μεγαλύτερη κινητικότητα, 
για την κατεύθυνση των περιστατικών. 
Δεν έχουμε διαλογή ως νοσοκομείο. 
Αυτό θα υλοποιηθεί με την πρόσληψη 
γιατρών που θα γίνει από το υπουρ-
γείο. Τα σχέδια για τη διαμόρφωση των 
ΤΕΠ έχουν γίνει, όμως σύμφωνα με το 
υπουργείο, αυτό είναι κάτι που θα υλο-
ποιηθεί στο τέλος τους έτους. Παρόλα 
αυτά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, 
υπάρχουν νοσηλευτές που εφημερεύ-
ουν και μπορούν να κατευθύνουν τα 
περιστατικά».

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα του νοσοκομείου εί-
ναι η μη ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού. Οι δι-
ευθυντές των κλινικών, έχουν στείλει κατ’ επα-
νάληψη έγγραφα προς τη διοίκηση, κρούοντας 
τον κώδωνα του κινδύνου. Ο διευθυντής της 
ουρολογικής μάλιστα έκανε λόγο για έλλειψη στο 
τμήμα του αλλά και στα χειρουργεία! Παρότι εί-
ναι ένα μικρό νοσοκομείο με 270 κρεβάτια, έχει 
πολύ μεγάλο όγκο χειρουργείων που φτάνουν 
τα 5.000 το χρόνο», υπογραμμίζει ο κ. Κετικίδης. 
Εξηγεί ότι η ΜΕΘ οργανικά έχει δέκα κλίνες, εκ 
των οποίων λειτουργούν οι εννιά «με προσωπι-
κό κάτω από τα όρια ασφαλείας. Θα έπρεπε να 
υπάρχουν τρεις νοσηλευτές ανά κλίνη σε κυκλικό 
ωράριο και τώρα ζήτημα να είναι 25 άτομα, μαζί 
με την προϊσταμένη. Αυτή τη στιγμή, το νοσηλευ-
τικό προσωπικό είναι στα όρια της εξάντλησης. Το 
“Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” είναι το δεύτερο νοσοκομείο 
της πόλης με τις περισσότερες εφημερίες. Πέραν 
των οκτώ γενικών, έχει άλλες τόσες μικρές εφη-
μερίες (παιδιατρικά, ουρολογικά, ορθοπεδικά) 
σχεδόν ανά δύο μέρες. Έτσι, είναι σχεδόν αδύνα-
τον να προγραμματιστούν τακτικά χειρουργεία. Η 
λίστα αναμονής μονίμως μεγαλώνει… για ένα χει-
ρουργείο ορθοπεδικής, μπορεί ο ασθενής να πε-
ριμένει για περισσότερους από έξι μήνες, μπορεί 
και ένα χρόνο»! Ο πρόεδρος των εργαζομένων 
σημειώνει πως «γίνονται μετατάξεις νοσηλευτι-
κού προσωπικού σε διοικητικές θέσεις. Όπου βε-
βαίως έχουμε ανάγκη από διοικητικό προσωπικό 
αλλά, δεν θέλουμε να χαθούν οι θέσεις από το 
νοσηλευτικό. Γίνεται αγώνας από το προσωπικό 
για να λειτουργεί αυτό το νοσοκομείο. Το προσω-
πικό που συνταξιοδοτείται δεν αντικαθίσταται, με 
αποτέλεσμα συνέχεια να είναι μειούμενο». 

Ο κ. Κετικίδης εξηγεί πως για τον ίδιο τον ασθενή, 
όλα αυτά σημαίνουν πως «η νοσηλεία του γίνεται 
με βραδύ ρυθμό κι όχι με τον τρόπο που θα έπρε-
πε. Όταν έχεις ένα άτομο στη βάρδια, δεν μπο-
ρούν να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής και ασφά-
λειας! Όταν σ’ ένα θάλαμο υπάρχει ένας ασθενής 
με μεταδιδόμενο νόσημα και οι κανόνες ορίζουν 
πως η νοσηλεύτρια πρέπει να φοράει γάντια τα 
οποία στη συνέχεια πρέπει να πετάει κι εμείς δεν 
έχουμε γάντια ή επαρκή χρόνο μετάβασης από 
τον έναν ασθενή στον άλλον, καταλαβαίνεται πως 
οι διαδικασίες αυτές μπορεί να γίνουν με γυμνά 
χέρια»! Όπως ξεκαθαρίζει ο κ. Κετικίδης, αυτήν 
τη στιγμή δε σημειώνονται ελλείψεις σε αναλώσι-
μα. Όμως «βρισκόμαστε στο μέσο της χρονιάς και 
οι συμβάσεις τρέχουνε. Τα προβλήματα αρχίζουν 
να παρουσιάζονται μετά τον Αύγουστο γιατί τότε 
αρχίζουν να μην υπάρχουν χρήματα στους κωδι-
κούς των νοσοκομείων και να μην πληρώνονται 
οι προμηθευτές. Η στάση προμηθειών μπορεί να 
σημαίνει ότι θα ξεμείνουμε από οινόπνευμα, σύ-
ριγγες, καθετήρες κ.ο.κ. άλλωστε είναι κάτι που 
έχει ξαναγίνει στο παρελθόν», λέει. 

«Δεν μπορούν να τηρηθούν 
οι κανόνες υγιεινής» 
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#karfitsomata
■ «Το σίγουρο είναι ότι το 2019 στην καρέκλα του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας θα κάθεται ένας Απόστολος…». Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε 
πως σχολίασε ο Απόστολος Τζιτζικώστας το πρόσφατο δημοσίευμα της Karfitsa 
για τους υποψηφίους… υποψήφιους Περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας. 
Υπενθυμίζουμε πως ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι για ακόμα μια φορά 
θα ριχτεί στη μάχη του σταυρού για το αξίωμα του Περιφερειάρχη, ενώ από 
τον ΣΥΡΙΖΑ «παίζει» δυνατά το όνομα του... Απόστολου Αντωνούδη, προέδρου 
της εταιρίας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αλλά και του υπουργού Σωκράτη Φάμελου.
■ Εξόρμηση… ενημέρωσης για το θέμα του ΟΑΣΘ πραγματοποίησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο της πόλης (Αριστοτέλους, Τσιμισκή, Βενιζέλου, Εγνατία) 
μοιράζοντας σχετικό έντυπο υλικό. Στην παρέμβαση συμμετείχαν οι βουλευτές 
Α’ Θεσσαλονίκης, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και Νίκος Παρασκευόπουλος, 
η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Θεσσαλονίκη - Ανοιχτή Πόλη Ρία 
Καλφακάκου, καθώς και στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. 
Δεν μας είπαν τα κυβερνητικά στελέχη βέβαια για ποιο λόγο ο υπουργός 
(τους) Σπίρτζης καθυστερεί να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου που έχει 
προετοιμάσει για την δημιουργία δημόσιου φορέα αστικών συγκοινωνιών. 
Ούτε βέβαια τους ρώτησαν πολλοί...
■ Παρά το γεγονός ότι έχει «βουίξει» ο τόπος για τον δικηγόρο της 
Θεσσαλονίκης και τις απόψεις τους «για πλαδαρές και αντιαισθητικές κυρίες 
των πλαζ»  ο επικεφαλής της παράταξης στην οποία ήταν υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος και βουλευτής της ΝΔ Στ. Καλαφάτης «τηρεί σιγήν ιχθύος». Αν και 
ρωτήθηκε επίμονα από τη στήλη, απάντησε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικά...
■ Συνεχίζει τις επαφές με του με υποψηφίους... υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους ο επικεφαλής της παράαταξης «αναΤΡΟΠΗ Παύλου Μελά» 
Γιώργος Λίλτσης. Ο δημοτικός σύμβουλος της περιοχής και γνωστός γιατρός 
πρόσφατα έδωσε τα χέρια με έναν ακόμα πρώην αιρετό, οποίος αποφάσισε να 
επαναδραστηριοποιηθεί μετά από χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα 
με πληροφορίες μέρος του «ψηφοδελτίου» του κ. Λίλτση το οποίο αυτή την 
περίοδο «χτίζεται» αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το καλοκαίρι. Κατά 60% 
θα ανανεωθεί από «φρέσκα» πρόσωπα, ενώ δεν θα λείπουν και οι άνθρωποι 
εκείνοι που για χρόνια έχουν προσφέρει στην περιοχή.

■ Με την παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε στα νέα κεντρικά γραφεία του 
κόμματος  στο Μοσχάτο, ο Τομέας Εξωτερικών για τον Απόδημο 
Ελληνισμό υπό τον αρμόδιο Αν. Τομεάρχη Σάββα Αναστασιάδη , 
Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης. Τα μέλη του Τομέα εργασίας ενημε-
ρώθηκαν από τον κ. Αναστασιάδη αναφορικά με ζητήματα που 
απασχολούν τους Έλληνες του εξωτερικού, όπως: η καθυστέ-
ρηση της συζήτησης για την ψήφο των Αποδήμων, η ψήφιση του 
νόμου για το ΣΑΕ, η σωστή ενημέρωση των ελλήνων του εξω-
τερικού με την καταγραφή και την αξιολόγηση των ομογενεια-
κών μέσων, η  επικοινωνία  με τις  οργανώσεις των Αποδήμων 
Ελλήνων πάνω σε θέματα ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού και 
Τουρισμού, κλπ. Τα μέλη του Τομέα στη συνέχεια  κατέθεσαν τις 
δικές τους  προτάσεις και ιδέες, με απώτερο σκοπό το όφελος 
των απανταχού Ελλήνων.

■ Βγήκαν τα… μαχαίρια 
στο δήμο Νεάπολης – Συκε-
ών με την δημοτική ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύει 
επίθεση προς τον δήμαρχο. 
Αναφέρει η ανακοίνωση:  
«Ο δήμαρχος Νεάπολης 
Συκεών Σίμος Δανιηλίδης 
με αφορμή συζήτηση για την 
εκμίσθωση δημοτικού παρ-
κινγκ σε ιδιώτη, επιτέθηκε 
στην κυβέρνηση και τον 
ΣΥΡΙΖΑ για το «ξεπούλημα» 
όπως ισχυρίστηκε στρατηγι-
κών υποδομών και κρατικής 
περιουσίας. Προσπάθησε με 
αυτό τον τρόπο  να «αθωώ-
σει» την δική του σταθερή 
θέση για ιδιωτικοποίηση 
υπηρεσιών και δομών του 
δήμου Νεάπολης Συκεών 
και για μια ακόμη φορά να 
εκφράσει το αντιπολιτευτικό 
και αντικυβερνητικό του 
μένος. Θυμίζουμε λοιπόν 
στον κ.Δανιηλίδη εάν το 
έχει ήδη ξεχάσει, ότι το δικό 
του κόμμα το ΠΑΣΟΚ/ΕΛΙΑ/
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑ-
ΤΑΞΗ κλπ του οποίου μέλος 
της Κ.Ε. είναι και ο ίδιος, 
ήταν αυτό που με ευθύνη 
των στελεχών του έβαλε 
την θηλιά των μνημονίων το 
2010 στην χώρα μας, είναι 
αυτό που έφερε το ΔΝΤ, 
είναι αυτό που κυβέρνησε 
και συγκυβέρνησε την χώρα 
για πάνω από 40 χρόνια με 
τις γνωστές σε όλο τον λαό 
συνέπειες. Του θυμίζουμε 
επίσης ότι το κόμμα του 
είναι που χρωστάει πάνω 
από 200 εκατομμύρια ευρώ 
από θαλασσοδάνεια, είναι 
υπόλογο για σειρά σκανδά-
λων και προσπαθεί σήμερα 
με καινούρια ονομασία και 
ΑΦΜ να φορτώσει οριστικά 
και το χρέος αυτό στους 
πολίτες της χώρας. Τέλος 
του θυμίζουμε τους Παπα-
ντωνίου, Παπακωνσταντί-
νου, Τσουκάτο, Μαντέλη, 
Λοβέρδο και όσους από 
τον πολιτικό του φορέα 
ελέγχονται και θα ελεγ-
χθούν ακόμα για  μίζες και 
ξέπλυμα μαύρου πολιτικού 
χρήματος και  βέβαια τον 
Άκη Τσοχατζόπουλο»! Είναι 
βέβαιον ότι ο Σίμος θα 
απαντήσει και φυσικά θα 
φιλοξενήσουμε και τη δική 
του άποψη…

Τους «έστησε» ο Έλληνας πρωθυπουργός! Ο λόγος για τους ηγέτες της 
Κύπρου και του Ισραήλ Νίκο Αναστασιάδη και Μπένζαμιν Νετανιάχου 
κατά τη διάρκεια της παραχώρησης συνέντευξης τύπου μετά το τέλος της 
τριμερούς συνόδου κορυφής στη Θεσσαλονίκη. Ενώ οι δυο… υψηλοί 
καλεσμένοι βρέθηκαν στον πέμπτο όροφο του νέου Μεγάρου Μουσικής 
ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε με τουλάχιστον ένα τέταρτο καθυστέρηση. 
Πληροφορίες που θέλουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό να... ξεναγείται 
από τον πρόεδρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης - όπου φιλο-
ξενήθηκε η σύνοδος -  ελέγχονται ως… μη επιβεβαιωμένες, όπως 
επίσης κι αυτές που έκαναν λόγο για μετακόμιση του πρωθυπουργικού 
γραφείου από το πρ. υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στο μέγαρο με θέα 
το Θερμαϊκό... 

Προχειρότητα ανικανότητα και 
εμπαιγμός από την συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στο μοναδικό 
κατοικήσιμο νησί της Χαλκιδικής. 
Λόγω της ανάρτησης των δασι-
κών χαρτών έχει διακοπεί η ολο-
κλήρωση του έργου της ασφαλ-
τόστρωσης του δρόμου από το 
λιμάνι της Αμμουλιανής προς τον 
Άγιο Γεώργιο. Το συγκεκριμένο 
έργο, για το οποίο έχει πραγματο-
ποιηθεί μελέτη και έχει ενταχθεί 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, έχει «παγώσει», 
καθώς έχει χαρακτηρισθεί ως δάσος ένα μέρος από το οποίο διέρχεται ο 
δρόμος.

Η δημιουργική ασάφεια της «Πρώτης φοράς Αριστερά» σε όλο της το με-
γαλείο.

* Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Προχειρότητα ανικανότητα και εμπαιγμός
Του Ευθύμη Καρανάσιου*

■ Αδιαφορία της κυβέρνησης προς τους αγρότες της Βόρειας Ελλάδας καταγγέλλει 
ο πρώην υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου. Όπως αναφέρει σε 
ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό: «αν και έχουν περάσει πέντε μήνες από 
τις παγωνιές του φετινού χειμώνα, οι οποίες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα καταστροφικές 
για τις καλλιέργειες, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις διαδι-
κασίες αποζημίωσης των αγροτών». Σύμφωνα πάντα με τον βουλευτή της αντιπολί-
τευσης: «ενδεικτικό της Κυβερνητικής αδράνειας, είναι και το γεγονός ότι παρά την 
ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε στις 14 Ιουνίου 2017 περιοχές των δήμων Χαλκη-
δόνας και Δέλτα, τα ειδικά κλιμάκια του ΕΛΓΑ δεν έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα τις 
πληγείσες περιοχές για εκτίμηση των ζημιών». 

■ Τρέχει και δεν φτάνει ο πρόεδρος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε.» Απόστολος Αντωνούδης. Τις περασμένες ημέρες ο κ. 
Αντωνούδης βρέθηκε στη Ρόδο, στη Σαντορίνη και στη Μύ-
κονο προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας 
της εταιρίας με τις αυτοδιοικητικές αρχές των περιοχών. Δι-
όδια δεν ξέρουμε εάν… υποσχέθηκε, αυτό που μάθαμε είναι 
ότι θα προσφέρει στους δήμους την απαραίτητη τεχνογνωσία 
(που διαθέτει) η εταιρία για την κατασκευή νέων υποδομών 
στα πιο γνωστά νησιά της Ελλάδας παγκοσμίως...

■ Μετά τον Νετανιάχου, τον Πούτιν…  και ο Γιούνκερ θα 
πατήσει το πόδι του στη Β. Ελλάδα! Όπως έγινε γνωστό 
μετά από πρόταση του πρύτανη του ΑΠΘ, Περικλή Μήτκα ο 
Πρόεδρος θα αναγορευτεί στις 13 Ιουλίου 2017 σε Επίτι-
μο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής. Ελπίζουμε μέχρι τότε 
να έχουν καθαρίσει και τα σημεία του campus που είναι 
ανοικτές εστίες μόλυνσης, όπως πρόσφατα αποκάλυψε η 
Karfitsa να μη γίνουμε ρεζίλι πάλι...

■ Και πρόεδρος της ΝΟΔΕ Β’ Θεσσαλονίκης και δημοτικός σύμ-
βουλος Λαγκαδά. Ο λόγος για τον Θωμά Βράνο ο οποίος πριν 
λίγες ημέρες ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος Λαγκαδά. Ο κ. 
Βράνος διαδέχτηκε τον κ. Δαμιανό Γιώργο ο οποίος παραιτήθη-
κε. Για όσους δεν το γνωρίζουν ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Β’ Θεσσα-
λονίκης θεωρείται… Τζιτζικωστικός. 
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#karfitsomata

Σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, που θα εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων των οικι-
σμών Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου αποκτά η Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη. Να σημειωθεί ότι το έργο 
παίρνει το πράσινο φως για την υλοποίησή του από την ΕΕ, καθώς έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία 
(2ο στον πίνακα κατάταξης) στην αξιολόγηση της αρμόδιας υπηρεσίας! «Με την κατασκευή του έρ-
γου επιτυγχάνεται ορθολογική συγκέντρωση των λυμάτων των δύο οικισμών και μεταφορά τους 
στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης. Έτσι εξαλείφεται η ανεξέλεγκτη διάθε-
ση λυμάτων που προκαλεί ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων... Ευχαριστούμε τον 
ΠεριφερειάρχηΤζιτζικώστα αλλά και τον πρ. δήμαρχο Μιχάλη Γεράνη, που οραματικά ξεκίνησαν τις 
μελέτες του έργου», σχολίασε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Τελικός αποδέκτης των λυμάτων που 
συλλέγονται από τους οικισμούς Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου, είναι οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων Θεσσαλονίκης στο Γαλλικό Ποταμό, όπου καταλήγουν από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο της 
ΕΥΑΘ.

Σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου φορέα για το περιβάλλον

■ Τα εύσημα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα έλαβε 
η διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη Κατερίνα Νοτοπούλου για την επιτυ-
χημένη προετοιμασία των εργασιών της Ολομέλειας 
του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελλάδας- Ισραήλ. Όπως 
είδαμε έκανε μέχρι και τη... φωτογράφο για τις ανά-
γκες της συνάντησης κορυφής, αν και δεν ήταν και 
πολύ... φιλεργατικό αυτό για τους επαγγελματίες της 
εικόνας. Όπως ακούσαμε συνάδελφος της είπε ότι αν 
κάνουν τέτοια στην αριστερά, τότε «η δεξιά θα μας 
πάρει όχι μόνο τη δουλειά αλλά και τα σώβρακα»

■ Μια… «γαλάζια» έκπληξη στην εκδήλωση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμαστε στην παρου-
σία του βουλευτή της ΝΔ από την Πιερία, Κώστα Καραγκούνη στην τελετή για τα αποκαλυπτήρια 
πλακέτας που θα τοποθετηθεί στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος (όταν γίνει αυτό). Για να μην υπάρ-
ξουν παρεξηγήσεις ο κ. Καραγκούνης έσπευσε να δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι βρέθηκε 
εκεί με την ιδιότητα του πρώην προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας- Ισραήλ...
■ Εντύπωση προκάλεσε η ερώτηση βουλευτών για τα χάλια του νοσοκομείου Κιλκίς από... αλλού 
(Φωτήλας και Οικονόμου)! Γιατροί και εργαζόμενοι στην κεντρική Μακεδονία αναρωτήθηκαν αν οι 
τρεις βουλευτές που εκλέχθηκαν στη συγκεκριμένη περιφέρεια στις τελευταίες εκλογές, γνωρίζουν 
την κατάσταση ή δεν την έχουν μάθει ακόμη γιατί προτιμούν άλλα νοσοκομεία...» (φίδια και άλλα 
ερπετά στους χώρους περίθαλψης μεταξύ άλλων).
■ Survivor έγιναν στο δήμο της Θεσσαλονίκης… Πρόσφατα, πέρασε το κατώφλι του δημαρχιακού 
μεγάρου ένας… μαχητής του διάσημου τηλεπαιχνιδιού. Ο λόγος για τον Ορέστη Τσανγκ ο οποίος 
συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και συζήτησαν το ενδεχόμενο να συ-
νεργαστούν στον τομέα του τουρισμού και των διεθνών σχέσεων. Ο παίκτης του reality αναμένεται, 
να βοηθήσει και στην προώθηση της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έτους Ελληνοκινεζικής φιλίας 
(βλ. και ΔΕΘ). Η συνεργασία του με το δήμο ανακοινώθηκε δημόσια...
■ «Είμαι ο συνιδρυτής της Πρωτοβουλίας, δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης και όχι… αντάρ-
της». Με τον τρόπο αυτό σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος τα δημοσιεύματα και την… ρετσινιά που του έχουν κολλήσει συγκεκρι-
μένοι δημοσιογράφοι, με αφορμή τις διαφοροποιήσεις του από τις προτάσεις και τις αποφάσεις της 
διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης. Είπε επίσης ότι συνειδητά απέχει από κάθε είδους δηλώσεις, 
και θα εξακολουθήσει να το κάνει, ενώ τις απαντήσεις του θα τις δίνει από το βήμα του δημοτικού 
συμβουλίου και όχι μέσα από συνεντεύξεις. 
■ «Δέκα εφιαλτικούς μήνες μετά τη βιβλική καταστροφή που έπληξε τον Δήμο Θερμαϊκού και τις 
εικόνες χάους που προκάλεσαν οι φονικές πλημμύρες, η Κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμη μια 
φορά ότι διαθέτει πλεόνασμα υποκρισίας και τεράστιο έλλειμμα αποτελεσματικότητας» σημειώνει 
σε ερώτηση του στη Βουλή ο βουλευτής Β Θεσσαλονίκης Θ. Καράογλου προσθέτοντας «Παρά τις 
κυβερνητικές φιέστες που στήθηκαν αμέσως μετά τις καταστροφές, αλλά και τις μεγαλεπήβολες 
υποσχέσεις που ακούστηκαν από τους τότε Υπουργούς που επισκέφθηκαν την περιοχή (Κουρου-
μπλής, Μάρδας, Χαρίτσης), καθώς και τον τότε Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη 
Φάμελλο και σημερινό αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Πολιτεία εξακολουθεί να ταλαι-
πωρεί τους πληγέντες κατοίκους με την αναλγησία της.  Όπως μου καταγγέλλει, μάλιστα, η επιτροπή 
πλημμυροπαθών του Δήμου παρά το γεγονός ότι οι πληγείσες περιοχές έχουν κηρυχθεί από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι υποσχέσεις για άμεση ανακούφιση και 
αποζημίωση των πληγέντων παραμένουν έωλες και φυσικά ανεφάρμοστες» λέει ο πρ. υπουργός 
Μακεδονίας Θράκης.

■ Αυτή τη γραβάτα διάλεξε ο δήμαρχος για τη σύ-
νοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Είπε 
μάλιστα ότι όταν επέλθει η συμφωνία για το χρέος 
της χώρας θα συμβουλεύσει τον πρωθυπουργό 
για να πάρει τη σωστή γραβάτα και όχι αυτές που 

κυκλοφορούν και δεν πηγαίνουν σε κανέναν εκ-
πρόσωπο της κοινωνίας και της χώρας...

■ Λατρεία για τον...  δήμαρχο Πυλαίας Χορ-
τιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη ύστερα από τη δημι-
ουργία και λαογραφικού μουσείου για την 
πολύτιμη συλλογή Τελίδη (με αντικείμενα 
από το 1800). Ο δήμαρχος δέχθηκε αγκα-
λιές και φιλιά από δωρητές και δημότες οι 
οποίοι επεσήμαναν ότι «όποιος σέβεται την 
ιστορία σέβεται και το μέλλον του τόπου...».  
Μια ζώνη με σμάλτο από τον μακρινό Πόντο, 
ένα ιστορικό κεραμικό πιάτο από την τουρ-
κική Κιτάχεια και ένα παλιό άροτρο από το 
Πανόραμα είναι τρία από τα… 732 εκθέματα 
που φιλοξενούνται στο πρώην Πνευματικό 
Κέντρο Πανοράματος, το οποίο ο δήμος 
αναμόρφωσε πλήρως με το συνολικό προ-
ϋπολογισμό να φτάνει τα 120.000 ευρώ!

Delivery: 2310 968 003

Mikel Λ. Πύργου - Λ. Νίκης 67, Θεσσαλονίκη
Mikel Καμάρας - Εγνατιας 121 & Δ. Γούναρη, Θεσσαλονίκη

■ «Θεμελιώνουμε, στις Σέρρες, το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης απορριμμάτων Σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα… Τα 
καταφέραμε παρά τις δυσκολίες …»,  είπε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ  Μιχάλης 
Γεράνης. Το έργο θα δημιουργήσει πάνω από 200 θέσεις απασχόλησης . 
Ακόμη θα ανακτά από τα απορρίμματα χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και 
εδαφοβελτιωτικο κόμποστ  για γεωργικές και άλλες  εδαφικές χρήσεις . θα  
εξασφαλίσει την βέλτιστη λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σερρών που 
θα μετατραπεί σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων επεξεργασίας 
με σημαντικά μικρότερο όγκο ( μείωση όγκου άνω το 66%). Να σημειωθεί 
ότι στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας λειτουργούσαν 14 διαφορετικά 
Νομικά Πρόσωπα (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) τα οποία 
είχαν  τεράστιες διαφορές μεταξύ τους, τόσο στην νομική τους υπόσταση 
όσο και σε βασικά θέματα λειτουργίας.  Η συνολική  επένδυση  είναι 36,2 
εκ ευρώ  με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση  από το νέο… ΕΣΠΑ!



Στοιχείο ομορφιάς σε μακρινούς λαούς και 
κάποτε πολύ δημοφιλής στους ναυτικούς, 
εξαπλώθηκε σιγά – σιγά και σε άλλες κοινω-
νικές ομάδες. Τα τελευταία χρόνια όμως, οι 
προβληματισμοί από το ανεξίτηλο σημάδεμα 
μιας εφηβικής απερισκεψίας, ενός αισθημα-
τικού δεσμού ή μιας δύσκολης περιόδου της 
ζωής, γίνονται πιο έντονοι.

Ο ρόλος της πλαστικής χειρουργικής στην 
αφαίρεση του τατουάζ είναι πρωταρχικός. 
Η αντιμετώπιση του τοπικού προβλήματος 
μπορεί να προσφέρει ψυχολογική υποστή-
ριξη στον φέροντα την «βλάβη», μπορεί να 
βοηθήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση 

(διορισμός στο δημόσιο) ή να ξεπεραστούν 
ειδικά προβλήματα όπως η χρήση ναρκωτι-
κών.

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται διεθνώς για 
τον σκοπό αυτό είναι:

1) Η μηχανική απόξεση του δέρματος 
(Dermabrasion) 
2) H εξάλειψη με τοπική εφαρμογή χημικών 
ουσιών (Salabrasion) 
3) Η χειρουργική εκτομή και κάλυψη του 
ελλείμματος με τις τεχνικές της πλαστικής 
χειρουργικής 
4) Η επικαλυπτική δερματοστιξία και 
5) Η χρήση σύγχρονων μηχανημάτων Laser

Η χρήση σύγχρονων μηχανημάτων laser 
είναι σήμερα η θεραπεία εκλογής για τη 
αφαίρεση των περισσοτέρων τατουάζ. Η 
εφαρμογή του laser γίνεται σε συνεδρίες 
που μπορεί να είναι από 1 έως και 10 με 
μεσοδιάστημα ενός μηνά περίπου η καθεμία. 
Μετά από κάθε συνεδρία ο ασθενής βλέπει 
το τατουάζ να σβήνει σιγά σιγά έως ότου 
εξαφανιστεί εντελώς. Τα μονόχρωμα και τα 
επαγγελματικά ανταποκρίνονται πολύ καλυ-
τέρα από τα πολύχρωμα και τα ερασιτεχνικά 
τατουάζ.

Εδώ θα σας αναφέρω τον «δεκάλογο» που 
πρέπει να έχει κατά νου αυτός που θέλει να 
αφαίρεση το τατουάζ του 

1) Δεν είναι πάντα δυνατή η πλήρης αφαίρε-
ση του τατουάζ 
2) Η επιλογή του κατάλληλου ιατρού είναι η 
αρχή και το τέλος της αφαίρεσης  
3) Επιλέξτε σωστά την χρονική στιγμή της 
αφαίρεσης του  
4) Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε ακριβώς 
από την αρχή πόσες συνεδρίες θα χρεια-
στούν 
5)  Όσο μεγαλύτερο είναι το τατουάζ τόσο 
περισσότερο χρόνο διαρκεί η κάθε συνεδρία 
6) Η αφαίρεση πονά 
7) Όσο πιο σκούρο είναι το δέρμα τόσο πιο 
δύσκολη είναι η αφαίρεση 
8) Η διακοπή των θεραπειών αφήνει την 
αφαίρεση στην μέση 
9) Μεγάλη προσοχή στην μετά την θεραπεία 
περιποίηση του δέρματος. Αποτελεί το 50% 
της θεραπείας 
10) Υπάρχει περίπτωση στην περιοχή αφαί-
ρεσης  να παραμείνει μια σκιά «το φάντασμα» 
του τατουάζ. Μπορεί να είναι για λίγους 
μήνες ή και για πάντα.

Η μηχανική απόξεση του δέρματος και η 
χρήση χημικών ουσιών αποτελούν απαρχαι-
ωμένες πλέον τεχνικές. Σε κάποιες περι-
πτώσεις μπορεί να χρειαστεί συνδυασμός 
μεθόδων, π.χ. επέμβαση και χρήση Laser, 
για την αφαίρεση του τατουάζ.

Τα αποτελέσματα κρίνονται πολύ ικανοποι-
ητικά και πραγματικά αλλάζουν την ζωή 
του ασθενούς.

Παροδικά επεισόδια στυτικής δυσλειτουργία 
δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη πρόβλημα και ο 
κάθε άνδρας μπορεί να έχει κάποιες αποτυχίες 
στη σεξουαλική του συνεύρεση. Εάν όμως τα 
επεισόδια επαναλαμβάνονται ή επιμένουν τότε 
πρέπει να απευθυνθεί στο ιατρό του προκει-
μένου να αποφευχθεί η δημιουργία άγχους, 
πρόβλημα στη σχέση του ή μείωση της αυτοπε-
ποίθησής του.

Στους άνδρες κάτω από τα σαράντα τα οργανικά 
αίτια είναι σπάνια και 9/10 έχουν ψυχογενές 
πρόβλημα.

Σε μεγαλύτερους άνδρες συχνά προβλήμα-
τα που προκαλούν στυτική δυσλειτουργία 
είναι μεταξύ άλλων: καρδιολογικές παθήσεις, 
απόφραξη αγγείων, σακχαρώδης διαβήτης 
υψηλή χοληστερίνη/τριγλυκερίδια, υπέρτα-
ση, νευρολογικά νοσήματα (σκλήρυνση κατά 
πλάκας, κακώσεις νωτιαίου μυελού), ορμονικές 
διαταραχές, φάρμακα, υπερπλασία προστά-
τη, χειρουργικές επεμβάσεις στην πύελο και 
κάπνισμα.

Ένα εκτεταμένο σεξουαλικό-ιατρικό ιστορικό 
μπορεί να διαγνώσει το πρόβλημα της στυτικής 
δυσλειτουργίας σε περισσότερες από τις μισές 
περιπτώσεις.

Ωστόσο η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση 

της στυτικής δυσλειτουργίας περιλαμβάνει και 
μία σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων (εξετά-
σεις αίματος,  Triplex αγγείων-πέους, καταγρα-
φή νυκτερινών στύσεων) που διαγιγνώσκουν το 
σύνολο των περιπτώσεων οργανικής στυτικής 
δυσλειτουργίας.

Οι θεραπευτικές δυνατότητες που έχουμε για 
την επίλυση οργανικών προβλημάτων  περι-
λαμβάνουν:  

• Φάρμακα από το στόμα 

• Θεραπεία με κρουστικά κύματα 
• Συσκευή αντλίας κενού 
• Ενδοσηραγγώδεις ενέσεις 
• Ορμονοθεραπεία 
• Πεϊκή πρόθεση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ

Μιλήστε στο γιατρό σας εγκαίρως. Η στυτική 
δυσλειτουργία δεν είναι θέμα «ταμπού». Ο 
σύγχρονος ουρολόγος είναι ενημερωμένος 
για την σύγχρονη προσέγγιση της στυτικής 

δυσλειτουργίας.

Η στυτική δυσλειτουργία δεν αποτελεί αποκλει-
στικά πρόβλημα των μεγαλύτερων ανδρών. 
Το άγχος και η μειωμένη αυτοπεποίθηση ή μία 
ευκαιριακή αποτυχία κατά την πρώτη επαφή 
προκαλεί στυτική δυσλειτουργία σε 1 στους 20 
άνδρες κάτω από τα σαράντα.

Η σύγχρονη αντιμετώπιση της στυτικής δυσλει-
τουργίας περιλαμβάνει ένα σημαντικό οπλο-
στάσιο που δίνει λύσεις στους περισσότερους 
άνδρες. 

Τα «φυτικά» σκευάσματα κυκλοφορούν ως 
συμπληρώματα και «ξεφεύγουν» από τον 
υποχρεωτικό έλεγχο στον οποίο υποβάλλονται 
τα φάρμακα της στυτικής δυσλειτουργίας (FDA 
Αμερικής, ΕΟΦ Ελλάδας κτλ). Είναι επομένως 
αμφιβόλου αποτελέσματος ή ασφάλειας. Όσα 
όμως έχουν άδεια έγκρισης από  αυτές τις 
κεντρικές ρυθμιστικές αρχές τότε μπορούν να 
θεωρηθούν αποτελεσματικά και ασφαλή.

Στυτική δυσλειτουργία

Το τατουάζ ή αλλιώς δερματοστιξία είναι συνήθεια ευρέως διαδεδομένη σε ένα μεγάλο  φάσμα ανθρώπων από την αρχαιότητα

Όταν ένας άνδρας αντιμετωπίζει συνεχόμενη ή περιοδική αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης της στύσης του με αποτέλεσμα να μην έχει πετυχημένη  
σεξουαλική επαφή τότε αντιμετωπίζει πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας

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

*Φώτης Δημητριάδης

Εκλεγμένος Επίκουρος  
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χηλής 3, Καλαμαριά

#υγεία
Αφαίρεση τατουάζ
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Η ενδομητρίωση εμφανίζεται κυρίως κατά 
την ορμονικά ενεργό φάση. Τα δυο τρίτα των 
ασθενών είναι κάτω των 35 ετών και το 10% 
κάτω 20 ετών.  Ωστόσο, μία στις δύο ή τρεις 
γυναίκες με υπογονιμότητα πάσχει από 
ενδομητρίωση.

Το βασικό σύμπτωμα της ενδομητρίωσης 
είναι ισχυροί πόνοι, που επέρχονται πριν την 
έμμηνο ρύση ή κατά τη διάρκειά της. Συχνά 
οι γυναίκες υποφέρουν από υπογάστριο 
πόνο, πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή και 
από ραχιαίους πόνους. 

Πως διαγιγνώσκεται η ενδομητρίωση;

Η ενδομητρίωση συνήθως δεν ανιχνεύεται 
με την πρώτη. Κατά την κολπική εξέταση ο 
έμπειρος γυναικολόγος μπορεί να εντοπί-
σει οιδήματα και οδυνηρούς όγκους στο 
υπογάστριο. 

Ασφαλής διάγνωση επιτυγχάνεται μόνο 
μέσω λαπαροσκόπησης και  ιστολογικής 
εξέτασης.

Γιατί η ενδομητρίωση συνδέεται με υπο-
γονιμότητα;

Περίπου μια στις δυο γυναίκες με υπογονι-
μότητα έχει προσβληθεί από ενδομητρίωση. 

Για το λόγο αυτό οι ασθενείς θα πρέπει να 
ενημερωθούν εγκαίρως για τη μειωμένη 
γονιμότητα και να συζητήσουν με τον ιατρό 
τη δυνατότητα Χειρουργικής Θεραπεία της 
Ενδομητρίωσης.

Χειρουργική Θεραπεία Ενδομητρίωσης

Η θεραπεία της ενδομητρίωσης είναι 
ξεκάθαρα η  χειρουργική λαπαροσκοπική 
αφαίρεση όλων των εστιών ενδομητρίωσης,  

προκειμένου να μην επηρεαστεί η γονιμότη-
τα της γυναίκας. Η φαρμακευτική θεραπεία 
είναι δυνατόν να μειώσει το χρόνιο πυελικό 
άλγος, αλλά μόνο για τη διάρκεια που η 
γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία.

Οι περιοχές στις οποίες εμφανίζεται είναι με 
σειρά συχνότητας οι εξής :

• Ωοθήκες (σοκολατοειδείς κύστες) 
• Στους συνδέσμους της μήτρας  
• Στο τοίχωμα του παχέως εντέρου 
• Στην ουροδόχο κύστη 
• Στο περιτόναιο

Η εν τω βάθη ενδομητρίωση (εικόνα 1)  
αποτελεί την πιο σοβαρή μορφή της νόσου. 
Προσβάλει όργανα όπως η ουροδόχος 
κύστη, το παχύ έντερο, ο ουρητήρας και οι 
σύνδεσμοι της μήτρας και προκαλεί έντονο 
πόνο. Επιπλέον, δημιουργεί διαταραχές 
στην ανατομία της κοιλιάς επηρεάζοντας την 
ποιότητα ζωής της γυναίκας αλλά και την 
αναπαραγωγική της ικανότητα.

Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι η 
χειρουργική εξαίρεση των προσβεβλημένων 
περιοχών. Είναι αναγκαίο όμως στη διάρκεια 

της επέμβασης να αναγνωρισθούν και να δι-
ατηρηθούν πολύ σημαντικά νεύρα, τα οποία 
διέρχονται από την περιοχή. 

Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται λαπαρο-
σκοπικά με πολύ θεαματικά αποτελέσματα 
εάν η επέμβαση πραγματοποιηθεί από εξει-
δικευμένο χειρουργό-γυναικολόγο.

Στην προκειμένη περίπτωση το μοντέρνο 
χειρουργείο (κατά τεκμήριο ελάχιστα 

επεμβατικό) αποτελεί μία ιατρική πρά-

ξη τόσο τεχνολογικά όσο και ποιοτικά 

αναβαθμισμένη. Η χειρουργική ομάδα 

οφείλει, για να πετύχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, να διέπεται από την τριάδα 

διασφάλισης της ποιότητας που συμπερι-

λαμβάνει: (1) τη δέσμευση, (2) τη συμ-
μετοχή και (3) τη γνώση. Με τον τρόπο 

αυτό διασφαλίζεται η βελτιστοποίηση του 

χειρουργικού αποτελέσματος (όσο αφορά 

την πρόγνωση, τη νοσηρότητα, τις επιπλο-

κές και τη θνητότητα), η καλύτερη χρήση 

των πόρων και η μείωση του κόστους. 

Για την επιτυχία του καλύτερου κλινικού 

και εγχειρητικού αποτελέσματος είναι 

απαραίτητη η συνεργασία όλης της θερα-

πευτικής ομάδας που συμπεριλαμβάνει 

όχι μόνο χειρουργούς, αλλά τον γιατρό 

που έχει κάνει την αρχική προσέγγιση και 

τους γιατρούς που θα παρακολουθήσουν 

τον ασθενή μετεγχειρητικά (παθολόγους, 

ογκολόγους, ενδοκρινολόγους, ακτινολό-

γους, παθολογοανατόμους, πυρηνικούς 

ιατρούς και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα 

κρίνεται απαραίτητη κατά περίπτωση.

Στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής 

Χειρουργικής έχουμε θέσει ως αντικειμε-

νικούς σκοπούς:

-Την τήρηση υψηλών προδιαγραφών 

στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες 

-Την ικανοποίηση του ασθενή και του 

οικογενειακού του περιβάλλοντος 

-Την ενσωμάτωση της ηθικής και της 

δεοντολογίας στο σύνολο των πράξεων 

-Το σεβασμό προς τον άνθρωπο και την 

ατομικότητά του 

-Την εκμηδένιση των επιπλοκών 

-Την φιλοσοφία της ελάχιστης νοσηλεί-

ας 

-Την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση 

των παρεχομένων υπηρεσιών 

-Την χρήση τεχνικών και μεθόδων που 

βοηθούν στην επιλογή κρίσιμων απο-

φάσεων 

-Την επιτυχημένη επικοινωνία με τους 

συνεργάτες ιατρούς 

Με γνώμονα τα παραπάνω και σε συνεργα-

σία με όλους τους συναδέλφους προσ-

δοκούμε την ποιοτική παροχή ελάχιστα 

επεμβατικών χειρουργικών υπηρεσιών 

προς όφελος του ασθενή.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική: Πρόκληση για το χειρουργό βάλσαμο για τον ασθενή

Η ενδομητρίωση είναι η ετερότοπη (έξω από τη μητρική κοιλότητα) εμφάνιση ιστού που μοιάζει  
με το φυσιολογικό βλεννογόνο της μήτρας (ενδομήτριο) όσον αφορά στη δομή και τη λειτουργία του

Η διαφορά της μοντέρνας χειρουργικής από την κλασσική είναι ποιοτική με την ευρεία έννοια του όρου, αφού ποιότητα είναι ο βαθμός υπεροχής που κατέχει μία υπηρεσία 

*Φώτης Δημητριάδης

Εκλεγμένος Επίκουρος  
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χηλής 3, Καλαμαριά

Δρ Ανδρέας Καβαλλάρης 
Υφηγητής-Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Luebeck, Γερμανίας 

Γυναικολόγος-Μαιευτήρας 
Εξειδίκευση στη Χειρουργική Γυναικολογική 
Ογκολογία

Ιατρείο: Ανδριανουπόλεως 19, 2ος όροφος, 
55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ./Fax: 2310 402524 – Κιν.: 6977 140793 
e-mail: info@andreaskavallaris.gr   
e-mail: andreas.kavallaris@gmail.com  
website: www.andreaskavallaris.gr

#υγεία
Τι είναι η ενδομητρίωση;
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#έρευνα

Ο Νίκος Ζαγοράκης είναι στέλεχος της παράταξης της αντιπολίτευσης, 
της ομάδας δηλαδή του πρώην δημάρχου Αριστοτέλη Χρήστου Πά-
χτα. Εκλέγεται από το 2003 στην θέση του προέδρου της κοινότητας, 
επομένως γνωρίζει πρόσωπα, καταστάσεις αλλά και το έργο συγκε-
κριμένων συλλόγων της περιοχής. Είναι πρόεδρος μιας περιοχής των 
1200 περίπου κατοίκων, από τους οποίους όπως αναφέρει χαρακτη-
ριστικά το 65% εργάζεται στην «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», το 20% είναι 
συνταξιούχοι και το 15% των κατοίκων είναι άνεργοι ή εργολαβικοί 
υπάλληλοι. 

«Είμαι πρόεδρος στην περιοχή από το 2003 μέχρι και σήμερα. Μέ-
χρι και το 2014 η δημοτική παράταξη που εκπροσωπώ και βρισκό-
ταν στη διοίκηση του δήμου Αριστοτέλη είχε πει με τον πιο ξεκάθαρο 
τρόπο –και προσπαθήσαμε να θεσμοθετήσουμε- ότι ένα μέρος του 
πλούτου της περιοχής πρέπει να επιστρέφει στην περιοχή με την μορ-
φή αντισταθμιστικών μέτρων. Είτε πρόκειται για χρήματα, είτε έργα. 
Φροντίσαμε όλα να τα περάσουμε από το δημοτικό συμβούλιο. Η νυν 
δημοτική αρχή αντιπαλεύεται την μεταλλευτική δραστηριότητα» λέει. 
Ο ίδιος συμπληρώνει πως: «Και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, 
όχι μόνο αυτή του Πάχτα, ήθελαν να κερδίζουν αφού η εταιρία οφείλει 
να προσφέρει στην περιοχή. Οι περισσότεροι σύλλογοι και φορείς της 
περιοχής δέχτηκαν βοήθεια και θα συνεχίσουν να δέχονται βοήθεια 
από την Ελληνικός Χρυσός. Η κοινότητα λόγω Καλλικράτη δεν έχει τη 
δυνατότητα να χρηματοδοτεί συλλόγους».

Υπέρ των δωρεών 

Σύμφωνα με τον κ. Ζαγοράκη μέσα από τη χρηματοδότηση συλλόγων 
προάγεται ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και η Παιδεία. «Ως κοινότητα 
δεν έχουμε δεχτεί δωρεές. Ως οντότητες –σύλλογοι- όμως δεχτήκα-
με και θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε δωρεές» υπογραμμίζει. Όπως 
αποκαλύπτει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στρατωνίου «η 
εταιρία οφείλει να στηρίζει ό,τι έχει σχέση με την περιοχή του Στρα-
τωνίου. Η εταιρία έχει τους δικούς της μηχανισμούς που κινείται και 
βοηθάει συλλόγους με νόμιμο τρόπο. Αυτό μας βρίσκει σύμφωνους 
παρότι η δημοτική αρχή είναι αντίθετη, εμείς θα συνεχίσουμε να εί-
μαστε θετικοί». Σύμφωνα με τον κ. Ζαγοράκη σήμερα στο Στρατώνι 
δραστηριοποιούνται ενεργά οι παρακάτω σύλλογοι: Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων, Σύλλογος Γυναικών, Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος, 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος, Σύλλογος 
Αθλοπαιδιών, Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. «Οι περισσότεροι κάτοικοι 
του Στρατωνίου είναι υπέρ της δραστηριότητας με όρους και προϋ-
ποθέσεις» λέει. 

«Ο πλούτος να επιστρέφει στην κοινωνία» 

Ποιοι είναι όμως οι σύλλογοι που έχουν υποστηριχτεί όχι μόνο ηθικά 
αλλά και οικονομικά από την «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»; «Όλοι ανεξαι-
ρέτως οι σύλλογοι όσες φορές ζητήθηκε από την εταιρία να βοηθήσει, 
βοηθήθηκαν. Αυτή είναι και η δική μας παρότρυνση. Ήταν, είναι και θα 
είναι πάγιο αίτημά μας ένα κομμάτι του πλούτου που βγαίνει από την 
εταιρία να επιστρέφει στην τοπική κοινωνία» απαντά από την πλευρά 
του, ο πρόεδρος της Κοινότητας. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην πε-
ριοχή από τα μέσα του 20ου αιώνα. Μέχρι το 1994 την μεταλλευτική 

δραστηριότητα είχε η ΑΕΧΕΠ. Ακολούθησε από το 1994- 1995 η δι-
αχείριση -για λόγους εκκαθάρισης- από την εθνική Κεφαλαίου, ενώ 
από το 1995 μέχρι και το 2004 τη διαχείριση είχε η καναδικών συμφε-
ρόντων TVX Hellas Α.Ε. Από το 2004 μέχρι και σήμερα τα δικαιώματα 
των μεταλλίων μεταβιβάστηκαν στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και την 
Eldorado Gold.  Σύμφωνα, πάντως, με τον κ. Ζαγοράκη η Κοινότητα 
ως φορέας δεν έχει λάβει χρήματα.

«Οι σύλλογοί μας επικοινωνούν απευθείας με την 
Ελληνικός Χρυσός για… χορηγίες και υποστήριξη» 

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Την ώρα που συγκεκριμένοι πρόεδροι πολιτιστικών, επαγγελματικών και αθλητικών συλλόγων της Ορεινής Χαλκιδικής, εκεί όπου δραστηριοποιείται η εταιρία 
«Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» αρνούνται πως τόσα χρόνια έχουν λάβει κάποια χορηγία ή στήριξη από την εταιρία για την προβολή ή την προαγωγή του έργου τους, ο 
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στρατωνίου Νίκος Ζαγοράκης ξεκαθαρίζει στην Karfitsa πως όλοι οι ενεργοί σύλλογοι – περίπου δέκα στον αριθμό- της 

περιοχής του έχουν υποστηριχτεί από την «Ελληνικός Χρυσός». 
Του Βαγγέλη Στολάκη

Της Φ. Βλαστού

Πρόεδρος συλλόγου και συγγενής 
πρώην διευθύνοντα συμβούλου

Σε συνέχεια της έρευνας της Karfitsa αναφορικά με τους συλλόγους της 
Χαλκιδικής που έλαβαν ή δεν δέχτηκαν κάποια χορηγία από την Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε. επικοινωνήσαμε και με την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών 
Στρατωνίου, κ. Άννα Θεοδωρακοπούλου. Η κ. Θεοδωρακοπούλου είναι πρό-
εδρος του Συλλόγου από το 2005. Τυγχάνει να είναι και σύζυγος του πρώην 
Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Μιχάλη Θεοδωρακό-
πουλου. Όπως μας είπε «το μόνο που πήραμε από την Ελληνικός Χρυσός 
όσο είμαι πρόεδρος ήταν κάποιες στολές, γι’ αυτές όμως είχε κάνει κρούση 
προς την εταιρεία η προηγούμενη διοίκηση και όχι εγώ». Έκτοτε, σύμφωνα 
με την ίδια, δεν έχει ζητηθεί κάποια χορηγία από την εταιρεία λόγω της σχέ-
σης της με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μάλιστα, η ίδια τονίζει στην 
Karfitsa ότι: «ο σύλλογος είναι αυτοχρηματοδοτούμενος και στηρίζεται 
από φίλους του». Η ίδια σημειώνει επίσης ότι όποια στήριξη έχει δεχτεί ο 
σύλλογος από την εταιρεία ήταν έμμεση, μέσω της τότε κοινότητας. 

Τι απαντά από την πλευρά του ο κ. Ζαγοράκης; «Η κ. Θεοδωρακοπούλου δεν 
έχει θέσει το ζήτημα στη σωστή βάση. Όλοι οι σύλλογοι της περιοχής όσες 
φορές εζητήθη με δική μας παρότρυνση ενισχύθηκαν από την Ελληνικός 
Χρυσός. Οι χορηγίες μπορεί να αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, δωρεά 
στολών, πραγματοποίηση εκδρομών. Από το 2004 μέχρι το 2014 οι σύλλογοι 
διατύπωναν ένα αίτημα στην κοινότητα. Από εκεί με ομόφωνη απόφαση των 
μελών της Κοινότητας το αίτημα μεταφερόταν στην διοίκηση της εταιρίας 
από την οποία ζητούσαμε να στηρίξει τις εκδηλώσεις του κάθε συλλόγου. 
Να αποδεχτεί δηλαδή τις προτάσεις και να δώσει η εταιρία οικονομική ή 
υλική βοήθεια» δηλώνει ο κ. Ζαγοράκης. «Οι σύλλογοι στηρίζονται από την 
εταιρία μέχρι σήμερα. Επικοινωνούν απευθείας με την εταιρία» καταλήγει ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Στρατωνίου. 

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αριστοτέλη Γιώργος Ζουμπάς δηλώνει πως 
δεν γνωρίζει κάτι αναφορικά με τις χορηγίες που έχουν δοθεί από την εται-
ρία σε συλλόγους. «Γνωρίζω ότι στον συγκεκριμένο σύλλογο είναι πρόε-
δρος η σύζυγος του πρώην διευθύνοντος συμβούλου» λέει χαρακτηριστικά. 

Σημειώνεται πως η Karfitsa επικοινώνησε και με τον κ. Κώστα Γε-
ωργαντζή, Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. προκειμένου να καταθέσει την άποψή του για το 
ζήτημα των χορηγιών, την οποία θα φιλοξενήσουμε όταν μας απαντήσει. 

Η έρευνα συνεχίζεται… 

Ο πρόεδρος της κοινότητας Στρατωνίου, Νίκος Ζαγοράκης με τον πρώην 
CEO της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σε παλαιότερη εκδήλωση.



σε ένα από τα πιο «καυτά» σημεία της πόλης!Αφιέρωμα της
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Η περιοχή που «δεν θα σας βγει το… λάδι» για να περάσετε τέλεια!

Οι δρόμοι της χαράς 

ΛΑΔΑΔΙΚΑ

«Αγορά είσαι; Τσιμισκή; Στο ύψος της Πλατείας Ελευθερίας; Στην παλιά παραλία; Ε, από εκεί όλο 
ευθεία θα βρεις τα Λαδάδικα…». Μετά τα ψώνια, διασκέδαση μέχρι πρωίας…  

Υπάρχει κάτι που δεν το έχει αυτή η πόλη; Όχι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!
Η Θεσσαλονίκη είναι ιδανική για όλους. Έλληνες και 
ξένους. Τουρίστες και κατοίκους. Φοιτητές και κο-
νομημένους. Τόπος συνάντησης τα «πολύχρωμα» 
Λαδάδικα, πέντε λεπτά από την Πλατεία Αριστοτέ-
λους και μια ανάσα από τον Θερμαϊκό. Τσάρκες που 
μυρίζουν θάλασσες και αέρηδες που σου παίρνουν 
τα μυαλά. Ένα κοκτέιλ ιστορίας και πρωτοπορί-
ας. Πάντρεμα με καλούς απογόνους… Τη χαρά 
της ζωής. «Είσαι μέσα;». Η περιοχή φιλοξενούσε 
παλιά πολλά μαγαζιά και εμπόρους με πληθώρα 
προϊόντων, από όλα τα μήκη και πλάτη της υφη-
λίου,  ωστόσο μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά 
του 1917 άρχισε να παρακμάζει σταδιακά και να 
μας έχει μείνει το… λάδι και η ιστορία της εμπορίας 
του. Το 1985 ανακηρύχθηκε διατηρητέα περιοχή, 
απαγορεύοντας έτσι την περαιτέρω ανοικοδόμη-
σή της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η μοναδική 
αρχιτεκτονική κληρονομιά και ο χαρακτήρας της. 
Ύστερα από αυτό τα Λαδάδικα επανήλθαν σύντο-
μα στη ζωή, όταν πολλά καφέ, ταβέρνες, μπαρ και 
ρεστοράν άνοιξαν καταλαμβάνοντας τα κτίρια που 
στις μέρες μας πλέον έχουν στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία αναπαλαιωθεί και διατηρηθεί. 

Τα χρώματα, οι ήχοι, οι γεύσεις και γενικότερα η όλη 
εμπειρία θα σας δώσει μια καλή ιδέα για τι σημαίνει 
διασκέδαση… Καθώς, ολόκληρη η περιοχή είναι 
μόνο για τους πεζούς ο καθένας έχει όσο χρόνο θέ-
λει προκειμένου να βρει το ιδανικό μέρος γι’ αυτόν. 
Είναι σίγουρο ότι «δεν θα σας βγει… το λάδι» μέχρι 
να βρείτε τον αγαπημένο σας προορισμό χαράς.

ΟΚ! Η Άνω Πόλη -τα Κάστρα- και το Λιμάνι είναι από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των 
τουριστών. Όμως τα Λαδάδικα είναι το… hot spot της διασκέδασης των Θεσσαλονικέων (και όχι 
μόνο). Οι οδοί «Ίωνος Δραγούμη» - με θέα θάλασσα - βλ. φωτο Σ. Αυγητίδη,  «Τσιμισκή», «Σαλαμί-
νος» και «Ναυάρχου Κουντουριώτου» καθώς και στα Άνω Λαδάδικα οι οδοί «Φράγκων», «Λέοντος 
Σοφού», «Δωδεκανήσου» «Βασιλέως Ηρακλείου», «Βέροιας» είναι και… επισήμως οι δρόμοι της χαράς, 
της ξεκούρασης, της ζωντανής μουσικής και της δημιουργίας τα τελευταία χρόνια. Όπως και οι πλατείες 
Μοριχόβου, Πετρακάκι και Εμπορίου με τα δικά τους χρώματα, χρώματα μιας ζωντανής Θεσσαλονίκης…

Φωτο: Σάββας Αυγητίδης
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Κύριε Τουρκαντώνη, τι σας ώθησε στην ιδέα της 
δημιουργίας του Αχιλλείου Νεφρολογικού Κέ-
ντρου;

Η ενασχόληση μου με τον συγκεκριμένο χώρο έχει 
τις ρίζες της στο οικογενειακό μου περιβάλλον και πιο 
συγκεκριμένα  στον πατέρα μου, Ακαδημαϊκό Καθη-
γητή Ιατρικής κ. Αχιλλέα Τουρκαντώνη, η πορεία του 
οποίου αποτέλεσε πυξίδα για την δική μου προσπά-
θεια. Αυτή η επιρροή, σε συνδυασμό με την πεποίθη-
ση ότι με προγραμματισμό και δουλειά μπορούμε και 
οφείλουμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε στην 
Ελλάδα της κρίσης, οδήγησαν στην δημιουργία του 
Αχιλλείου Νεφρολογικού Κέντρου το 2014.

Γιατί επιλέξατε το κέντρο της Θεσσαλονίκης;

Τόσο για τους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση όσο και για το οικογενειακό και φιλικό 
τους περιβάλλον, η εύκολη προσβασιμότητα αποτε-
λεί αναγκαιότητα για την διευκόλυνση της καθημε-
ρινότητας τους. Το ιστορικό κέντρο της πόλης μας 
λοιπόν, αποτέλεσε μια ιδανική επιλογή καθώς το πο-
λιτιστικό ενδιαφέρον της περιοχής και οι πολλαπλές 
επιλογές καταστημάτων αναψυχής συνδυάζονται με 
την παροχή πλειάδας μέσων μαζικής μεταφοράς και 
κατά συνέπεια εύκολης προσβασιμότητας, κάτι που 
αφορά όχι μόνον τους κατοίκους της πόλης, αλλά και 
αυτούς της ευρύτερης περιοχής που θέλουν να μας 
επισκεφθούν.

Αληθεύει ότι ο αριθμός των νεφροπαθών έχει αυ-

ξηθεί τα τελευταία χρόνια, και που πιστεύεται ότι 
οφείλεται αυτό;

Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των ασθενών με Χρόνια 
Νεφρική Νόσο (Χ.Ν.Ν.) παγκοσμίως, έχει αυξηθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό οφείλεται 
στην αύξηση που παρουσιάζεται στα ποσοστά των 
ασθενών που νοσούν από παθήσεις, που αποτελούν 
τις κυριότερες αιτίες της χρόνιας νεφρικής ανεπάρ-
κειας όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η αρτηριακή 
υπέρταση. Περίπου το 75% των περιπτώσεων Χ.Ν.Ν. 
οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις. 

Ποιοι ασθενείς μπορούν να προσέλθουν στο κέ-
ντρο σας;

Ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο Χρόνιας 
Νεφρικής Ανεπάρκειας και χρήζουν αιμοκάθαρσης 
κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης καθώς και ασθενείς 
που επιθυμούν να κάνουν έναν έλεγχο ρουτίνας ή 
ενδελεχή ιατρική εξέταση. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί η σημασία του ιατρικού ελέγχου ως από-
λυτου μέσου πρόληψης προκειμένου να βεβαιωθεί 
κανείς για την υγεία των νεφρών του και να διαφυ-
λαχθεί από ανεπιθύμητες περιπέτειες. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι οι περισσότερες παθήσεις των νεφρών 
αναπτύσσονται αθόρυβα και δύναται να μην τύχουν 
παρατήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα με απο-
τέλεσμα κάποιος να νοσεί χωρίς όμως να το γνωρί-
ζει. Η έγκαιρη διάγνωση λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει 
στην πρόληψη της εξέλιξης της νεφρικής νόσου.

Γιατί να διαλέξει κάποιος τη συγκεκριμένη μονά-
δα;

Δημιουργήσαμε στην καρδιά της πόλης μια πρότυπη 
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με χώρους υψηλής 
αισθητικής, η αρχιτεκτονική των οποίων παραπέμπει 
σε φιλικό περιβάλλον πολυτελούς ξενοδοχείου. Στο-
χεύουμε με απόλυτο επαγγελματισμό στην άριστη 
εξυπηρέτηση των ασθενών μας καθώς και την ευχά-
ριστη διαμονή των συνοδών τους. Το πιο σημαντικό 
όμως είναι το γεγονός ότι το Αχίλλειον Νεφρολογικό 
Κέντρο είναι στελεχωμένο με έμπειρο, άρτια επιστη-
μονικά καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό που σε συνδυασμό με τον πλέον σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό αποτελούν εγγύηση για το 
όραμα μας που δεν είναι άλλο από την παροχή ιατρι-
κών υπηρεσιών ανώτατου επιπέδου που συμβάλλει 
τα μέγιστα στην βελτίωση της ποιότητάς ζωής των 
νεφροπαθών. 

Αλέξανδρος Τουρκαντώνης 
Διευθ. Σύμβουλος Νεφρολογικού Κέντρου «Αχίλλειον» 
Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Π.Ε.Ι.Μ.Χ.Α.)

Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

Σίγουρα όλοι μας έχουμε επισκεφθεί την περιοχή «Λαδάδικα», στο κέντρο της πόλης μας, αλλά πιθανώς λίγοι γνωρίζουν ότι εκεί βρίσκεται το σύγχρονο 
νεφρολογικό κέντρο «Αχίλλειον». Γι’ αυτό κι εμείς το επισκεφθήκαμε, στην οδό Μητροπόλεως 8, για να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Τουρκαντώνη, 
διευθύνοντα σύμβουλο του κέντρου, και να μάθουμε περισσότερα…

 Έξι προφυλακτικά μέτρα για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς τους θερινούς μήνες

Υπάρχουν συγκεκριμένες προφυλάξεις 
που θα πρέπει να λαμβάνουμε όλοι κατά 
τις θερμές ημέρες των καλοκαιρινών 

μηνών. Ιδίως οι νεφροπαθείς ασθενείς 
που υποβάλλονται σε τρισεβδομαδιαίο 

πρόγραμμα αιμοκάθαρσης χρειάζεται 
να λάβουν κάποια επιπλέον αλλά 
απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμεί-

νουν υγιείς κατά τους ζεστούς μήνες.

1. Διατηρήστε σωστό ισοζύγιο υγρών 
Οι συνήθεις διατροφικοί περιορισμοί 

στην ημερήσια κατανάλωση υγρών που 
ακολουθείτε τον υπόλοιπο χρόνο θα πρέπει 

να αναπροσαρμόζονται κατά τους θερινούς 

μήνες.  Αποφύγετε τα παγωμένα αναψυκτικά γιατί 
συχνά προκαλούν στομαχικές διαταραχές καθώς 
και τον καφέ και τα αλκοολούχα ποτά καθώς 
προκαλούν αφυδάτωση.

2. Αποφύγετε το αλάτι 
Η κατανάλωση άλατος προκαλεί κατακράτηση 
υγρών και υπέρταση, ακόμα και τους θερινούς 
μήνες. Αποφύγετε όχι μόνο τη χρήση άλατος 
καθώς και την κατανάλωση επεξεργασμένων 
τροφίμων που είναι πλούσιες σε αλάτι.

3. Προφυλαχτείτε από τον ήλιο 
Η νεφροπάθεια συχνά συνοδεύεται από δερματο-
πάθεια, συνεπώς η χρήση αντιηλιακού με υψηλό 
δείκτη προστασίας και καπέλου είναι απαραίτητη 

για την προστασία του δέρματός σας.

4. Φορέστε γυαλιά ηλίου 
Οι ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί οφθαλμικές 
διαταραχές πολύ πιο εύκολα και συχνά στους 
νεφροπαθείς από το γενικό πληθυσμό. Προστα-
τευτείτε με γυαλιά που θα μπλοκάρουν τουλάχιστο 
το 99%  των UVB και το 50% των UVA ακτινών.

5. Προστατέψτε τη φίστουλα σας 
Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς έχουν μια αγγειακή 
προσπέλαση (φίστουλα) στο χέρι από όπου και 
συνδέονται στο μηχάνημα της αιμοκάθαρσης. 
Προτού μπείτε στη θάλασσα να βεβαιωθείτε πως 
η φίστουλα σας είναι καλυμμένη με αδιάβροχη 
γάζα. Να κολυμπάτε σε καθαρές θάλασσες ή 

χλωριωμένες πισίνες και όχι σε μέρη όπου ενδέ-
χεται να υπάρχουν μικρόβια πχ λίμνες, ποτάμια.

6. Καταναλώστε με προσοχή τα καλοκαιρινά 
φρούτα 
Τα φρούτα που ευδοκιμούν τους καλοκαιρινούς 
μήνες είναι πλούσια σε κάλιο, ένα στοιχείο που 
σε υψηλή συγκέντρωση μπορεί να προκαλέσει 
καρδιακές αρρυθμίες στους νεφροπαθείς και 
συνεπώς θα πρέπει να καταναλώνονται με 
ιδιαίτερη προσοχή. 

Ρουμελιώτης Κ. Στέφανος 
Νεφρολόγος, Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο 
(Μ.Χ.Α.) - Επιστημονικός συνεργάτης  
Α΄ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ, ΑΧΕΠΑ

www.nephrologycenter.gr | 2310.288.110
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Βιοτεχνικοί χώροι 
γίνονται καταλύματα!
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης, Άγγελος 
Πασαλίδης αποκαλύπτει στην Karfitsa ότι τα τελευταία τρία χρόνια υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον από επιχειρηματίες που ψάχνουν κτίρια ή ισόγεια καταστήματα στα Άνω 
Λαδάδικα. «Τα μισθώματα παραμένουν φθηνά, όχι τόσο όσο στο παρελθόν, αλλά αρ-
κετά μειωμένα, κάτι το οποίο μπορεί να κάνει την περιοχή πόλο έλξης επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων», λέει ο πρόεδρος. Ο ίδιος δε, θεωρεί ότι η  «ιδιαίτερη δυναμική» 
της περιοχής οφείλεται στην πρόσφατη ανάπλαση και στην αισθητική αναβάθμισή της, 
λόγω της αυξημένης κινητικότητας που υπάρχει το βράδυ. Τα Άνω Λαδάδικα με τους 
εγκαταλελειμμένους -επί σειρά ετών- βιοτεχνικούς χώρους πλέον έχουν τραβήξει 
την προσοχή επενδυτών, που θέλουν να τους μετατρέψουν σε δωμάτια για μίσθω-
ση «τεμαχίζοντας πολεοδομικά έναν όροφο», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πασαλίδης. Οι 
επενδυτές στην περιοχή δεν είναι μόνο Έλληνες, αλλά και Βαλκάνιοι όπως και Ευρω-
παίοι- κυρίως Γερμανοί- που ενδιαφέρονται ως επί το πλείστον για τον κλάδο της φι-
λοξενίας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ενδιαφέρον να δημιουργηθεί 
η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, σε πρώην βιοτεχνικό κτίριο.

 Φ. Βλαστού 
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Αν η Αμερική σου πέφτει μακριά, 
έλα στο Hot Ηot burger bar για  

το πιο αυθεντικό ροκ burger  
της πόλης.. .

Το νέο hot spot της πόλης ακούει 
στο όνομα Hot Hot burger bar 
και σε περιμένει να δοκιμάσεις 
τα χειροποίητα burgers του, τις 
τραγανιστές του πατάτες, τις 

οποίες μπορείς να συνοδεύσεις 
με πάνω από δέκα σάλτσες, 

φτιαγμένες από τα χεράκια μας! 
Αν βρεθείς ποτέ σε ένα μέρος, 
όπου η Μέριλιν σου κλείνει το 

μάτι, τα pin up girls ομορφαίνουν 
το χώρο και μια καλογυαλισμένη 
κάντιλακ κλέβει τις εντυπώσεις, 
τότε βρίσκεσαι στο hall of fame 
των burgers.. . ή αλλιώς στα Hot 

Hot. Χαλάρωσε και απόλαυσε το 
πιο τίμιο burger της πόλης.
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«Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών»

ΑΠΟ ΤΟ  
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΟΜΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΘΩΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ… ΣΕ 50.000, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΑ 80.000 ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ 400.000!

Ομάδα υποστήριξης δημιούργησε το Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης, ώστε να συνδράμει στον 
περιορισμό του φαύλου κύκλου της δημιουργίας 
ολοένα και περισσότερων «κόκκινων» δανείων και 
οφειλών. Το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών θα λει-
τουργεί υπό την ομπρέλα του Κέντρου Διαμεσολά-
βησης, που πρόσφατα ίδρυσε το επιμελητήριο.

«Είναι σαφές πως με τις υπάρχουσες συνθήκες 
στην ελληνική οικονομία και στις τράπεζες, η αντι-
μετώπιση των «κόκκινων» δανείων εξακολουθεί 
να αποτελεί ακανθώδες ζήτημα» τόνισε ο πρόεδρος 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Πα-
ναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου. «Αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι ο 
θεσμός της διαμεσολάβησης και δη το νεοσυσταθέν 
Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών να συμβάλλουν σε 
αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τη διαχείριση 
των «κόκκινων» δανείων, αλλά και για κάθε μορφή 
οφειλής. Υπάρχουν επιχειρήσεις, που διαθέτουν βι-
ώσιμα επιχειρηματικά σχέδια και μέσω της σωστής 

ενημέρωσης και κατόπιν της σωστής διαπραγμάτευ-
σης θα μπορούσαν πολλές εξ αυτών να διασωθούν» 
ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας πως 
η χαρτογράφηση με ακρίβεια της κάθε περίπτωσης 
των οφειλετών θεωρείται καίρια για την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπισή της. Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερό-
μενος που θα επισκέπτεται το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Οφειλετών, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του 
ΒΕΘ, θα πρέπει να έχει μαζί του όλα εκείνα τα απο-
δεικτικά που θα αφορούν στην οφειλή του έτσι ώστε 
να ξέρει άμεσα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως η πρώτη επίσκεψη στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Οφειλετών, θα γίνεται χωρίς κανένα 
κόστος ωστόσο, αν και εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
αποφασίσει να συνεργαστεί με Ομάδα Διαπραγμά-
τευσης του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών οι 
αμοιβές θα κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της 
κάθε οφειλής. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή τόσο 
θα μειώνεται το ποσοστό επί του συνολικού υπο-
λοίπου των οφειλών. Για οφειλή 30.000 ευρώ το 

ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλών 
αγγίζει το 3,50%, ενώ για οφειλές 2 εκατ. ευρώ το 
ποσοστό κόστους διαμορφώνεται στο 0,75%.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος της αμοιβής εί-
ναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό καθώς για μία οφειλή 
500.000 ευρώ το σύνολο της αμοιβής αγγίζει τα 
8.000 ευρώ όταν ένα γραφείο για την αντίστοιχη 
υπόθεση θα μπορούσε να χρεώσει ακόμη και το 
διπλάσιο ποσό. Η Ομάδα Διαπραγμάτευσης του Τμή-
ματος Ενημέρωσης Οφειλετών απαρτίζεται από έναν 
νομικό, έναν διαπραγματευτή και έναν εκτιμητή ακι-
νήτων ή και μηχανημάτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν 
την υπόθεση κάθε ενδιαφερόμενου προκειμένου να 
την φέρουν σε πέρας είτε με επιτυχή συμφωνία, είτε 
με βεβαίωση αδυναμίας αποτελέσματος. «Είμαστε 
εδώ για να στηρίξουμε έμπρακτα τον επιχειρηματία 
με ουσιαστικές κινήσεις και ανταγωνιστικές τιμές» 
σημείωσε η Όλγα Τσιπτσέ, υπεύθυνη του Κέντρου 
Διαμεσολάβησης του ΒΕΘ. Στους τρεις μήνες ζωής 
του το Κέντρο έχει πραγματοποιήσει…  39 ραντεβού, 

που αφορούν κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες που 
έχουν ‘κόκκινα’ δάνεια».

Ποιοι είναι οι στόχοι του

Δωρεάν ενημέρωση των ενδιαφερομένων για όλες 
τις δυνατότητες που έχουν, μετά από μελέτη της 
υπόθεσής τους, ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν, 
ή να βρουν οποιαδήποτε λύση στο πρόβλημα υπερ-
χρέωσης των νοικοκυριών τους, ή των επιχειρήσε-
ών τους. Γενικότερη υποστήριξη με κάθε πρόσφορο 
εργαλείο (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, Εξω-
δικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχει-
ρήσεων κ.α.) με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης 
λύσης για κάθε περίπτωση. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών 
καθώς και για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν στον κ. Γιώργο Δεληχάτσιο, στο τη-
λέφωνο 2310-241383.

Πολύ λίγοι συνδυασμοί μπορούν να ανταγωνιστούν 
το απόλυτο ταίριασμα της μπύρας με αυτό του 

Αμερικάνικου μπιλιάρδου, του flipper και της rock 
μουσικής. Δερμάτινα σκαμπό μπροστά σε μια 

τεράστια  μπάρα ή ένα σφηνάκι μπέρμπον 
σερβιρισμένο με rock και hard rock υπόκρουση 
ίσως και να μπορούν να προστεθούν σε αυτή τη 

λίστα τελειότητας. Και αν οι παραπάνω συνδυασμοί 
είναι τα απολύτως απαραίτητα στη ζωή ενός 

αληθινού rocker, το «Dizzy Dolls» στα Λαδάδικα 
ξέρει να τα προσφέρει. Το απόλυτο rock  στέκι στην 

πόλη, με την ιδιαίτερη διακόσμηση, χτίζει εδώ και 
23 χρόνια τη φήμη του πάνω στις κλασικές αρχές 

του rock τρόπου ζωής. Και αν η rock είναι η πρώτη 
αγάπη του «Dizzy Dolls», η μπύρα είναι σίγουρα η 

δεύτερη. Μια μεγάλη ποικιλία από μπύρες 
εισαγωγής, σάς περιμένει μαζί με επιλογές από 

ελληνικές μικροζυθοποιίες. Και με την μπύρα να 
ρέει σε τόσο χαμηλές τιμές, μην παραξενευτείτε αν 

χάσετε την αίσθηση του χρόνου.      

Αιγύπτου 5, Λαδάδικα | 2314.009.474 | facebook: Dizzydolls Rockbar
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Από δυο… χωριά έγιναν οι αιρετοί της Θεσσαλονίκης για ακόμα μια 
φορά! Αφορμή για την νέα κόντρα μεταξύ δήμου Θεσσαλονίκης και 
αντιπεριφέρειας αποτέλεσε ο… τουρισμός και οι επισκέπτες της 
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Από την μια, ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης έβαλε κατά του Οργανισμού 
Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης, από την άλλη η Βούλα Πα-
τουλίδου υπερασπίστηκε το έργο του φορέα του οποίου προεδρεύ-
ει και σε ρόλο… «πυροσβεύτη» η Ένωση Ξενοδόχων, δηλαδή οι 
επαγγελματίες της πόλης ζήτησαν να… ηρεμίσουν τα πνεύματα.

 Όποιος βρέθηκε την περασμένη Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης όπου μιλούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα 
αντιλαμβανόταν πως η ατμόσφαιρα στα πρώτα καθίσματα μύριζε… 
μπαρούτι. Γιάννης Μπουτάρης και Βούλα Πατουλίδου κάθισαν με 
απόσταση μιας… θέσης, σε μια προσπάθεια των διοργανωτών της 
εκδήλωσης να μην το κάνουν… «καλοκαιρινό».  Και όλα αυτά την 
ώρα που χιλιάδες τουρίστες απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην 
πόλη, ξεναγούνται στα Κάστρα και την Άνω Πόλη, γευματίζουν στα 
παραδοσιακά μεζεδοπωλεία του ιστορικού εμπορικού κέντρου, 
περπατούν στην Νέα Παραλία, στα σοκάκια στα Λαδάδικα, επισκέ-
πτονται τη Ροτόντα και ανεβαίνουν τα σκαλιά του Λευκού Πύργου 
για να θαυμάσουν το ωραίο Θεσσαλονικιώτικο ηλιοβασίλεμα. 

Αυτή άλλωστε είναι και η διαδρομή που προτείνει στους τουρίστες 
της πόλης ο πρώτος άνδρας της Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μπου-
τάρης. Στο υποθετικό ερώτημα που θα ξεναγούσε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης έναν τουρίστα που θα βρισκόταν στη  Θεσσαλονίκη 
για μόλις πέντε ώρες και του χτυπούσε την πόρτα του γραφείου 

«Ξενοδόχοι»  
και… τουρίστες  
στη Θεσσαλονίκη! 

Τουρισμός σε… αριθμούς 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης το 
2010 οπότε και ανέλαβε τα ηνία του δήμου οι 
επισκέπτες ανέρχονταν στο 1,1 εκατομμύριο 
επισκέπτες, και το 2016 «έκλεισε» με 2,3 εκ. 
επισκέπτες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπου-
τάρης στο πεντάστερο και ιστορικό ξενοδοχείο 
«Μακεδονία Παλλάς» που διαθέτει η Θεσσαλο-
νίκη και το οποίο πρόσφατα ανακαινίστηκε, γιατί 
όπως είπε στο επίκεντρο του δήμου Θεσσαλο-
νίκης μπαίνει πλέον ο τουρισμός πολυτελείας. 
«Πετύχαμε αύξηση του τουρισμού» σχολίασε ο 
κ. Μπουτάρης και αναφέρθηκε επιγραμματικά 
στην ανάπτυξη του στρατιωτικού τουρισμού και 
του συνεδριακού τουρισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο 
κάθε χρόνο επισκέπτονται την πόλη εκατό χιλιά-
δες Τούρκοι τουρίστες, έχουν αυξηθεί οι Εβραίοι 
επισκέπτες λόγω της ανάδειξης της εβραϊκής 
ιστορίας της πόλης. Αυτή η θεαματική αύξηση για 
να συνεχιστεί θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. 
«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Οι γειτονικές χώρες 
μας κλέβουν πελάτες» σχολίασε ο κ. Μπουτάρης.  

του απαντά πως τον πήγαινε στα… κλασικά σημεία που αποτε-
λούν σήμα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης. Κάστρα, Νέα Παραλία, 
Λαδάδικα, Άνω Πόλη. «Θα τον πήγαινα στα Κάστρα και από εκεί 
θα τον κατέβαζα με τα πόδια μέσω της Ροτόντα και της πλατείας 
Ναυαρίνου στην Νέα Παραλία. Κυρίως απογευματινές ώρες. Στη 
συνέχεια είτε στα Λαδάδικα είτε σε κάποια άλλη γειτονιά που να 
έχει φασαρία και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και τέλος, θα τον 
τραπέζωνα σε ένα από τα δεκαπέντε ωραία μαγαζιά που διαθέτει 
η πόλη» λέει.  Ο... περίπατος του Γιάννη Μπουτάρη στην Karfitsa 
έγινε με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχώ-
ρησε η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης για τον απολογισμό 
του έργου της και τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων 
στον τομέα του τουρισμού. Μια συνέντευξη τύπου που προκάλεσε 
κόντρα με την Βούλα Πατουλίδου. Όπως είπε ο κ. Μπουτάρης ο 
Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης απέτυχε. «Χρει-
άζεται μια αναδιοργάνωση, ένας φορέας όπου δεν θα μετέχουν οι 
κρατικοί φορείς. Εάν έχουν έναν καραγκιόζη, σαν και εμένα, να 
φέρνει κόσμο, εντάξει τότε», είπε ο δήμαρχος, ο οποίος ωστόσο 
μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ολυμπιονίκη. «Προβάλλουμε 
τον προορισμό» απάντησε η Πατουλίδου. Άμεση ήταν η απάντηση 
της αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και προέδρου του Οργανι-
σμού Τουριστικής Προβολής, Βούλας Πατουλίδου.«Ο συμπαθέ-
στατος κατά τα άλλα κ. Μπουτάρης, επιβεβαιώνει δυστυχώς ότι 

η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να πληρώνει την χρόνια παθογένεια 
των προσωπικών πολιτικών επιλογών. Αν εξέλειπε η αγωνία 
συγκεκριμένων να κατοχυρώσουν την προσωπική τους πολιτική 
υπογραφή στο κάδρο της πόλης μας, ίσως να πετυχαίναμε ένα 
υπόδειγμα ομαλής λειτουργίας όλων των δομών και υπηρεσιών 
προς όφελος των κατοίκων αυτού του τόπου» δήλωσε. Η ίδια υπο-
στήριξε ότι ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ 
του Νομού Θεσσαλονίκης τα τελευταία δύο χρόνια λειτουργεί κα-
θαρά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, δηλαδή ότι συναποφασίζει 
και εκτελεί. «Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, έχει ζητήσει 
επανειλημμένως τη συμβολή του Οργανισμού Τουρισμού (την οποία 
φυσικά και παρείχε), για την πραγματοποίηση τουριστικών δράσε-
ων του δήμου. Επιπλέον ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης 
δεν προβάλει πρόσωπο γιατί δεν το έχει ανάγκη. Δε προβαίνει σε 
δηλώσεις για να απαξιώσει άξια πρόσωπα, αλλά για προβάλει τον 
προορισμό. Πόσο αυτό μπορεί να ενοχλεί και να φοβίζει;» είπε 
τέλος η αντιπεριφερειάρχης.

«Πυροσβεστικά» λειτούργησε από την πλευρά της η Ένωση Ξενο-
δόχων Θεσσαλονίκης και το νέο διοικητικό συμβούλιο. Σε ανακοί-
νωσή τους οι ξενοδόχοι της πόλης ζήτησαν να «πέσουν οι τόνοι»  
και να ανατεθεί ο στρατηγικός τουριστικός σχεδιασμός της πόλης 
σε τεχνοκράτες και επαγγελματίες. «Αν θέλουμε η Θεσσαλονίκη 
να αποκτήσει τη μέγιστη ισχύ ως τουριστικός προορισμός, θα πρέ-

πει καταρχήν να πέσουν οι τόνοι από όλους. Να σταματήσουν οι 
εκατέρωθεν προσωπικές επιθέσεις, να καθίσουν όλοι γύρω από 
το ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθούν. Ευχής έργον θα ήταν να 
υπάρξει μία νέα προσπάθεια ξεπερνώντας τις παθογένειες του πα-
ρελθόντος, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή της Ένωσης Ξενοδό-
χων Θεσσαλονίκης σε μία τέτοια προσπάθεια, μπορεί να θεωρείται 
δεδομένη» αναφέρει η ΕΞΘ θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια.

Του  Βαγγέλη Στολάκη
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Το “Baloo” είναι ένα μαγαζί που βρίσκε-
ται στα Λαδάδικα και λειτουργεί με τη 
φιλοσοφία του ιδιαίτερου παιχνιδιού και 
δώρου, συλλέγοντας αντικείμενα από όλες 
τις γωνιές τις Ελλάδος. Περιμένει μικρούς 
και μεγάλους να τους μαγέψει και να τους 
ταξιδέψει σε άλλες εποχές με τις χαρα-
κτηριστικές δημιουργίες που διαθέτει. Τα 
ξύλινα καράβια, τα χειροποίητα φωτιστικά, τα 
ζωγραφιστά σφηνάκια καθώς και τα μαρμά-
ρινα σουβέρ είναι μερικά από τα ξεχωριστά 
δωράκια που όμως μπορούν να σταθούν και 
ως αναμνηστικά. Για τους μικρούς φίλους 
υπάρχουν ξύλινα παιχνίδια και κρεμαστά 
διακοσμητικά, σβούρες, φιγούρες από τον 
αγαπημένο τους Καραγκιόζη, κουκλοθέατρα 
και μαριονέτες. Επίσης μπορείτε να βρείτε 
μεγάλη ποικιλία από υπέροχες μινιατούρες  
όπως μεταλλικά αυτοκίνητα, αεροπλάνα, 
ραπτομηχανές και συλλεκτικά παιχνίδια. Το 
Baloo είναι ανοιχτό από το πρωί ως τις 11 το 
βράδυ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, έτσι 
μπορείτε να συνδυάσετε την κυριακάτικη 
βόλτα με τις αγορές σας. 

Κατούνη 9Β - 9Γ, Λαδάδικα, 
2310.530.166, 
www.baloo.gr, Facebook: BalooGifts

«Ο μαγικότερος κόσμος  
για μικρούς και μεγάλους»
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Σε ένα εξαιρετικό, πρόσφατα ανακαινισμένο διατηρητέο 
κτίριο του 1925 στα Άνω Λαδάδικα, δίπλα στην εκκλησία 
του Αγ. Μηνά του 12ου αιώνα στεγάζεται το all day 
restaurant «BLACK BERRY». Το πάθος για γνήσια ποιοτικά 
υλικά και η αγάπη για αυθεντικές γεύσεις το κατατάσσει σε 
μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες των  
θεσσαλονικέων που κινούνται στην περιοχή του κέντρου.  Σε 
ένα μοντέρνο και χαλαρό περιβάλλον με ανθρώπους ζεστούς και 
πρόθυμους να εξυπηρετήσουν, δίνεται μια ευκαιρία για ανάπαυλα 
από την δουλειά και την βόλτα στην αγορά ή στα αξιοθέατα της 
περιοχής. Οι φρέσκες πρώτες ύλες που παράγει η Μητέρα Γη και σε 
συνδυασμό με τον σεβασμό στην μεσογειακή διατροφή το «BLACK 
BERRY» από το πρωί προσφέρει ένα πλούσιο και πλήρες πρωινό ή 
σάντουιτς φτιαγμένα από αλλαντικά και τυριά απ’ όλη την Ελλάδα με 
συνοδεία καφέδων - χυμών και smoothies παρασκευασμένα μόνο με 
φρέσκα φρούτα. Προτιμήστε για το μεσημέρι ή το βράδυ μια από τις 
εξαιρετικές σαλάτες ή αν θέλετε μια τρυφερή χοιρινή ή μοσχαρίσια 
ταλιάτα,  ψημένες στον υψηλής τεχνολογίας φούρνο χωρίς φριτέζες 
ή σχάρες με συνοδεία ενός ποτηριού κρασί ή μιας κρύας μπύρας από 
την πλούσια συλλογή του. Μια καινούργια φιλοσοφία εστίασης και 
φιλοξενίας σε συνδυασμό με ιδιαίτερα προσιτές τιμές σας περιμένει 
για να σας προσφέρει το καλύτερο και ιδανικότερο μενού για όλες τις 
ώρες και περιστάσεις της ημέρας.

Ιωνος Δραγούμη 8 & Αγίου Μηνά 10, Λαδάδικα,  
τηλέφωνο: 2310260501, e-mail: blackberry-food@hotmail.com,    
www.blackberry-food.gr,  
facebook:  BLACKBERRY / Casual food & Coffee house

Το εστιατόριο «Kazaviti» ξεκίνησε την ιστορία του από 
την Θάσο στον πανέμορφο ορεινό Πρίνο. Τώρα έχετε τη 

δυνατότητα να το απολαύσετε και στη Θεσσαλονίκη.  Στον 
γραφικό πεζόδρομο της Κατούνη, σε ένα τριώροφο αναπαλαι-
ωμένο κτίριο φιλοξενείται το «Kazaviti» που αναμένει να σας 

προσφέρει ότι γευστικότερο,  παραδοσιακό και σύγχρονο υπάρχει 
σε μία επαγγελματική κουζίνα με σπιτικές όμως γεύσεις. Θα έλεγε 

εύκολα κανείς πως οι τοίχοι φτιαγμένοι από πέτρα παραπέμπουν σε 
παλαιότερους παραδοσιακούς και οικογενειακούς χώρους όπου οι μυ-

ρωδιές του σπιτικού φαγητού έφταναν μέχρι και τα πιο μακρινά ρουθούνια 
που ανυπομονούσαν να δοκιμάσουν κάθε γεύση που μάντευε η όσφρησή 
τους. Το «Kazaviti» έχει ένα πλούσιο μενού που θα ικανοποιήσει και τους 
πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Η άψογη εξυπηρέτηση, και η ζεστασιά του 

προσωπικού θα σας αφήσει με τόσο όμορφες γευστικά εμπειρίες που 
σίγουρα θα σας ξαναφέρουν πίσω ξανά και ξανά για να απολαύσετε ακόμα 
περισσότερες. Και μην ξεχνάτε πως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ το 
γεύμα σας θα συνοδεύεται από πολλά, διάφορα και ενδιαφέροντα μουσικά 

ακούσματα. 

Κατούνη 9, Λαδάδικα, Τηλέφωνα: 2310553141, 6972053342, 
e-mail: info@tokazaviti.gr, facebook: kazavitithessaloniki

«Το κερασάκι στην τούρτα»
«Γεύσεις από τον ορεινό Πρίνο»
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ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ
Μετά από δύο χρόνια προσπάθειας καταφέραμε να ανακατασκευάσουμε το παλαιότερο  
διατηρητέο μέσα στα Λαδάδικα, προϋφιστάμενο του 1875. Το «Baloo» φτιάχτηκε  με πολύ μεράκι 
και αγάπη για την περιοχή και λειτουργεί με τη φιλοσοφία του ιδιαίτερου παιχνιδιού και δώρου. 
Ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες από Έλληνες και ξένους κατασκευαστές. Ξύλινα καράβια, 
συλλεκτικά μεταλλικά παιχνίδια, ο αγαπημένος Καραγκιόζης, ένας χώρος μαγικός που σε κάθε 
γωνία του θα ανακαλύψεις και κάτι διαφορετικό. Το σημαντικό σε αυτό το μαγαζί είναι ότι 
καταφέραμε οι μεγάλοι να χαίρονται σαν μικρά παιδιά και τα χαμόγελα τους μπροστά στη 
βιτρίνα  να είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση μας. Το Baloo είναι ανοιχτό από το πρωί ως τις 11 
το βράδυ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, έτσι μπορείτε να συνδυάσετε την κυριακάτικη βόλτα 
με τις αγορές σας.

Κατούνη 9Β-9Γ, Λαδάδικα, 2310530166, www.baloo.gr facebook: @BalooGifts

Το ποιοτικότερο παραδοσιακό καφενείο της πόλης βρίσκεται στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα Άνω Λαδάδικα στην οδό Βασιλέως 
Ηρακλείου. Η ιδιαίτερη διακόσμηση παραπέμπει σε ένα διαφορετικό 
καφενείο από τα κλασσικά που έχουμε συνηθίσει. Η ξύλινη οροφή 
δίνει μία ζεστή ατμόσφαιρα ενώ ταυτοχρόνως η φωτιζόμενη 
πυξίδα που την διακοσμεί μας ταξιδεύει σε υδάτινους κόσμους τόσο 
ωραίους όσο και οι θαλασσινοί μεζέδες που προσφέρει το ιδιαίτερα 
ποιοτικό μενού. 

Η επίσκεψή σας λοιπόν θα είναι μία «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» μόνο με ευχάρι-
στες εκπλήξεις. Το εξαιρετικά γευστικό και ποιοτικό μενού απο-
τελείται από μεζέδες φτιαγμένους με αγάπη μεράκι και ποιοτικές 
πρώτες ύλες ενώ συνοδεύεται από σπάνια ποτά και κρασιά.

Οι γευστικές προτάσεις θα σας καλύψουν σε όλα τα επίπεδα και σε 
συνδυασμό με την άψογη και ζεστή φιλοξενία του προσωπικού θα 
σας ξεκουράσει σε ένα διάλλειμα από την εργασία ή την βόλτα σας 
στο κέντρο. Το καφενείο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» είναι ανοιχτό από πολύ πρωί 
και δεν κλείνει μέχρι να ικανοποιήσει και τον τελευταίο επισκέπτη 
της νύχτας. Ξεκινήστε ή ολοκληρώστε την ημέρα σας λοιπόν με ένα 
ταξίδι στην «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» απολαμβάνοντας τον καφέ σας ή το γεύμα 
σας με ένα σπάνιο μενού στις πιο προσιτές τιμές. 

Βασ. Ηρακλείου 8, τηλέφωνο: 2310524652

«Η πιο ευχάριστη 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ της ζωής σας»
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Από το 1995, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στα 
Λαδάδικα, βρίσκεται ένα μοναδικό rock bar που άνετα 
χαρακτηρίζεται ως διαχρονικό άλλα και με την δική 
του ταυτότητα. Με τον σεβασμό προς τους επισκέπτες το 
«dizzy dolls» εξυπηρετεί τους  θαμώνες του από νωρίς το 
απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η φήμη του μεγάλωσε και έγινε 
ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια των Θεσσαλονικέων. Όμως 
η πορεία του «dizzy dolls» έχει κατεύθυνση και στο εξωτερικό 
αφού φιλοξενεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, ενώ σε τακτά χρονικά 
διαστήματα διοργανώνει συναυλίες με σημαντικά ονόματα. Τα μουσικά 
ακούσματα περιλαμβάνουν rock της δεκαετίας του ‘60 έως και νέες κυκλοφορίες. 
Η υπέροχη βραδιά στο «dizzy dolls» συνοδεύεται από μεγάλη γκάμα ποτών, ξεκινώντας από 
μπύρες, κρασιά και διάφορα άλλα ποτά αφού διαθέτει μία από τις πιο πλήρης και ενημερωμένες 
κάβες στην πόλη. Τέλος μπορείτε να 
δώσετε και μια διαφορετική πινελιά στην 
διασκέδασή σας αφού στον πρώτο όροφο 
υπάρχει Αμερικάνικο Μπιλιάρδο καθώς 
και Φλιπεράκι. Το «dizzy dolls» λοιπόν, 
σας περιμένει για να γευτείτε τα πάντα, 
από την μουσική που θα ακούσετε μέχρι 
τα υπέροχα ποτά ή κοκτέιλς που θα 
επιλέξετε καθώς και τα παιχνίδια που θα 
σας γυρίσουν σε παλαιότερες εποχές.

Αιγύπτου 5, Λαδάδικα  
Τηλ. 2314.009.474 
Facebook: Dizzydolls Rockbar

«Όταν γύρω σου  
όλα είναι dizzy» Το νέο εστιατόριο στην πόλη με την εξαιρετική κουζίνα 

που σερβίρει πεντανόστιμα πιάτα με αγνά υλικά της 
εποχής και κουζίνα που καλύπτει όλα τα γευστικά 

γούστα  είναι το «Finokio meze bar». Ένας ξεχωριστός 
χώρος στο κέντρο της πόλης σε μία ανερχόμενη περιοχή, 
αυτήν της πλατείας εμπορίου. Μπορείτε να ξεκινήσετε με 

έναν εξαιρετικό καφέ το πρωί  σε αυτό το όμορφο περιβάλλον 
της πλατείας που θα σας γεμίσει με όρεξη για όλη την ημέρα. 

Το «Finokio meze bar» είναι ένα σύγχρονο εστιατόριο που θα σας 
περιμένει και τα βράδια του καλοκαιριού  για να δοκιμάσετε την υπέροχη 

κουζίνα του παρέα με τα καλύτερα ποτά. Το εξαιρετικό design του χώρου μαζί 
με το εξειδικευμένο προσωπικό θα σας φτιάξει εκτός από μεζέδες και την διάθεσή 

σας. Το εξαιρετικό σέρβις, φαγητό και η μουσική που θα συνοδεύει το κάθε σας βράδυ, θα 
σας αφήσει εντυπωσιασμένους και ευχαριστημένους από κάθε άποψη. 

Αγ. Μηνά 1, Πλ. Εμπορίου, Λαδάδικα,  Τηλ.: 2310.38.58.50 
e-mail: finokiomezebar@gmail.com, Facebook: FinokioMezeBar

«Tο γευστικό Finokio»

Μεταφραστικό Kέντρο Eurologos
Το μεταφραστικό γραφείο Eurologos - 
Thessaloniki αποτελεί από το 2009 την 
πρώτη επιλογή ιδιωτών και επιχειρήσεων 
στην παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών. 
Με γνώμονα την ποιοτική και άμεση εξυ-
πηρέτηση των πελατών, παρέχουμε με συ-
νέπεια και υπευθυνότητα μια ευρεία γκάμα 
υπηρεσιών που ανταποκρίνεται σε όλες τις 
πιθανές σας ανάγκες.

ΙΔΙΩΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε επίσημες και απλές μετα-
φράσεις εγγράφων, νομικών συμβάσεων, 
πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και πτυ-
χίων για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Οι μεταφράσεις του 
γραφείου μας γίνονται δεκτές από όλες τις 
ιδιωτικές και δημόσιες αρχές στην Ελλάδα 
όπως τράπεζες, εφορίες, ληξιαρχεία, πανε-
πιστήμια, διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, κλπ.

Ακόμη, αναλαμβάνουμε την προσεκτική και 
επαγγελματική μετάφραση του βιογραφι-
κού σας, με τρόπο που να διατηρεί ή και να 
βελτιώνει την ποιότητα του αρχικού περιε-
χομένου, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότη-
τες ανταπόκρισης από πιθανούς εργοδότες.

Τέλος, το γραφείο μας διαθέτει ομάδα μετα-
φραστών με ειδίκευση στα ιατρικά κείμενα, 
για την πιστή και ποιοτική μετάφραση ια-
τρικών εξετάσεων και εγγράφων, σε πολύ 
σύντομους χρόνους παράδοσης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το γραφείο μας συνεργάζεται με ορισμένες 
από τις κορυφαίες ελληνικές και ξένες εται-
ρείες, καλύπτοντας τις μεταφραστικές τους 
ανάγκες με τις ανταγωνιστικές τιμές και 
την άριστη ποιότητα που χαρακτηρίζει τον 
Όμιλο Eurologos. Για ποιο λόγο συνεχίζουν 
να μας επιλέγουν οι εταιρικοί μας πελάτες 
ανάμεσα στα δεκάδες μεταφραστικά γρα-
φεία που δραστηριοποιούνται στην αγορά;

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η ειδί-
κευσή μας σε πληθώρα κλάδων, όπως για 
παράδειγμα οι εμπορικές, ιατρικές, νομι-
κές, τεχνικές και φαρμακευτικές μεταφρά-
σεις, καθώς και η μετάφραση ιστοσελίδων 
και λογισμικού. Ταυτόχρονα, η δυνατότητά 
μας να παρέχουμε και υπηρεσίες σελι-
δοποίησης και graphic design, επιτρέπει 
στους πελάτες μας να απολαμβάνουν ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, εξα-
λείφοντας την ανάγκη επικοινωνίας και 
συνεννόησης με πολλούς προμηθευτές για 
ένα μόνο έργο.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος είναι 
ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
πελατών μας χάρη στη συνέπεια και την 
ποιότητά μας. Τηρούμε πάντα την υπόσχε-
σή μας να παραδώσουμε άριστης ποιότητας 
μεταφράσεις, εντός των προθεσμιών που 
έχουμε ορίσει, δημιουργώντας αξία για τον 

πελάτη και διασφαλίζοντας την επιτυχία του 
εκάστοτε γλωσσικού εγχειρήματος. 

Ωστόσο, ο σημαντικότερος ίσως λόγος είναι 
η μέθοδος μετάφρασης που χρησιμοποι-
ούν όλα τα γραφεία του Ομίλου Eurologos. 
Χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυό 
μας, ενεργοποιούμε τα 14 γραφεία μας σε 
4 Ηπείρους και προχωρούμε σε στοχευ-
όμενη ανάθεση των μεταφραστικών ερ-
γασιών στο συνεργαζόμενο δυναμικό της 
χώρας που απαιτείται ανά περίπτωση. Με 
τον τρόπο αυτό, η μετάφραση, ο έλεγχος 

και η διόρθωση των κειμένων πραγματο-
ποιούνται τοπικά στη χώρα για την οποία 
προορίζονται τα έγγραφα, διασφαλίζοντας 
την ποιότητα του τελικού γλωσσικού απο-
τελέσματος χάρη στη χρήση ειδικών τοπι-
κών εργαλείων και πλήρως ειδικευμένων 
διορθωτών.

Επικοινωνήστε και εσείς σήμερα με το με-
ταφραστικό γραφείο Eurologos για να γνω-
ρίσετε από κοντά τις ανταγωνιστικές τιμές 
μας, τους άμεσους χρόνους παράδοσης και 
την άριστη εξυπηρέτησή μας!

Ίωνος Δραγούμη 4, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2315511000, Φαξ: 2315511009, https://www.eurologos-thessaloniki.com
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∆ΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2310.544.444
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Το «FEDERICO» είναι συνώνυμο της καλαισθησίας στο 
Ανδρικό ντύσιμο. Από το 2005 η εταιρεία «FEDERICO» 
έχει συμβάλλει στην αναβάθμιση της αισθητικής αντίλη-
ψης για την ανδρική μόδα με τις ευφάνταστες επιλογές της 
που προβάλουν επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 
αλλά και στην Κύπρο. Γραβάτα, Μανικετόκουμπο, ζώνη και 
ποσέ μαντηλάκια σε συνδυασμό με πουκάμισο, γιλέκο, κασκόλ, 
τιράντες και όλη την γκάμα του 
ανδρικού γαμπριάτικου αξεσουάρ 
σε τεράστια ποικιλία, φέρνουν τις 
τρέχουσες ιταλικές στιλιστικές 
επιλογές στην διάθεσή σας. Η 
εταιρεία «FEDERICO»  αναπτύχθηκε 
ακολουθώντας πιστά το μότο της  
«QUALITY IS NEVER AN ACCIDENT. 
IT IS ALWAYS THE RESULT OF 
INTELLIGENT EFFORT» σε όλα τα βή-
ματά της καθιερώθηκε ως κορυφαία 
εταιρεία ανδρικού αξεσουάρ στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Μπορείτε να βρείτε όλη τη συλλογή 
στα Λαδάδικα, Σαλαμίνος 10,  
τηλ: 2310511733, 
email : info@federico.gr 
www.federico.gr 
facebook : Federico Fashion

Το εστιατόριο «Όρεξις» βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 
και προσφέρει στους επισκέπτες την ιδανική παραδοσια-
κή ελληνική κουζίνα. Η φιλοσοφία της επιχείρησης είναι 
να παρέχει ξεχωριστές ελληνικές γεύσεις και υπηρεσίες 

σε ανθρώπους που ξέρουν να απολαμβάνουν την ποιότητα 
σε σχέση με τις προσιτές τιμές. Τα πιάτα που προσφέρει το 

«Όρεξις» είναι φτιαγμένα από προϊόντα που παράγει ο τόπος 
μας και την αισθητική που δεν επιβαρύνει το καλό. Απολαύστε την 

ποιότητα και την γεύση της Ελληνικής Παραδοσιακής Κουζίνας που το 
«Όρεξις» προσφέρει εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια. Μπορείτε να επιλέξε-

τε ανάμεσα από 20 μαγειρευτά φαγητά, διαφορετικά κάθε μέρα όπως όσπρια 
σούπες, κρύα και ζεστά ορεκτικά, καθώς και δροσερές σαλάτες. Το «Όρεξις» επίσης 

προτείνει να γευτείτε το σπέσιαλ μενού που περιλαμβάνει το Τορτελίνι «Όρεξις» με φρέσκο 
κοτόπουλο, μανιτάρια και κρέμα γάλακτος καθώς και το τσιγγάνικο χοιρινό σνίτσελ.

Η  επίσκεψή σας σε αυτό το θαυμάσιο παραδοσιακό ελληνικό εστιατόριο θα σας χαρίσει την πιο ζεστή και 
φιλόξενη και γευστικά απογειωμένη εμπειρία. 

Αγ. Μηνά 10-12, Λαδάδικα, Τηλέφωνα: 2310244448, 6978298093

«Μόνο για άνδρες με στυλ» «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»
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Αγ. Μηνά 10 - 12, Άνω Λαδάδικα
2310.244.448

Delivery: 6978298093
εστιατόριο όρεξ ις
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Nails Studio

Πολυτεχνείου 26
Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη 
2310.550.773
Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
είναι αποκλειστικά της LeChat Nails USA, 
της Apia Derm & της Natus Marrakech 
και είναι όλα πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ. Facebook: NailsStudio

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ MANICURE - PEDICURE

MASSAGE

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

Στην Ίωνος  Δραγούμη, στον αριθμό 3, θα βρείτε έναν 
ανανεωμένο πολυχώρο εστίασης που θα σας εκπλήξει. 
Μια ποικιλία προτάσεων για όλες τις ώρες της ημέρας 
που θα σας ικανοποιήσει γευστικά και όχι μόνο. Ο ιδανικός 
χώρος για να απολαύσετε μοναδική ποιότητα καφέ ποικιλίας  
100% arabica που προσφέρεται εδώ κατά αποκλειστικότητα. 
Συνοδεύστε τον με παραδοσιακές χειροποίητες πίτες, κρύα 
σάντουιτς, κρουασάν και πολλές άλλες νοστιμιές που παράγονται 
καθημερινά στην κουζίνα του «Gr-eatings». Στη Στοά Δραγούμη υπάρχει 
ακόμη ένα σύγχρονο παντοπωλείο που διαθέτει τόσο απλές όσο και γκουρμέ 
γεύσεις. Επίσης στο βάθος της Στοάς σας περιμένει το μεζεδοπωλείο με παρα-
δοσιακές λιχουδιές για το διάλειμμα σας ή για μια χαλαρή έξοδο με κρασάκι και αποστάγ-
ματα. Τέλος, ο σεφ του ζαχαροπλαστείου 
παρασκευάζει καθημερινά φρέσκα γλυκά 
που θα ολοκληρώσουν τη γευστική σας 
περιήγηση. Όλα αυτά σε ένα μοντέρνο 
χώρο με παραδοσιακά στοιχεία, ανοι-
χτόκαρδο, φωτεινό και με καθαρή χωρίς 
καπνό ατμόσφαιρα! Tο ιδιαίτερα φιλικό και 
εξυπηρετικό προσωπικό του «Gr-eatings» 
θα φροντίσει να καλύψει τις γευστικές 
σας ανάγκες αφήνοντάς σας απόλυτα 
ικανοποιημένους!

 Ίωνος Δραγούμη 3, 2310555223, 
2310514545, Στοά Δραγούμη 
facebook: greatings.skg.gr

«Ελληνικά και παραδοσιακά»
Στην περιοχή των Λαδάδικων βρίσκεται το «HOT HOT 

Burger bar», που σας περιμένει για να δοκιμάσετε τα 
πιο απίστευτα burger της πόλης. Το πιο sexy, ζουμερό 

μπιφτέκι της πόλης τυλιγμένο σε λαχταριστό ψωμάκι και 
με δεκαπέντε χειροποίητες σάλτσες που καλύπτουν κάθε 

γούστο αλλά και κάθε τσέπη.

Όλο το μενού φτιάχνεται με ποιοτικές πρώτες ύλες από το μο-
σχαρίσιο κιμά μέχρι και τις δροσερές φρέσκιες σαλάτες, τα hotdog, 

το club sandwich καθώς και όλες τις γαρνιτούρες που συμπληρώνουν 
γευστικά το κυρίως πιάτο σας. Ο ιδιαίτερα καλόγουστος και ευχάριστος 

χώρος το ευγενικό προσωπικό και τα λαχταριστά «HOT HOT Burger» είναι αυτά 
που αποτελούν τον ιδανικό προορισμό για τους λάτρες του Burger και όχι μόνο. Μην το 

καθυστερείτε!!! Δοκίμασέ το τώρα. «HOT HOT Burger bar» σας περιμένει οποιαδήποτε στιγμή της 
ημέρας να σας χορτάσει γευστικά και όχι μόνο!

Πολυτεχνείου 18, Λαδάδικα, τηλ. & Delivery 2310537003,  
e-mail:  info@hothot.gr, www.hothot.gr,  facebook: Hot Hot Burger Bar Λαδάδικα

«Καυτό και απολαυστικό»
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Αιγύπτου 3, Λαδάδικα

2314.009.474

Το ιδιαίτερο μεζεδοπωλείο 
...με την προσεγμένη αισθητική
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Η επιχείρηση «Μπαχαρικά & βότανα Παναγιωτίδης», 
είναι μία οικογενειακή ιστορία που χρονολογείται από 
το 1876, διαθέτει μεγάλη γκάμα βοτάνων, μπαχαρικών, 
αιθέριων ελαίων καθώς και φυτικών λαδιών η οποία 
εμπλουτίζεται συνεχώς. Επίσης η επιχείρηση «Παναγιωτί-
δης» μπορεί να σας προμηθεύσει με πρώτες ύλες καλλυντι-
κών καθώς και εξαιρετικής ποιότητος σαπούνια και κρέμες από 
γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες 
όπως «Αφροδίτη» και «111ελιές». 
Επιπροσθέτως μπορείτε να βρείτε 
φυτικά σαμπουάν της εταιρείας 
«Αχίλλειας» και επιλεγμένα βιολο-
γικά προϊόντα. Μαζί με τις αγορές 
σας, θα λάβετε και μία εξαιρετικά 
ενημερωμένη λίστα των προϊόντων 
σε ότι αφορά τις δράσεις και τα 
ευεργετικά οφέλη που έχει το κάθε 
προϊόν ξεχωριστά. Όλα τα προϊόντα 
παρέχουν όχι μόνο καλλυντική 
δράση αλλά και θεραπευτική. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε πως το σπαθόλαδο βοηθά στις πληγές, στο έλκος στομάχου και τους μυϊκούς 
πόνους. Το αιθέριο έλαιο Γεράνι λειτουργεί ως φυσικό αντικαταθλιπτικό αλλά και ως αποσμη-
τικό-τονωτικό. Τέλος το βότανο Αγριμόνιο βοηθά στην χρόνια φαρυγγίτιδα, στους ρευματισμούς 
και στα αρθριτικά. Οι ιδιοκτήτες είναι πλήρως ενημερωμένοι και μπορούν να σας βοηθήσουν να 
επιλέξετε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες. 

Φράγκων 19, Λαδάδικα, τηλέφωνο: 2310440008, 6909000852,  
e-mail:  ppanos@gmx.com,  www.panagiotidispices.gr

Η «Le Chat» Nail Care Products είναι μια πρωτοπόρος 
κατασκευάστρια εταιρία προϊόντων για τα νύχια, για 

επαγγελματίες ινστιτούτων και σπα. Προσπαθεί συνεχώς 
να δημιουργήσει και να καινοτομεί με προϊόντα εξαιρετι-

κής ποιότητας με σκοπό οι καταναλωτές να επιτύχουν όλα 
αυτά που αντιπροσωπεύει η «Le Chat»: Μάθηση, Εμπειρία, 

Δημιουργία, Βοήθεια, Επιτυχία και Διδασκαλία.Δημιουργήθηκε 
το 1991 και προέρχεται από μια διορατική ιδέα, τη μέθοδο Powder 

Gel® . Από εκείνη τη στιγμή έχει ξεκινήσει να γίνεται μια παγκόσμια 
πρωτοπόρος εταιρία στη βιομηχανία νυχιών. Η γραμμή των προϊόντων 

έχει επεκταθεί μέσα στα χρόνια με ποικίλες μεθόδους νυχιών, βερνίκια 
και εργαλεία για να μπορέσει να παρέχει στους επαγγελματίες 

των ινστιτούτων και σπα τις καλύτερες και αποτελεσματικό-
τερες επιλογές. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από πολλούς 
αντιπροσώπους καλλωπισμού στους οποίους περιέχονται 

τα καλύτερα ινστιτούτα, σπα και υπηρεσίες ομορφιάς. 
Η έμπνευσή, η δημιουργικότητα και η εξαιρετική 

διάκριση είναι αυτά που την ξεχωρίζουν από τους 
υπόλοιπους. Δεν είναι απλά μια κατασκευάστρια 

εταιρία, αλλά ένας αληθινός συνεργάτης και  
φίλος σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη βιομηχανία 

νυχιών. Σας προσκαλεί να μεγαλώσετε μαζί της και 
να ξεκινήσετε για το μονοπάτι της αριστείας και της 

επιτυχίας. 

Πολυτεχνείου 26, Λαδάδικα,  
Τηλέφωνο: 2310544444  

e-mail: info@lechatnails.gr www.lechatnails.gr,  
facebook : LeChatnails Greece

«Μπαχαρικά και βότανα  
από όλο τον κόσμο»

«Πρωτοπόρος στο mani-pedi»
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Σαλαμίνος 10, Λαδάδικα | 2310.511.733
info@federico.gr | www.federico.gr 

Facebook: Federico Fashion

MEN’S FASHION

26

Η βόλτα σας τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια ξεκινά νωρίς 
από το νέο μπαράκι της πόλης το «buenos aires». 
Κάνοντας πλάνα για τις διακοπές σας ή συζητώντας απλά 
για μακρινά ταξίδια, μπορείτε ταυτόχρονα να απολαύσετε 
κάποιο από τα 25 σπάνια παλαιωμένα ρούμια ή ένα από τα 
μοναδικά Αργεντίνικα κοκτέιλ (δοκιμά-
στε οπωσδήποτε αυτό με το καραμελω-
μένο αχλάδι) και αφεθείτε στις υπέροχες 
μουσικές που θα κάνουν το ταξίδι σας 
στη Λατινική Αμερική υπόθεση μερικών 
λεπτών...Φυσικά το «buenos aires» 
είναι ανοιχτό από νωρίς το πρωί και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας καθιστώντας 
το ιδανικό σημείο για ένα επαγγελματικό 
ραντεβού, πίνοντας εξαιρετικό καφέ 
αποκλειστικά από ποικιλίες χωρών της 
Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής και για 
να χαλαρώσετε μετά από μια έντονη 
μέρα στη δουλεία γευτείτε μια παγωμένη 
μπύρα ή ένα δροσερό κρασί από την 
διαθέσιμη μεγάλη γκάμα. 

Ίωνος Δραγούμη 17, Λαδάδικα, 
τηλέφωνο: 2316009389, facebook: 
buenosaires.thessaloniki

Το νέο εστιατόριο «Ίωνος» μη καπνιζόντων 
αποτελεί την καινούργια γαστριμαργική 
πρόταση της πόλης! Έχοντας επενδύσει στα 
εξαιρετικά και διαχρονικά  ελληνικά προϊόντα 
για τη δημιουργία των υπέροχων πιάτων του 
μενού, η ομάδα του «Ίωνος» χρησιμοποι-
ώντας σύγχρονες τεχνικές προσφέρει  μία 
ποικιλία γεύσεων που ικανοποιεί και τον πιο 
απαιτητικό επισκέπτη. Η αισθητική του χώρου 
χαρακτηρίζεται απολύτως καλόγουστη και κομψή και δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να γεύεται τα 
υπέροχα πιάτα και ποτά όλων των ειδών σε μία καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς καπνό. Επίσης στο παντοπωλείο 
της Στοάς Δραγούμη (του πολυχώρου που βρίσκεται κάτω από το «Ίωνος»), θα βρείτε από απλές μέχρι 
γκουρμέ γεύσεις των προϊόντων που περιέχονται στα πιάτα του «Ίωνος». Το θεαματικό μπαλκόνι του 
«Ίωνος» σας χαρίζει τη μαγευτική θέα του Θερμαϊκού όπου από το πρωί θα μπορείτε να απολαμβάνετε 
νωρίς τον καφέ σας, στη συνέχεια το γευστικό και πλούσιο μενού και θα κλείνετε τις όμορφες νύχτες του 
καλοκαιριού με μοναδικά και ιδιαίτερα cocktails.

Ίωνος Δραγούμη 3, Λαδάδικα, Τηλέφωνο: 2310.555.223, Facebook: Ionos

«Νοερά ταξίδια στην Αργεντινή»

«Ο καλός οιωνός»

Ένα ιδιαίτερο μεζεδοπωλείο με προσεγμένη αισθητική, 
με τραπεζάκια μέσα και έξω στο λιθόστρωτο καλντερίμι 

και κυρίως, με γεύσεις που ξεχωρίζουν για την ποιότητα 
και την αυθεντικότητά τους. Στο «Βασιλικό», οι γευστικές 

πινελιές της παράδοσης, τα φρέσκα εποχιακά προϊόντα και 
οι γαστρονομικές προτάσεις από διαφο-

ρετικές περιοχές της Ελλάδας συναντούν 
την καθημερινή έμπνευση του σεφ, 

δημιουργώντας μια ξεχωριστή ποικιλία 
από μεζέδες και ιδιαίτερα πιάτα ημέρας. 

Όπως όλες οι πρώτες ύλες, έτσι και τα 
κρέατα σε όλα τα πιάτα του «Βασιλικού» 

είναι προσεκτικά επιλεγμένα, τα ψάρια 
και τα θαλασσινά πάντα φρέσκα. Όλοι οι 
ζωμοί και οι σάλτσες παρασκευάζονται 
επί τόπου και δεν είναι προπαρασκευ-
ασμένοι, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στο ποιοτικό ελαιόλαδο. Παραδοσιακά 

γαλακτοκομικά, αλλαντικά, τουρσιά, αλί-
παστα και χειροποίητα ζυμαρικά έρχονται 

από συνεργαζόμενους παραγωγούς για 
να «παντρευτούν» με καλή Κρητική ρακή 
και τσίπουρο και μια μεγάλη ποικιλία από 

ελληνικά κρασιά.  
Αιγύπτου 3 Λαδάδικα,  

Τηλέφωνο: 2314009474

Στο κέντρο της πόλης, στα Λαδάδικα, φιλοξενείται ένα σύγχρονο και ενημερωμένο “Nails Studio”. 
Η αισθητική του χώρου δεν είναι μόνο ιδιαίτερα καλόγουστη, αλλά προσφέρει στους επισκέπτες 

του μία ηρεμία και διάθεση για χαλάρωση και ξεκούραση. Αφεθείτε λοιπόν στα χέρια των ειδικών 
και απολαύστε ολοκληρωμένα πακέτα περιποίησης και ομορφιάς. Μερικά από αυτά αποτελούνται 
από την σοκολατοθεραπεία και το χαλαρωτικό μασάζ 50 λεπτών ή μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 

του HotStones μασάζ και το μασάζ 
κυτταρίτιδας για πολλαπλά οφέλη. 
Η περιποίηση του προσώπου είναι 

εξίσου σημαντική γι’ αυτό δοκιμάστε 
μία μάσκα καθαρισμού από πράσινη 

άργιλο που θα κάνει το δέρμα σας 
λείο και μεταξένιο. Αλλά η περιποίηση 
δεν σταματά εδώ. Επιπλέον δοκιμάστε 

αποτρίχωση στο πρόσωπο αλλά και 
στο σώμα, γραμμή και σχήμα φρυδιών 

και φυσικά επιλογές για περιποίηση 
στα νύχια όπως τεχνητά νύχια (Tips) 
με τζελ, προέκταση φυσικού νυχιού 
με φόρμα τζελ, καθώς και pedicure, 

manicure είτε ημιμόνιμο είτε με απλή 
βαφή. Για όλες τις παραπάνω υπηρε-
σίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
πιστοποιημένα προϊόντα της Le Chat 

made in USA, της Νatus Marrakech & 
της Apia Derm made in Marocco.  

Πολυτεχνείου 26, Λαδάδικα,  
τηλέφωνο 2310550773 

Facebook: NailsStudio

«Μοσχομύρισε ο τόπος»

«Φροντίδα από την κορφή ως τα νύχια!»
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#ρεπορτάζ

«Αρνούμαστε να προσερχόμαστε για μάθημα 
σε ένα χώρο όπου «ανθεί» το εμπόριο ναρκω-
τικών, ενώ η… πορνεία και η βία είναι καθη-
μερινότητα κυρίως στην περιοχή της Πολυτε-
χνικής Σχολής» σημείωναν 471 φοιτητές που 
συνυπογράφουν την επιστολή. Πριν από λίγες 
μέρες, μία γυναίκα – χρήστης ναρκωτικών 
σύμφωνα με την αστυνομία – βρέθηκε νεκρή 
στο υπόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής. Kαι δεν 
είναι το μοναδικό θλιβερό περιστατικό. Ακρι-
βώς πάνω από το συγκεκριμένο χώρο -που 
έχει μετατραπεί σε χωματερή (βλ φωτο) – βρί-
σκεται η αίθουσα των εργαστηρίων «Βλέπουμε 
τους διακινητές να περιφέρονται στο χώρο, 
ανάμεσα σε φοιτητές. Ξέρουμε περιστατικό, 
όπου πρόσφατα παρενόχλησαν μία μεταπτυχι-
ακή φοιτήτρια στο χώρο του παρκινγκ. Πήγαν 
να τη στριμώξουν κι ευτυχώς περνούσε εκείνη 
την ώρα ένας φύλακας και τη γλύτωσε…» ση-
μειώνουν φοιτητές.

Ανήμποροι οι καθηγητές...  
παρακολουθούν

Η Θεοδώρα Ιωαννίδου καθηγήτρια του τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών στο ΑΠΘ περιγράφει 
ότι «δεν πάει άλλο, το πανεπιστήμιο έχει γίνει 
γκέτο ναρκομανών, γιατί εδώ… δε θα τους 
πειράξει κανείς. Πολλές φορές από το γραφείο 
μου βλέπω να γίνονται συναλλαγές και… χρήση 
ναρκωτικών. Στο δε κυλικείο η εικόνα εξίσου… 
δραματική». Να υπάρχει σταθερή και μόνιμη 
αστυνόμευση μέσα στους χώρους του Αριστο-
τελείου ζητά εδώ και εβδομάδες -όπως απο-
κάλυψε η karfitsa- ο Κοσμήτορας Κώστας 
Κατσάμπαλος. «Η πολιτεία πρέπει ν’ αναλάβει 
τις ευθύνες της. Έχω πάει στην εισαγγελέα και 
έχω καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώ-
στων στις αστυνομικές αρχές. Το άσυλο αφορά 
στις ιδέες μας και μόνο. Όταν η αστυνομία θέλει 
να προστατεύσει τους δημόσιους χώρους πρέ-
πει να λειτουργεί αυτεπαγγέλτως, όπως ορίζει 
η νομοθεσία. Στο κυλικείο της Σχολής υπάρ-
χουν χρήστες ναρκωτικών, που έρχονται από 
τον ΟΚΑΝΑ. Έχω καταθέσει την άποψή μου και 
στη σύγκλητο, πρέπει να υπάρχει ένας χώρος, 
όπου θα στεγάζεται αστυνομικός σταθμός  μέσα 
στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να υπάρχουν ένστο-
λοι αστυνομικοί που θα περιφρουρούν τους 
χώρους και θα προστατεύουν τα παιδιά μας», 
τονίζει ο κ. Κατσάμπαλος.

«Επί ποδός» για Γιαβρόγλου που ζητά 
ευθύνες από τους… φοιτητές!

Στην απουσία «ρωμαλέου φοιτητικού κινήμα-
τος» απέδωσε ο υπουργός Παιδείας τα όσα κα-
ταγγέλλουν οι 471 φοιτητές! «Έχουν διαπιστω-
θεί τέτοια φαινόμενα, όχι όμως στην έκταση 
που περιγράφονται. Στα πανεπιστήμια αυτά τα 
θέματα λύνονται από μέσα, αν υπάρχει ένα ρω-
μαλέο φοιτητικό κίνημα και σύλλογος καθηγη-
τών. Αν κάποιοι καλοθελητές θέλουν να το πα-
ρουσιάσουν ως κανόνα τι να πω. Ποτέ δεν έχει 
φέρει λύση η αντιμετώπιση με αστυνομικούς 
τρόπους» είπε για το θέμα ο Κ. Γαβρόγλου. 
Ανταπάντησαν απόφοιτοι του ΑΠΘ, βουλευ-
τές με ερωτήσεις στη Βουλή  καθώς και ο δή-
μαρχος Μπουτάρης επισημαίνοντας ότι «κάνει 
λάθος ο υπουργός Παιδείας όταν υποβαθμίζει 

την άκρως σοβαρή καταγγελία των φοιτητών 
που… επιβεβαιώνουν μια σταδιακή υποβάθ-
μιση του πανεπιστημιακού campus. Δεν είναι 
η απουσία ρωμαλέου φοιτητικού κινήματος κ. 
Υπουργέ, είναι η απουσία… ρωμαλέου κράτους 
που διστάζει να παρέμβει θεωρώντας ότι έτσι 
κολακεύει την συνείδηση μιας μικρής μειοψη-
φίας».

«Απουσιάζει το ρωμαλέο… κράτος»
«ΒΛΈΠΟΥΜΈ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΈΣ ΝΑ ΠΈΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΏΡΟ, ΑΝΑΜΈΣΑ ΣΈ ΦΟΙΤΗΤΈΣ»

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ της free press Karfitsa για τις… τριτοκοσμικές εικόνες και τα κυκλώματα εγκληματικότητας –
με διακίνηση και χρήση ναρκωτικών μέρα μεσημέρι- στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και στη συνέχεια για τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού 
παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου που ζητά ευθύνες φοιτητών και καθηγητών για τη… φύλαξη του χώρου! Όπως είχε αποκαλύψει η Karfitsa… εκατοντάδες 

φοιτητές με επιστολή στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Κ. Κατσάμπαλο και στον Πρύτανη του ΑΠΘ Περικλή Μήτκα, ζητούσαν άμεση παρέμβαση γιατί πλέον φοβούνται να 
κυκλοφορήσουν στο campus του Πανεπιστημίου τους!

Της  Έλενας Καραβασίλη / φωτορεπορτάζ Σάββας Αυγητίδης 

Τρείς εβδομάδες  
μετά το ρεπορτάζ της karfitsa 

ίδιες εικόνες…
Η ανεξάρτητη βουλευτής Κατερίνα Μάρκου τόνισε σε 
ερώτηση στη Βουλή πως «η πολιτεία οφείλει, αντί 
να ζητά από τους φοιτητές να κάνουν τους φύλακες 
ως μη όφειλαν, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σε 
συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, ώστε να δια-
φυλαχθεί το κύρος του πανεπιστημίου, η τήρηση της 
νομιμότητας και της τάξης και η ασφάλεια όλων όσων 
σπουδάζουν και εργάζονται εκεί». Ο Βουλευτής Α΄ 
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτη πρόσθεσε 
σε άλλη ερώτηση προς το αρμόδιο υπουργείο ότι «η 
μετατροπή της Πανεπιστημιούπολης σε γκέτο ανομίας 
και φόβου εξοργίζει κάθε σκεπτόμενο πολίτη. Όμως 
η εικόνα ενός υπουργού Παιδείας που αντί να απολο-
γηθεί στους διαμαρτυρόμενους φοιτητές, τους καλεί 
κυνικά να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, σοκάρει! Απο-
καλύπτει τη συλλογική ιδεοληπτική εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ 
στον εκφυλισμό της Ελλάδας σε τριτοκοσμική κοινω-
νία, με τρόπους περισσότερους και ίσως χειρότερους 
από την οικονομική φτωχοποίηση. Πλέον, η κατ` ουσία 
ανακήρυξη της πανεπιστημιούπολης σε άβατο για τις 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με την προστασία της 
ζωής, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών, 
υπερβαίνει τα όρια της ανοχής στην εγκληματικότητα 
και ισοδυναμεί με υποδαύλισή της!» Τέλος ο Σύλλογος 
Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, εκτιμά πως «είναι ζήτημα χρόνου η κατάσταση να 
φθάσει στα… άκρα. Αυτή την αγωνία της κοινωνίας ο 
υπουργός Παιδείας δεν μπορεί να την παραπέμπει στις 
καλένδες.  Είναι απαράδεκτο να ζητά από φοιτητές και 
καθηγητές να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις συμμορί-
ες διακινητών. Είναι ευθύνη της πολιτείας…». Εντύ-
πωση προκαλεί πάντως – όπως μας είπαν φοιτητές 
και καθηγητές – πως ύστερα από εβδομάδες αποκα-
λύψεων (ως τις 21/6/2017) ο χώρος της Πολυτεχνικής 
με σκουπίδια, σύριγγες κι άλλα αχαρακτήριστα δεν 
είχε καθαριστεί διότι δεν έβρισκαν ειδικό συνεργείο 
για λοιμώδη και… αποφράξεις!

Η επιστολή των φοιτητών, προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα. «Ζητήσαμε να γίνει έλεγχος έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν 
υπάρχουν αξιόποινες πράξεις μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία… Το αυ-
τονόητο δηλαδή!», λέει στην Karfitsa ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λάμπρος Τσόγκας. Ο κ. Τσόγκας, 
ζήτησε να γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι στους χώρους του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης, ώστε να διαπιστωθεί 
η τέλεση πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως διακίνηση ναρκωτικών, διακεκριμένες κλοπές ή βιασμοί, αδικήματα που 
καταγγέλλονται στην επιστολή των φοιτητών του Ιδρύματος. Όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν κακουργηματικού βαθμού αδικήματα, θα σχηματιστούν δικογραφίες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπου 
αυτό καθίσταται εφικτό. «Το Α.Π.Θ. θα καθαρίσει… το καλοκαίρι», δήλωσε ο Πρύτανης Περικλής Μήτκας. «Πρέπει να δούμε πως 
θα κλείσουμε τον χώρο αυτόν. Δεν αρκεί μόνο να τον καθαρίσουμε διότι μπορεί μετά από λίγο καιρό να παρουσιάζει ξανά την ίδια 
εικόνα…», είπε αναφορικά με αναφορικά με το πότε θα καθαρίσει ο χώρος που βρίσκεται στο υπόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής…
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ΤΟΝ ΟΚΤΏΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016, στο 2ο Συνέδριο του 
ΣΥΡΙΖΑ ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν ότι η β’ 
αξιολόγηση, η διευθέτηση του ζητήματος του χρέους 
και η ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Ποσοτικής 
Χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ θα ολοκληρωνόταν «όλα 
μαζί. Ταυτόχρονα»!

ΕΚΤΟΤΕ, πέρασαν άπρακτα έξι Eurogroup. Και μετά 
από κάθε αποτυχημένη συνεδρίαση ο κ. Τσίπρας, ο κ. 
Τσακαλώτος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και άλλοι 

κορυφαίοι Υπουργοί, δήλωναν ότι η συμφωνία 
«θα» κλείσει στο επόμενο.

ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ του υπ. Οικονομικών 
της Γερμανίας κ. Β. Σόιμπλε μάθαμε 
πως η συμφωνία είχε ήδη κλείσει τρεις 
εβδομάδες πριν, ωστόσο η Κυβέρνηση 
ζήτησε χρόνο, εμπαίζοντας τον ελληνικό 

λαό πως δήθεν διαπραγματευόταν λύση 
στο ζήτημα του χρέους.

ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΙΝ η Κυβέρνηση ψήφισε ένα 
σκληρότατο τέταρτο Μνημόνιο, με νέα μέτρα μέχρι 
το 2022 και όλα αυτά με στόχο μια βιώσιμή λύση για 
το χρέος. Η απαίτηση για διαγραφή έγινε κούρεμα, 
έπειτα απομείωση και μέχρι χθες ικεσία μια καλύτε-
ρης διατύπωσης

ΣΉΜΕΡΑ, βρισκόμαστε στα μέσα Ιουνίου και 16 
μήνες μετά, παρά τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα, 
η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα φαύλο 
κύκλο επιτροπείας και υψηλών πλεονασμάτων έως 
το 2060! Ενώ, η ουσιαστική συζήτηση για το χρέος 
μετατίθεται για το τέλος του προγράμματος μετά 
τα μέσα του 2018, όπως άλλωστε δήλωνε εδώ και 
καιρό ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών.

Ή ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ πανηγυρίζει για σημαντική επιτυχία, 
για μια πρωτοφανώς μεγάλη δόση. Η πραγματικότη-
τα ωστόσο, είναι πως η δόση των 8,5 δισ είναι πολύ 
χαμηλότερη από τις ανάγκες της οικονομίας, αλλά και 
από την πρόβλεψη της Κυβέρνησης για τη συμφω-
νία. Μια δόση που θα εξανεμισθεί πριν το τέλος του 
καλοκαιριού βάσει των υποχρεώσεων της χώρας 
μας, μίας δόση 8,5 δις από τα οποία τα 7,7 πάνε 
απευθείας στην αποπληρωμή ομολόγων.

Ο «ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ» τις διάσκεψης του 
Eurogroup δεν είναι τίποτα περισσότερο από σκέτο 
καπνό, καθώς η χώρα δεν κέρδισε τίποτε ουσιαστι-
κό. Οι κύριοι της Κυβέρνησης, ωστόσο, πανηγυρί-
ζουν κάτι που θα γινόταν ούτως ή άλλως, καθώς θα 
προτιμούσαν να δουν τη χώρα να γίνεται στάχτη, αν 
αυτό σήμαινε την παραμονή τους στην εξουσία.

ΤΟ ΜΟΝΟ που πραγματικά κατάφερε η Κυβέρνη-
ση είναι να εδραιώσει ένα αναπόδραστο αδιέξοδο 
λιτότητας, να καθηλώσει περαιτέρω την οικονομία 
και  να γονατίσει την ελληνική κοινωνία. Το μόνο που 
κατάφερε είναι να πληγώσει ανεπανόρθωτα την αξιο-
πιστία της χώρας, να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια 
για επάνοδο της Ελλάδας στην κανονικότητα. Το μόνο 
που κατάφερε η Κυβέρνηση είναι να θέσει τις βάσεις 
για ένα μνημόνιο διαρκείας και να στηρίξει το μέλλον 
των Ελλήνων στις αόριστες υποσχέσεις των ξένων.

*Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι Γραμματέας 
Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και 
βουλευτής Ήρακλείου.

Eurogroup: Λευκός 
καπνός στα αποκαΐδια 
της διαπραγμάτευσης
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Ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ έχει κατά καιρούς δεχθεί πολλές 
φιλοφρονήσεις από πολιτικούς και κυβερνήσεις ιδιαίτερα σε 
προεκλογικές περιόδους. Συμπρωτεύουσα, πρωτεύουσα 
των Βαλκανίων, νύμφη του Θερμαϊκού, φτωχομάνα, πολλά 
τα ωραία λόγια, μα στην πράξη πάντα έρχεται δεύτερη και 
τρίτη στις πολιτικές ενός υδροκέφαλου αθηνοκεντρικού 
κράτους. Πόλη πολυπολιτισμική, με μεγάλους εργατικούς 
αγώνες, πόλη του Μάη του ‘36, που ρημάχτηκε στην κα-
τοχή από τους Ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους, με 
αποκορύφωμα την εξόντωση 50.000 Εβραίων συμπολιτών 
μας, πόλη του πιο σκληρού παρακράτους στη μετεμφυλι-
ακή περίοδο, της δολοφονίας του Λαμπράκη στην περίοδο 
της υπό επιτήρηση δημοκρατίας από δεξιά, δοσίλογους και 
παλάτι, και στη δικτατορία  η πόλη που δολοφονήθηκαν ατι-
μωρητί Τσαρουχάς και Χαλκίδης, η πόλη του τρίδυμου  κιτς 
εθνικοπατρωτισμού και θρησκοληψίας μέχρι πρόσφατα. 
Αυτή είναι η ιστορία της πόλης μας

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ έγινε στη Βόρεια Ελλάδα, η Εγνατία, 
κι αυτό υπό την πίεση της ΕΕ, επειδή ο αυτοκινητόδρο-

μος εντάχθηκε στα διευρωπαϊκά δίκτυα, και ήταν 
αναγκαίος για τις μεταφορές σε όλη την Ευρώ-

πη. Σήμερα η πόλη μας διεκδικεί το δικαίωμα 
στην ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής των 
κατοίκων. Η ανάγκη για μητροπολιτική δια-
κυβέρνηση, δηλαδή θεσμικά κατοχυρωμένη 
συνεργασία των δήμων του πολεοδομικού 

συγκροτήματος, έχει γίνει φανερή και οφείλει 
να μπει επίσημα στην ατζέντα δημάρχων και 

κυβέρνησης.

Ή ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΉΣΉ από την σημερινή κυβέρνη-
ση του ΜΕΤΡΟ, που καρκινοβατούσε,  ο σχεδιασμός 

για θαλάσσια αστική συγκοινωνία, και ο νέος φορέας για 
τα λεωφορεία, που θα γλυτώσει τους δημότες από την 
ομηρία του μοναδικού ως τώρα μέσου μετακίνησης, του 
αμαρτωλού ΟΑΣΘ, αλλά και το δημόσιο από την σπατάλη 
του χρήματος των φορολογουμένων σε αδιαφανείς και 
υπέρογκες επιδοτήσεις, θα φέρουν μια νέα εποχή στις 
μετακινήσεις, στην πόλη μας.

ΕΝΑΣ ΣΏΣΤΟΣ συγκοινωνιακός και χωροταξικός σχεδι-
ασμός, από το δημόσιο εποπτικό φορέα σε συνεργασία 
με τους δήμους,  με στόχο την άνετη, ασφαλή και φτηνή 
μετακίνηση των πολιτών. Η ανάγκη να αποσυμφορηθεί το 
κέντρο από αυτοκίνητα και διπλοπαρκαρίσματα, πρέπει να 
ενισχυθεί με πληθώρα μέτρων, όπως χώρους στάθμευσης 
στις παρυφές του ιστορικού κέντρου, μια αξιόπιστη και 
στελεχωμένη δημοτική αστυνομία, ποδηλατόδρομους, και 
ενημέρωση των πολιτών από τα τοπικά ΜΜΕ. Η ανάγκη 
ενός τοπικού σχεδίου για τη διαχείριση απορριμμάτων, με 
μικρούς ΣΜΑ, πράσινα σημεία και εργοστάσιο κομποστο-
ποίησης, επιβάλλει την ουσιαστική διαδημοτική συνεργασία, 
ώστε να έχουμε μια καθαρή πόλη, με μείωση των ρύπων 
και βελτίωση του περιβάλλοντος, και κέρδη από μια σωστή 
και χρηστή διαχείριση στα σκουπίδια, που θα σημάνει και 
μείωση των δημοτικών τελών.

ΟΙ ΚΟΙΝΏΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ για την αστεγία, την ενίσχυση 
φτωχών οικογενειών, με άμεσους και έμμεσους τρόπους, 
όπως συνεργασία δήμου με ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, συγκοινωνίες, 
αλλά και πολιτιστικούς φορείς για παροχή φθηνότερων 
υπηρεσιών, για την ψυχή και το σώμα, και άλλες κοινω-
νικές δράσεις, όπως βοήθεια στο σπίτι, οι δράσεις για το 
προσφυγικό, είναι απαραίτητο να ιδωθούν από τη σκοπιά 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία και συμπληρω-
ματικά με το κράτος.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, που είναι η ταυτότητα μιας πόλης και δη-
μιουργεί την ιστορία της, να γίνει προσιτός στους πολλούς, 
αλλά και να ενισχυθούν οι νέοι και άσημοι καλλιτέχνες της 
πόλης μας, με δράσεις που θα τους ενσωματώνουν στα 
πολιτιστικά δρώμενα του δήμου, με τη δημιουργία ενός 
πολυχώρου πολιτισμού, με την αξιοποίηση του ΑΝΕΤΟΝ, 
του πολιτιστικού κέντρου Τούμπας και άλλων διαθέσι-
μων χώρων σε γειτονιές. Η μορφή της πόλης να αλλάξει 
με αξιόλογα γλυπτά, αλλά και δέντρα και λουλούδια και 
ενίσχυση δράσεων ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, γιατί αυτό 
είναι ο πολιτισμός της καθημερινότητας. Και τα τοπικά 
ΜΜΕ, με πρώτα την ΕΡΤ3 και την TV100, να συμβάλλουν 
στην πολιτιστική ανάπτυξη και όχι στις εύκολες, φτηνές, 
από άποψη ποιότητας και όχι κόστους, λύσεις. Αυτό είναι 
το όραμά μας για την πόλη μας, όραμα πραγματοποιήσιμο, 
που θα προσφέρει συνήθως λέω στους πολλούς, τώρα θα 
πω σε όλους τους πολίτες.

*Ή κ. Καλφακάκου είναι επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Θεσσαλονίκη: Ανοιχτή Πόλη»

Η πόλη μας
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Ή ΑΛΉΘΕΙΑ είναι ότι ζούμε σκηνές ροκ, στιγμές πα-
ράνοιας και απόλυτης παρακμής μ΄ αυτή την περίεργη 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Ας θυμηθούμε μερικά 
περιστατικά για γέλια και για κλάματα. Ο Πρωθυπουρ-
γός της χώρας γελώντας ανακοίνωνε ότι θα βάλει 
γραβάτα, την ίδια ώρα που στην Ολομέλεια της Βουλής 
η αριστεροακροδεξιά πλειοψηφία των ηρωικών 153 
μαχητών ψήφιζε μέτρα 5 δις. ευρώ σε βάρος της ζωής 
μας. Σε λίγες μέρες του φορούσαν την γραβάτα φιόγκο 
και παρ΄ όλα αυτά βγήκε να κάνει δηλώσεις για το φως 
που φαίνεται μπροστά μας! Τελειώνει το Eurogroup και ο 
αναντικατάστατος εταίρος  του κ. Τσίπρα κάνει ανάρτηση 
με μια γραβάτα γεμάτη πέη, ίσως εκφράζοντας έτσι την 
αίσθηση που είχε από την Συμφωνία. Σε λίγες ώρες 

ανακάλυψε ότι το έκανε το παιδί του! Παραιτείται ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ και ο Υπουργός 

που φιλοδοξούσε να γίνει Καναλάρχης 
τιτιβίζει κάτι με « αρχ...α» ! Λίγο αργότερα 
ψελλίζει κάτι για ανθρώπινο λάθος.

Ή Ε.Ε προωθεί την ψήφιση καταδίκης της 
Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

μπλοκάρει η Ελλάδα της «πρώτης φοράς 
Αριστεράς», δείχνοντας την πραγματική ευαι-

σθησία της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
αίσθησή της ότι κυβερνάει υποκατάστημα της Κίνας. 

Μετά την κατακραυγή, ακολουθεί σιωπή, η σιωπή άραγε 
της ντροπής;  Λίγες μέρες πριν, Τούρκοι που ζητούν πο-
λιτικό άσυλο από την Ελλάδα της Αριστερής Κυβέρνησης 
παραδίνονται σε χρόνο ρεκόρ στο καθεστώς Ερντογάν 
και ο κ. Κοτζιάς μαλώνει ακόμα και τους βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησαν εξηγήσεις, αλλά και τον Συνήγορο 
του Πολίτη που άρχισε διερεύνηση του θέματος. Μέρες 
μετά, Τσίπρας, Κοτζιάς, Τόσκας, Μουζάλας, Καμένος 
σιωπούν ένοχα, δεν δίνουν καμία εξήγηση!

ΤΟ ΕΡΏΤΉΜΑ προκύπτει αβίαστα: Μπορεί κανείς στο 
εσωτερικό ή στο εξωτερικό να πάρει στα σοβαρά μια 
τέτοιας συμπεριφοράς Κυβέρνηση; Μπορεί η κοινω-
νία και οι πολίτες να στηριχτούν για την υπέρβαση της 
κρίσης στην Κυβέρνηση συνεργασίας ριζοσπαστών 
που τα δέχονται όλα και ψεκασμένων ακροδεξιών; 
Εδώ μιλάμε για την απόλυτη παρακμή που ουσιαστικά 
αντικατοπτρίζει το πραγματικό πρόβλημα της χώρας που 
δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 
αλλά και της υπαρξιακής, παρακμιακής κατάστασης που 
έχει περιέλθει. Το ανησυχητικό δε είναι ότι κάθε μέρα 
που περνάει, τέτοια φαινόμενα πληθαίνουν και εντείνουν 
τα αδιέξοδα.

ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ, ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν μπορεί να 
κυβερνήσει. Είναι μια Κυβέρνηση δυόμιση πια ετών που 
ηττήθηκε σε όλα τα επίπεδα, που διαψεύστηκε σε ότι 
και αν είπε, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγμα-
τικότητα, που υπονόμευσε ανεπανάληπτα την πορεία 
της χώρας. Αυτό δεν φάνηκε το 2015; Αυτό δεν φάνηκε 
και με τα αποτελέσματα της 2ης αξιολόγησης με την 
οποία ευτελίστηκαν για άλλη μια φορά, αποδεχόμενοι τα 
πάντα για να πάρουν μια δόση που θα μπορούσαν να την 
πάρουν έτσι κι αλλιώς από πέρυσι.

ΔΕΝ ΟΔΉΓΟΥΜΑΣΤΕ επομένως πουθενά με αυτή 
την απίθανη παρέα που παριστάνει πως κυβερνάει και 
διαπραγματεύεται. Δύο βασικοί στόχοι πια είναι αναγκαίοι 
για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει 
στη χώρα: Η στρατηγική, καθολική πολιτική, ιδεολογική, 
ηθική ήττα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και η επίτευξη της μέγιστης  
εθνικής συναίνεσης  μετά από εκλογές στην βάση ενός 
σχεδίου ανόρθωσης της χώρας.

ΑΛΛΙΏΣ, μία θα είναι η προοπτική της χώρας. Η απομά-
κρυνση της χώρας από την Ε.Ε που δείχνει να προχωρά-
ει ξεπερνώντας την κρίση, η απομόνωσή της, η πλήρης 
κατάρρευσή της.  

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Αν θέλουμε να έχει  
μέλλον η χώρα
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■ Στη χορήγηση νέων αδειών πωλητών 
σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης προχωρά η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η προκή-
ρυξη, που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 
Π.Κ.Μ. Κώστας Γιουτίκας, αφορά σε 218 
άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποί-
ες  θα αποδοθούν αποκλειστικά σε άνερ-
γους δικαιούχους. Με  τη  νέα  προκήρυ-
ξη, προβλέπονται 113 άδειες για πώληση 
νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών και 
κομμένων άνθεων, 24 άδειες για πώλη-
ση νωπών αλιευτικών προϊόντων, 13 για 
πώληση κατεψυγμένων ειδών αλιείας – 
αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και 
παρασκευασμάτων ζύμης, 13 για πώληση 
ειδών κυλικείου, 11 άδειες για πώληση 
ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, 
λευκών ειδών, ψιλικών καθώς και ει-
δών υπόδησης και δερμάτινων ειδών, 11 
άδειες για πώληση ειδών υαλοπωλείου, 
πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών 
ειδών, καθώς και 33 άδειες για πώληση 
ειδών παντοπωλείου (ξηρών καρπών, 
μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων και  τυ-
ποποιημένου κομμένου καφέ). Οι ενδια-
φερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν την 
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή στην αρμόδια αρχή: 
Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Οργά-
νωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
(26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονί-
κη, 2ος όροφος).

■ Εγκύκλιο σχετική με τη Χορήγηση επι-
δόματος λουτροθεραπείας στους ασφα-
λισμένους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρική 
περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτω-
βρίου 2017, εξέδωσε ο ασφαλιστικός 
οργανισμός. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 
το επίδομα λουτροθεραπείας, παρέχεται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 16 του Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ, στους 
ασφαλισμένους, όταν είναι αναγκαία η θε-
ραπεία της πάθησής τους, σε αναγνωρι-
σμένες από το κράτος Λουτροπηγές, κατά 
την διάρκεια της λουτρικής περιόδου, η 
οποία διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως και 
την 31η Οκτωβρίου, εκάσ του έτους και 
ανέρχεται στο ποσό των 150 €. Το ανωτέ-
ρω ποσό χορηγείται για την πραγματοποί-
ηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων. 

■ Νέο ρεκόρ σημειώνει κάθε μήνα η 
χρήση καρτών στις συναλλαγές, καθώς οι 
φορολογούμενοι εξοικειώνονται όλο και 
περισσότερο με την ιδέα του «πλαστικού 
χρήματος». Την ίδια τάση ακολουθεί και 

η ζήτηση για την τοποθέτηση τερματι-
κών αποδοχής καρτών από εμπόρους και 
ελεύθερους επαγγελματίες, τους οποίους 
ένας μόλις μήνας χωρίζει από την κατα-
ληκτική ημερομηνία που έχει θέσει το 
υπουργείο Οικονομικών για την υποχρε-
ωτική εγκατάσταση POS. Τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι o τζίρος της αγοράς σε τερματι-
κά μηχανήματα POS το πρώτο πεντάμηνο 
του έτους αυξήθηκε κατά 30% σε σχέση 
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και 
έφτασε τα 9,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 
7,8 δισ. ευρώ αφορούν συναλλαγές με 
κάρτες που έχουν εκδοθεί από ελληνικές 
τράπεζες, χωρίς δηλαδή την κατανάλω-
ση που προέρχεται από τον τουρισμό. Η 
τάση της αγοράς επαληθεύει τις προβλέ-
ψεις για συνολικό τζίρο άνω των 20 δισ. 
ευρώ έως τα τέλη του 2017, δημιουργώ-
ντας τις προϋποθέσεις για μια σημαντι-
κή κάλυψη της ιδιωτικής κατανάλωσης 
μέσω του «πλαστικού χρήματος», χωρίς 
σε αυτό να περιλαμβάνεται το σύνολο 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών, δηλαδή 
και οι κινήσεις μέσω e-banking ή mobile 
banking. Η τάση αυτή εκδηλώνεται παρά 
το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των πολιτών 
έχει ήδη καλύψει την υποχρέωση για την 
πραγματοποίηση του ύψους των συναλ-
λαγών που εξασφαλίζει το αφορολόγητο, 
στο οποίο εντάχθηκαν άλλωστε όχι μόνο 
οι συναλλαγές σε σουπερμάρκετ, αλλά 
και οι πληρωμές λογαριασμών κοινής 
ωφελείας, κατεβάζοντας τον πήχη για το 
αναγκαίο ύψος των εμπορικών συναλλα-
γών που «χτίζει» το αφορολόγητο.

■ «Πράσινο φως» για τα μέτρα στήρι-
ξης της αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ και της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ έδωσε η Κομισιόν κρίνοντας 
ότι είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις και ανοίγοντας 
έτσι και τυπικά τον δρόμο για την αποκρα-
τικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Σημειώνεται 
ότι οι υπογραφές για τη μεταβίβαση του 
100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναμένονται στις 
αρχές Ιουλίου. Όπως σχολίασε η επίτρο-
πος Ανταγωνισμού Μαγκρέιτε Βέστεϊγερ 
«τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τις δύο 
κρατικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και 
να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους 
Έλληνες επιχειρηματίες και επιβάτες γενι-
κότερα. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της 
Ελλάδας για την αποκατάσταση της αντα-
γωνιστικότητας της οικονομίας της και 
την επίτευξη σημαντικής ανάπτυξης. Η εν 
λόγω ενίσχυση θα διευκολύνει επίσης τη 
μελλοντική ιδιωτικοποίηση των επιχειρή-
σεων και το άνοιγμα του ελληνικού σιδη-
ροδρομικού τομέα στον ανταγωνισμό».
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ΦΏΤΙΑ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  είναι για 
1.300.000 φορολογούμενους που ήδη 
υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση 
στο TAXIS και καλούνται να πληρώσουν 
κατά μέσο όρο 930 ευρώ επιπλέον φόρο. 
Αυτό δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία που 
ανακοινώθηκαν, δέκα μέρες πριν τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων. Το 50% των φορολογούμενων 
δεν υπέβαλε ακόμη φορολογική δήλωση 
και όπως κάθε χρόνο αναμένεται να...  
πέσει το σύστημα λόγω μεγάλου φόρ-
του δεδομένων! Για παράταση μιλούν οι 
λογιστές, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια 
αλλαγή στις δόσεις πληρωμής φόρου που 
είναι σταθερές για όλους τους φορολογού-
μενους, σε τρείς δόσεις, στα τέλη Ιουλίου, 
Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.   

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ... ΠΑΤΟ (!) λένε με 
απόγνωση πολλοί οικονομολόγοι και το 
λένε κατά τέτοιο τρόπο, λες και ήταν το... 
ζητούμενο εδώ και επτά χρόνια ύφεσης 
και οικονομικής καταστροφής! Εκείνο 

όμως, που δεν μας λένε είναι, το πόσο 
ακόμη θα είμαστε στον... πάτο 

και πόσες ακόμη επιχειρήσεις 
και εργαζόμενοι θα χάσουν τη 
δουλειά τους. Δύο στους τρείς 
ελεύθερους επαγγελματίες δεν 

μπορούν να πληρώσουν την 
εφορία, έχασαν και την ρύθμιση 

παλαιότερων χρεών, αδυνατούν να 
πληρώσουν και τον παράλογο - εξω-

πραγματικό ΕΦΚΑ. Γιατί, στην... «πραγμα-
τική οικονομία» επικρατεί το χάος και η 
απελπισία - ένα απίστευτο φορο-κυνηγη-
τό, με χιλιάδες καθημερινά κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασμών, σε τέτοιο βαθμό 
που έχει προκαλέσει «έμφραγμα» και στις 
Τράπεζες οι οποίες ζητούν να σταματήσει η 
όλη διαδικασία!    

ΜΕΙΏΣΕΙΣ ΜΙΣΘΏΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΏΝ  κατά 
30% ξεκίνησαν ήδη και είδαν το... φως σε 
πολλές κατηγορίες συνταξιούχων - εκείνων 
ειδικά που οι μηνιαίες απολαβές τους, ήταν 
πάνω από 1.300 ευρώ. Στους επόμενους 
μήνες «σταδιακά» η μνημονιακή δέσμευση 
θα επεκταθεί και στους μισθούς των δη-
μοσίων υπαλλήλων, που ήδη ετοιμάζονται 
μέσα στο καλοκαίρι για... δυναμικές κινη-
τοποιήσεις! Από την άλλη πλευρά,  πολλοί 
οικονομικοί κύκλοι, λένε ότι καλύτερα είναι 
να «κάτσουν στα αβγά τους» οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, πριν ξεσηκωθεί εναντίον τους 
όλη η κοινωνία, γιατί όπως γνωρίζουν, ότι 
τραβάμε τόσα χρόνια, είναι και εξαιτίας 
τους! 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΥΣΏΝΑΣ σε όλη τη χώρα, που 
θα διαρκέσει για ένα δεκαήμερο περίπου, 
με θερμοκρασίες μάλιστα που θα αγγίξουν 
από αύριο και τους 38 βαθμούς Κελσίου, 
στις περισσότερες περιοχές. Μετά την 
αστάθεια και τις κατά τόπους καταιγίδες 
των τελευταίων ημερών, επιτέλους το κα-
λοκαίρι ήρθε και όλοι οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι ετοιμάζονται για βουτιές στις παραλίες, 
ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες για μια 
ακόμη χρονιά παραμένουν στις πόλεις για... 
«βαθιές ανάσες» στις αναθυμιάσεις, στα 
καυσαέρια και στο... μπετόν! Για δες πόσο 
άλλαξαν τα πράγματα...  

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυ-
τικού Σωστικών – Πυροσβεστικών 
Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) Μακεδονίας του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης 
Πολιτικής που εδρεύει στην Νέα Μη-
χανιώνα προτίθεται να προσλάβει για 
την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 
του εκπαιδευτικού έτους 2017/2018 το 
παρακάτω εκπαιδευτικό προσωπικό: 
ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. για τη διδα-
σκαλία Ναυτικών μαθημάτων, ΠΛΟΙΑΡ-
ΧΟΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν., ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ’ ΤΑ-
ΞΗΣ Ε.Ν. ή ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ Ε.Ν. και ένας 
γιατρός για τη διδασκαλία Ιατρικών Μα-
θημάτων. Για περισσότερες πληροφορί-
ες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο τηλέφωνο 23920-34200.

■ O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου «HΟRIZON 2020-H2020-
S E A C - 2 0 1 5 - 1 - 7 0 9 5 1 5 - « S c i e n c e 
Technology Innovation Mathematics 
Engineering for the Young (STIMEY)» 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με χρονική διάρκεια 
έργου από 01/09/2016 έως 31/08/2019, 
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο 
Καθηγητή κ. Νικόλαο Φαχαντίδη, προ-
σκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παρά-
σχουν έργο μετά από διαδικασία αξιο-
λόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, 
τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητι-
κών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιω-
τικού δικαίου. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθυνθούν στο πανεπιστήμιο.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη δύο 
ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής 
διάρκειας έως δύο μηνών, για την κά-
λυψη άμεσων αναγκών, που αφορούν 
στην υλοποίηση του προγράμματος 
«Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχό-
λησης για Παιδιά, έτους 2017». Οι εν-
διαφερόμενοι παιδαγωγοί, μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της 
Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Κα-
ραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, 
Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά 
από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

■ Ο δήμος Βόλβης μετά από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοι-
νώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (3 μηνών) για ναυ-
αγοσωστική κάλυψη ακτών του δήμου 
Βόλβης, με αντίστοιχα ειδικά τυπικά 
προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του 
Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, 
τηλ. 2397065865) κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες.

Νέες θέσεις εργασίας
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Η BRAINBOX Α.Ε. επεκτεί-
νει τις δραστηριότητές της 
στην Κεντρική Ευρώπη, 
ιδρύοντας νέα εταιρία με 
έδρα την Ολλανδία, για 
την προώθηση συστημά-
των διαμοιρασμένης οι-
κονομίας και βιώσιμης κι-
νητικότητας. Η  ΒRΑΙΝΒΟΧ, 
μια ελληνική εταιρία που 
γεννήθηκε το 2008 μέσα 
στην οικονομική κρίση, 
κατασκευάζει καινοτόμα 
συστήματα αυτόματης μί-
σθωσης ποδηλάτων, που 
εξαπλώνονται με ταχείς 
ρυθμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με 2.000 ποδήλατα και 100 σταθμούς έως σήμερα, η εταιρία έχει δυναμική 
παρουσία με τις προηγμένες τεχνολογίες της σε περισσότερες από 30 πόλεις σε Ελλάδα και Κύπρο, υπό την 
εμπορική ονομασία EasyBike. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, η Brainbox επεκτείνει τις δραστηριότητές της, 
προχωρώντας στη σύσταση νέας εταιρίας υπό την επωνυμία MOBYSHARE B.V. με έδρα την Ολλανδία και στόχο 
την προώθηση των ποδηλάτων και της βιώσιμης κινητικότητας στη Κεντρική Ευρώπη.

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού διένειμε μέσω της Υπηρεσίας Κοι-
νωνικής Πρόνοιας μεγάλες ποσότητες τροφίμων σε 
περισσότερες από 350 καταγεγραμμένες ελληνικές 
οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Οι ωφελούμενοι εί-
χαν ειδοποιηθεί και προσήλθαν στο κτίριο του Ε.Ε.Σ. 
στο Λιμάνι, από όπου παρέλαβαν δέματα με τρόφι-
μα μακράς διάρκειας, καθώς και ποσότητες νωπού 
κρέατος, που διέθεσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
προκειμένου να τους ενισχύσει για τη θερινή περί-
οδο. Πρόκειται για μονογονεϊκές και πολυμελείς 
οικογένειες, άνεργους, άπορους, άστεγους συναν-
θρώπους μας και νοικοκυριά που έχουν πληγεί από 
την οικονομική κρίση, τα οποία έχουν διαπιστώσει και 
καταγράψει οι κοινωνικοί λειτουργοί της Υπηρεσίας 
και τα στηρίζουν συστηματικά, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στη δια-
νομή συμμετείχαν δεκάδες Εθελοντές και των τριών 
Σωμάτων (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σα-
μαρειτών Διασωστών).

Η 1η γιορτή φιλοζωϊας Βark in the Park του Δήμου Πυ-
λαίας-Χορτιάτη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία στο καταπράσινο πάρκο Ελαιόρεμα. Εκατοντάδες 
επισκέπτες μαζί με τα κατοικίδια τους επέλεξαν να 
περάσουν την Κυριακή τους στο πιο διασκεδαστικό 
σκύλοparty, ενώ η ημέρα ήταν γεμάτη εκπλήξεις, 
δώρα και πολλά γαβγίσματα. O Δήμος σε συνεργασία 
με το Doggo, την 1η ελληνική εφαρμογή κοινωνικής 
δικτύωσης για σκύλους, διοργάνωσε μια εκπληκτική 
εκδήλωση για τα αδεσποτάκια του Δήμου και φυσικά 
όλα τα σκυλάκια. Στη γιορτή υιοθεσίας του Bark in the 
Park είχαν όλοι την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο μέ-
λος της οικογένειας τους καθώς και να απολαύσουν 
λαχταριστές λιχουδιές από τον πρώτο μπουφέ για 
σκύλους!  Τhe place to be, κατά κοινή ομολογία, ήταν 
το Dog Park, στο οποίο οι τετράποδοι συμμετέχοντες 
απόλαυσαν δραστηριότητες agility αλλά και έναν 
εξαιρετικό παιχνιδότοπο, αποκλειστικά αφιερωμέ-
νο σε αυτούς! Αποτέλεσμα; Oι σκύλοι ξεφάντωσαν 
παρέα με τα αφεντικά τους και όλοι μαζί περάσαμε 
μια υπέροχη μέρα! Με το σύνθημα: «Ψιτ σκύλε, βάλε 
λουρί και φέρε τον... άνθρωπο σου!» η ημέρα ήταν μια 
μοναδική εμπειρία φιλοζωϊας. Και του χρόνου!

Την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά 
της Ολλανδίας σχεδιάζει η ελληνική γαλακτοβιομηχα-
νία Κρι Κρι μέσα από τη διεύρυνση της συνεργασίας της 
με την Albert Heijn, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Super Market 
της χώρας. Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες 
εστιάζει τα τελευταία 5 χρόνια στη διάθεση προϊόντων 
γιαουρτιού της Κρι Κρι μέσα από τα 600 καταστήματα 
της αλυσίδας και εντός του 2017 προγραμματίζεται το 
λανσάρισμα στη συγκεκριμένη αγορά και του Super 
Spoon, της πλέον καινοτόμου σειράς λειτουργικών 
γιαουρτιών που έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία στην 
Ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασί-
ας ανάμεσα στην Κρι Κρι και την Albert Heijn, 80 στελέχη 
της Ολλανδικής αλυσίδας επισκέφθηκαν τις εγκατα-
στάσεις της Κρι Κρι στις Σέρρες. Τα στελέχη είχαν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο 
της εταιρείας και να ενημερωθούν για τη διαδικασία 
που ακολουθείται ώστε να εξασφαλίζεται καθημερινά 
η ελάχιστη επεξεργασία του φρέσκου γάλακτος και να 
διασφαλίζεται εντός 24 ωρών η διατήρηση όλων των 
θρεπτικών ουσιών του στα προϊόντα γιαουρτιού.

Μια νέα πεντάστερη γαστρονομική εμπειρία είναι 
έτοιμο να προσφέρει το πλήρως ανακαινισμένο 
MAKEDONIA PALACE με την υπογραφή του κορυ-
φαίου chef Σωτήρη Ευαγγέλου. Ο πολυβραβευμένος 
chef, που ξεδιπλώνει με μαεστρία το γευστικό ρε-
περτόριό του στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, επι-
μελείται, πλέον, όλων των μενού του εμβληματικού 
ξενοδοχείου και διαμορφώνει ουσιαστικά τη σύγ-
χρονη γαστρονομική του ταυτότητα. Ο κ. Ευαγγέλου 
είναι θιασώτης της αυθεντικής ελληνικής, μεσογει-
ακής κουζίνας που βασίζεται σε άριστης ποιότητας 
τοπικά, αυθεντικά υλικά, δίνοντας έμφαση στις 
αναλλοίωτες και εξαιρετικές γεύσεις. Η κεντρική 
φιλοσοφία του διακεκριμένου chef βασίζεται στην 
μοναδικότητα των καθαρών γεύσεων της ελληνικής 
και μεσογειακής κουζίνας και στη δυναμική των αυ-
θεντικών πρώτων υλών, κάτι το οποίο φροντίζει να 
«απεικονίζεται» και στα πιάτα του, είτε αυτά σερβί-
ρονται στο Salonica Restaurant είτε μεταμεσονύκτια 
μέσω της υπηρεσίας room service. Οι δημιουργίες 
του, βασισμένες στη διεθνή και εγχώρια εμπειρία 
του, αντανακλούν με τον πλέον απόλυτο τρόπο τον 
πλούτο και την αφθονία των ελληνικών προϊόντων.

«Ανακαινίστηκε» και το μενού  
του Μακεδονία Παλλάς 

Η Κρι Κρι πάει… Ολλανδία 

Ελληνική εταιρία προωθεί το ποδήλατο στην Ευρώπη

Δωρεάν τρόφιμα  
σε ευάλωτες οικογένειες  
από τον Ερυθρό Σταυρό 

«E… ψιτ, φέρε τον άνθρωπο σου»

#αυτό_το_μάθατε;
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Στη Μονή Λαζαριστών θα βρεθούν οι Postmodern 
Jukebox Orchestra την Πέμπτη 29 Ιουνίου. Ώρα: 21:30. 
Τιμές εισιτηρίων: Early Bird: 25 ευρώ (ορθίων), 40 ευρώ 
(καθήμενων. Προπώληση, ταμείο: 30 ευρώ (ορθίων), 45 
ευρώ (καθήμενων).

Ένα μεγάλο πάρτι θα στηθεί στη σκηνή του Φεστιβάλ Μονής 
Λαζαριστών και υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι Postomodern 
Jukebox Orchestra, το συγκρότημα φαινόμενο, με φανατι-
κούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πιστοποιούν 700 
εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 2,7 εκατομμύρια 
συνδρομητές, οι τεράστιες πωλήσεις και οι εκατοντάδες sold 
out συναυλίες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συνθέτης και  πιανί-
στας  Scott Bradlee, είχε την εξής ιδέα: «Παίρνεις τις Top 40 
επιτυχίες του σήμερα και τις διασκευάζεις χρησιμοποιώντας 
τη μουσική του μεσοπολέμου». Εβδομήντα και πλέον καλλι-
τέχνες, κάτω από την καθοδήγηση του ιδρυτή και ψυχή της 
ομάδας τραγουδούν στους ρυθμούς της swing, της jazz, του 
fox-trot  και της soul. Ο Scott Bradlee επιλέγει τις επιτυχίες 
που θα διασκευαστούν, κάνει την ενορχήστρωση και δια-
λέγει τους καταξιωμένους καλλιτέχνες ή τα νέα ταλέντα 
που θα κάνουν την ερμηνεία. Το κοινό της Θεσσαλονίκης 
θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το πιο ενθουσιώδες πάρτι των 
δεκαετιών και να χορέψει στους τρελούς ρυθμούς και στις 
μεγάλες διασκευασμένες επιτυχίες των Beyonce, Rihanna, 
Lady Gaga, Justin Timberlake, Katy Perry, Miley Cyrus, 
Justin Bieber, Britney Spears,  Ariana Grande, Taylor Swift, 
Jason Derulo, Snoop Dogg, Nicki Minaj, Celine Dion, Whitney 
Houston , Metallica, Wham, Madonna, Guns N’ Roses, Bon Jovi, 
Backstreet Boys, Aerosmith, Beatles, Radiohead, David Bowie, 
Red hot Chili Peppers, Adele, George Michael, Metallica, Bruce 
Springsteen, Bruno Mars, Blink 182, The Killers, John Legend, 
NSYNC, Nirvana, The Fugees, Gorillaz, Green Day και πολλών 
πολλών ακόμη.

Στη Remvi θα δώσουν ένα live η Ραχήλ και ο Γιάννης 
Κυρατσός, την Κυριακή 25 Ιουνίου. Ώρα: 21:00.

Τους δυο καλλιτέχνες ενώνουν τραγούδια από την 
ελληνική και ξένη σκηνή, αλλά και από την προσω-
πική τους δισκογραφία. Η Ραχήλ ερμηνεύει τραγού-
δια από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο [Hypnotize 
me, Εσύ αν το θες, Κοντέρ], καθώς και επιτυχίες από 
τη συνεργασία της με τους Emigre και ο Γιάννης επι-
λέγει και παρουσιάζει τραγούδια του από τους δύο 
προσωπικούς του δίσκους «Ο κόσμος είναι μικρός» 
και «Κλείνω τα μάτια να δω».

Στο Blue Barrel θα εμφανιστούν 
οι Souled Out την Παρασκευή 30 
Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.

Tο συγκεκριμένο live θωρείται το 
παρθενικό του συγκροτήματος 
στην σκηνή του bar και θα δημιουρ-
γήσουν με τις μουσικές τους ένα 
funk, soul, disco party που θα ξε-
σηκώσει τους παρευρισκομένους. 

Μια εκρηκτική βραδιά με μια hardcore/
punk συνάντηση ετοιμάζεται στο 
Principal Club Theater, την Τρίτη 27 
Ιουνίου. Οι βετέρανοι του New York 
Hardcore, Agnostic Front θα πραγματοποι-
ήσουν ένα live. Guest της βραδιάς θα είναι 
οι: Bad Movies, Last Hope, Streetwise. 
Στην προπώληση το εισιτήριο κοστίζει 
15 ευρώ.

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Eightball το 
Thessaloniki Beatbox Battle 
2017. Ώρα: 21:00. Είσοδος: 5 εύρω.

Βeatboxers από όλη τη χώρα ανα-
μετρώνται επί σκηνής, σε ένα δια-
γωνισμό. Φωνητικά στυλ, τεχνικές, 
μελωδίες και μπάσα αποτελούν τα 
όπλα για αυτήν την «μάχη» στομά-
των, με ένα γύρο solo και έπειτα τρεις 
γύρους face to face με έναν νικητή να 
κρίνεται από το πάνελ των κριτών.

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου το Plaisir Απολλώνια Πο-
λιτεία θα φιλοξενήσει τον καλλιτέχνη Σάκη Χαβιάρα. 
Ώρα: 22:00. Είσοδος Ελεύθερη.

Ο τραγουδιστής θα ερμηνεύσει μοναδικές επιτυχίες 
κάνοντας μια διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι με 
πολλές μουσικές εναλλαγές σε ένα καλοκαιρινό 
και διασκεδαστικό πρόγραμμα παρέα με την ερμη-
νεύτρια Αφροδίτη Σοφιανίδου.

Συναυλία στο Θέατρο Γης έχει προγραμματίσει ο 
Αντώνης Ρέμος για την Δευτέρα 26 Ιουνίου. Ώρα: 
21:30. Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ.

Special guest στo live θα είναι το συγκρότημα 
MELISSES.

Oι Metal Church θα ανέβουν στην μουσική σκηνή του 
Eightball την Δευτέρα 26 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: τα πρώτα 100 στα 22 ευρώ, ενώ η υπό-
λοιπη προπώληση και στο ταμείο θα είναι 25 ευρώ.

Aπό τους σημαντικότερους εκπροσώπους του επο-
νομαζόμενου U.S. metal είναι οι Metal Church, οι 
οποίοι ιδρύθηκαν το 1980 (αρχικά ως SHRAPNEL), 
έβγαλαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους τέσσερα χρό-
νια αργότερα και έκτοτε -με κάποια διαλείμματα- 
συνεχίζουν να παράγουν συστηματικά αγνό heavy - 
speed - thrash metal.  Οι Metal Church επιστρέφουν 
μετά από 23 χρόνια στην Ελλάδα και εκτός από τον 
Mike Howe και τον Kurdt Vanderhoof, θα έχουν πίσω 
από τα ντραμς τον Jeff Plate.

ANΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ

METAL CHURCH 

ΣΑΚΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣPOSTMODERN JUKEBOX ΡΑΧΗΛ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΣ

SOULED OUT AGNOSTIC FRONT-BAD MOVIES-LAST HOPE-STREETWISE

THESSALONIKI BEATBOX BATTLE 2017

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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«Βιώνουμε και εμείς οι καλλιτέχνες την κρίση!»

#συνέντευξη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αποτελεί μία από τις πιο όμορφες φωνές της νέας γενιάς τραγουδιστριών, η οποία εμφανίστηκε στη δισκογραφία πριν από μία και 
πλέον δεκαετία και έχει καταφέρει να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Οι θαυμαστές της σχηματίζουν ουρές όπου και αν 
εμφανίζεται, οι παραστάσεις της είναι sold out και όλοι μιλούν για ένα κορίτσι, που ήρθε για να μείνει. Τα καλλιτεχνικά γονίδια τα «κληρονόμησε» από τους 

γονείς της, Γιάννη Ζουγανέλη και Ισιδώρα Σιδέρη, όμως, δεν επαναπαύτηκε σε αυτά. Αντιθέτως, δούλεψε πολύ σκληρά, δοκίμασε διαφορετικά πράγματα και, 
όπως η ίδια έχει δηλώσει μετά την «απόσταση» που πήρε πέρυσι το καλοκαίρι, «συνειδητοποίησα ότι κάνω αυτό που κάνω πιο συνειδητά απ’  όσο νόμιζα». 

Συνέντευξη στην Ελένη Τσαλκατίδου

Η ΠΙΟ «ΔΥΣΚΟΛΗ… ΣΙΏΠΗ» ΚΑΙ Η ΠΡΏΤΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Όπως και στις φετινές χειμερινές μας 
εμφανίσεις, το πρόγραμμα που έχουμε 
ετοιμάσει είναι πιο εξωστρεφές σε σχέ-
ση με τα προηγούμενα και περιλαμβά-
νει μία μεγάλη γκάμα τραγουδιών. Σε 
αυτά έχουμε προσθέσει και το νέο μου 
τραγούδι, «Δύσκολη σιωπή», που θα με 
συνοδέψει σε όλη την καλοκαιρινή πε-
ριοδεία. Είναι, πάντως, ένα πρόγραμμα, 
το οποίο ενσωματώνει όλα τα συναι-
σθήματα: χαρά, λύπη, πόνο, εσωτερική 
αναζήτηση, θυμό. Νιώθω από τις τυχε-
ρές, γιατί το κοινό μας είναι δεκτικό σε 
ό,τι του προσφέρουμε, σε ό,τι έχουμε 
δοκιμάσει με το πέρασμα των χρόνων. 
Και το δικό μου ζητούμενο είναι να μπο-
ρώ να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Με 
χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο 
κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό που 
κάνουμε. Από εκεί και πέρα, κατανοώ 
- και το βιώνω και εγώ η ίδια στο περι-
βάλλον μου - ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο 
επιλεκτικός όσον αφορά στο κομμάτι 
της διασκέδασης, λόγω της οικονομικής 
κρίσης. Αυτό σαφώς και με γεμίζει άγ-
χος: σέβομαι τα χρήματα που έχει δώσει 
για να έρθει να μας δει και εγώ πρέπει 
να τον ανταμείψω.

Πώς σας υποδέχεται το κοινό σας;

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη λύνει τη «Δύσκολη 
σιωπή» της - όπως τιτλοφορείται το νέο της 
τραγούδι - στην Karfitsa και μιλάει για το 
καλοκαιρινό «Love tour» της, την οικονομι-
κή κρίση και το αν θα σκεφτόταν να μετανα-
στεύσει στο εξωτερικό, όπως κάνουν πολλοί 
συνομήλικοί της…

«Love tour» τιτλοφορείται η φετινή, κα-
λοκαιρινή σας περιοδεία. Είναι όντως μια 
περιοδεία… αγάπης;

Η αγάπη παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή 
μου και αυτό το καταλαβαίνω όλο και πε-
ρισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Στη δου-
λειά μου έχω την τύχη να συνεργάζομαι με 
ανθρώπους που αγαπώ, που έχουμε έναν 

κοινό στόχο και αγαπάμε πολύ αυτό που 
κάνουμε, ενώ συναντούμε και όμορφους 
ανθρώπους σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. 
Βάσει αυτών, λοιπόν, θεωρώ ότι μπορούμε 
να μιλάμε για μία «περιοδεία αγάπης» φέτος 
το καλοκαίρι. Η καλοκαιρινή περιοδεία είναι 
μία πολύ γοητευτική διαδικασία: είναι πολύ 
όμορφο να συναντάς ανθρώπους, που ακούν 
τη μουσική σου στα μέρη όπου πηγαίνεις και 
να εισπράττεις την αγάπη του κόσμου. Η συ-
ναυλία σού προσφέρει τη δυνατότητα να εί-
σαι πιο ανοιχτός στο να δείξεις και να δεχτείς 
την αγάπη. Από την άλλη πλευρά, είναι μία 
απαιτητική διαδικασία με συνεχείς μετακι-
νήσεις κ.τ.λ., αλλά όλα αυτά είναι μέσα στο 
πρόγραμμα.

Βιώνετε την κρίση της εποχής και με ποιόν 
τρόπο;

Φυσικά, όσο και αν ο κόσμος μερικές φορές 
πιστεύει και φαντάζεται το αντίθετο για εμάς 
τους καλλιτέχνες. Κι αυτό ίσως είναι ένα μι-
κρό παράπονό μου. Βέβαια, σημαντικό ρόλο 
σε αυτήν την εικόνα έπαιξε και το «γκλαμ» 
παρελθόν. Αλλά πλέον και στη δική μας τη 
δουλειά, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δου-
λεύουμε πολύ λίγες ημέρες, τα μεροκάματα 
δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ήταν πριν 
από λίγα χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν 
μεμψιμοιρώ – δεν είναι και ίδιον του χαρα-
κτήρα μου, εξάλλου. Αλλά, για να επανέλ-
θουμε στην ερώτησή σας, την κρίση την έχω 
βιώσει και εγώ απόλυτα, τόσο σε προσωπικό 
επίπεδο όσο και σε ευρύτερα οικογενειακό. 
Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, 
όταν ανήκουμε σε μία γενιά αδικημένη, που 

δεν έχει ευκαιρίες για το μέλλον της; Ο ένας 
βοηθά τον άλλον, είναι σα να ζούμε 

σ’  ένα κοινόβιο, που έχει, όμως, 
και τα θετικά του. Δεν νομίζω 

ότι θα επέλεγα ν’  αφήσω τη 
χώρα μου. Ίσως μόνο αν 
ήταν η ύστατη λύση για 

μένα. Μου αρέσει η Ελλά-
δα και είμαι διατεθειμένη 
να μείνω και να παλέ-
ψω μέχρι τέλους με τις 
όποιες δυσκολίες εδώ.

Νιώθετε τυχερή για τα 
όσα έχετε πετύχει μέ-
χρι σήμερα;

Δεν με θεωρώ τυχερή 
με την έννοια ότι απλά 

έτυχε. Έχω δουλέψει 
πολύ, έχω παραμείνει πι-

στή σε αυτό που ήθελα να 
κάνω και θεωρώ ότι έρχε-

ται κάποια στιγμή η ώρα που 
«ανταμείβεσαι».

Ποια είναι τα επόμενα  
σχέδιά σας;

Προς το παρόν, είμαι 100% 
συγκεντρωμένη στις 

καλοκαιρινές μας συναυλίες. Έχω κάποια 
πράγματα στο μυαλό μου για τον χειμώνα, 
αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Το σίγουρο εί-
ναι ότι θα ετοιμάσω το επόμενο CD μου, στο 
οποίο θα περιλαμβάνεται και το νέο κομμάτι, 
ενώ από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τα γυ-
ρίσματα για την πρώτη μου ταινία στον κινη-
ματογράφο.
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Δημοπρασίες  
και τουρισμός…  τέχνης#ζώδια

Είναι μία ιδιαίτερη περίοδος, γεμάτη χαρούμενες ειδήσεις 
και επαφές με πολύ κόσμο. Οι αδέσμευτοι θα έχουν μία 
όμορφη και αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία και πολύ 
πιθανόν να γνωρίσουν τον άνθρωπο που θα βάλει νόημα 
στη ζωή τους.

Θα ασχοληθείτε έντονα με τη συναισθηματική σας ζωή 
και πολύ πιθανόν να αποφασίσετε για ένα ταξίδι που θα 
σας δώσει χαρά. Τα επαγγελματικά θέματα θα έχουν μια 
ξαφνική θετική εξέλιξη, αλλά όσον αφορά τα χρήματα που 
κερδίζετε, θα νιώσετε ανασφάλεια και άγχος.

Αυτή την εβδομάδα θα συναντηθείτε με ανθρώπους που 
αγαπάτε και σας αγαπούν ειλικρινά. Ένα όμορφο, λοιπόν, διά-
λειμμα από την καθημερινή σας ένταση θα είναι η μέρα αυτή. 
Συμφωνίες που θα γίνουν θα έχουν αμφίβολο αποτέλεσμα.

Η προσωπική σας ζωή θα σας δώσει μια αισιόδοξη νότα. 
Θα μπορέσετε να δείτε ανθρώπους που είχατε παραμελή-
σει λίγο. Αυτό θα σας γεμίσει χαρά και ικανοποίηση. Πολύ 
πιθανόν να βρεθείτε σε κάποια ομαδική δραστηριότητα που 
θα συμμετέχετε, κάνοντας τη διαφορά. 

Μπορεί να ασχοληθείτε με κάποια οικογενειακά και 
επαγγελματικά θέματα, που σας απασχολούν αρκετό καιρό. 
Επίσης, πολύ πιθανόν να μην μπορέσετε να δείτε με πολλή 
ηρεμία ένα προσωπικό ζήτημα. Απλουστέψτε αυτά που 
θέλετε να κάνετε.

Μπορεί να θελήσετε να απομονωθείτε για κάποιους λό-
γους που δεν είναι πολύ σοβαροί και πιθανόν να σας έχουν 
χαλάσει τη διάθεση. Πολύ σύντομα θα μπορέσετε να δείτε 
τις προσπάθειές σας να ανταμείβονται με τον καλύτερο 
τρόπο. Προσοχή στην υγεία σας, που την έχετε αμελήσει.

Τα οικονομικά θέματα σάς απασχολούν σε μεγάλο βαθμό. 
Η λύση θα έρθει με υπομονή, γιατί είναι η μόνη σωστή 
αντιμετώπιση που θα σας βοηθήσει να αντεπεξέλθετε σε 
απαιτητικά οικονομικά ζητήματα. Όσοι έχετε οικονομικά 
συμφέροντα με άλλους, πρέπει να προσέξετε.

Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν κατά τις 
επόμενες μέρες. Όμως, για λίγο καιρό θα πρέπει να είστε 
αρκετά προσεκτικοί και υποψιασμένοι για το καθετί που 
παρουσιάζεται. Προσπαθήστε περισσότερο για κάτι που 
επιθυμείτε πολύ.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΈΡΏΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΈΣ

ΛΈΏΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα μπορέσετε να νιώσετε ολοκλήρωση για κάτι που 
φοβόσασταν πιο πριν να σκεφτείτε. Τώρα ήρθε η στιγμή 
να αναλάβετε νέες δραστηριότητες. Οι σπουδαστές θα 
έχουν μια σημαντική επιτυχία. Μην ξεχνάτε όμως ότι ένα 
επαγγελματικό θέμα ακόμα εκκρεμεί και σας ταλαιπωρεί.

Θα σας απασχολήσει αρκετά ένα επικοινωνιακό ζήτημα με 
προέκταση στην προσωπική σας ζωή. Μία διαφορά απόψε-
ων με τον/τη σύντροφό σας θα γίνει η αιτία να χαλάσετε την 
ηρεμία σας. Ένα ταξίδι θα προγραμματιστεί σύντομα.

Από σήμερα θα μπορέσετε να βάλετε μία σειρά σε ό,τι σας 
απασχολεί και αφορά ακίνητη περιουσία, αγορές και πω-
λήσεις, όπως και οικονομικές εκκρεμότητες. Αν σκεφτείτε 
πιο έξυπνα, κάποιο οικονομικό θέμα που έχει σχέση και με 
άλλα άτομα πολύ πιθανόν να σας αποφέρει κέρδη.

Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν αυτό το διάστημα. 
Κάποια ζητήματα που αφορούν την υγεία σας, ή και θέματα 
υγείας κάποιου πολύ αγαπημένου σας ανθρώπου, θα σας 
προβληματίσουν αρκετά. Θα πρέπει, επίσης, να τακτοποιή-
σετε ένα προσωπικό ζήτημα.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά 
www.facebook.com/alexandra.karta 
astro.karta19@gmail.com 
Τηλ.: 695 5240 480

Με Τέχνη ξεκίνησε η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και special 
events στο Enigma Mall, τη νέα επένδυση του Ομίλου Μουζενίδη στη 
Χαλκιδική. Στη σκεπαστή αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του εμπορι-
κού κέντρου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη Δημοπρασία Έρ-
γων Τέχνης και αντίκας σε συνεργασία με τον οίκο Δημοπρασιών Myro 
Antiques House. Περισσότεροι από 200 Έλληνες και ξένοι λάτρεις της 
Τέχνης παρακολούθησαν τη δημοπρασία ενώ 140 πολύτιμα αντικείμενα 
δημοπρατήθηκαν: πίνακες του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα, έργα νεότε-
ρων Ελλήνων καλλιτεχνών, γλυπτά σε μάρμαρο και μπρούντζο αλλά και 
επιλεγμένες αντίκες. Στη Δημοπρασία παρουσία με δικό της σταντ είχε και 
η εταιρεία CSR Cargo του Ομίλου Μουζενίδη, που παρέχει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες μεταφορών και business Aviation. Η έμφαση στην Τέχνη ήταν 
στρατηγική επιλογή στη δημιουργία του  Enigma Mall, που αποτελεί το 
πρώτο και μοναδικό εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα που φιλοξενεί μόνιμα 
στους χώρους του έργα Ελλήνων και ξένων καταξιωμένων γλυπτών, τα 
οποία οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν αλλά και να  αγοράσουν, κα-
θιστώντας το Mall - πέρα από εμπορικό κέντρο υψηλής αισθητικής- έναν 
εκθεσιακό χώρο Τέχνης. 

Αυτό το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα concept φιλοδοξεί να 
συνδυάσει τον τουρισμό, τις αγορές και την ψυχαγωγία με την Τέχνη, 
εμπλουτίζοντας και αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν της Χαλκιδικής. 
Όπως τόνισε ο Διευθυντής του Enigma Mall κ. Τάσος Μποζίδης, «φιλο-
δοξία μας είναι το Enigma Mall να προσφέρει ένα καινοτόμο τουριστικό 
προϊόν στους επισκέπτες της Χαλκιδικής και η καλύτερη αρχή έγινε το 
Σάββατο μέσα από την Τέχνη. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με το Myro 
Group of Culture, θα δώσει στο μέλλον και άλλες ‘πρωτοπορίες’ στο χώρο 
της τέχνης. Από την πλευρά του ο ιδρυτής και CEO του Myro Group of 
Culture  κ. Σταύρος Μυρωνίδης δήλωσε «ενθουσιασμένος γιατί η συνερ-
γασία του Myro με τον Όμιλο Μουζενίδη χτίζει στη Χαλκιδική ένα μονα-
δικό προϊόν. Οι τεράστιοι χώροι και οι άρτιες εγκαταστάσεις του Enigma 
Mall μας δίνουν άπειρες δυνατότητες και ιδέες για να δημιουργήσουμε 
νέα concept».  



35

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελο-
ντικής Αιμοδοσίας και με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 
χρόνων από την ίδρυση του Ροταριανού Ιδρύματος σε όλο τον 
κόσμο, η… 2484 Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ με τη συμμετοχή  
όλων των Ροταριανών Ομίλων της Θεσσαλονίκης, οργάνωσε  στη 
Νότια Πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Απέναντι από 
την ΧΑΝΘ) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ με τίτλο «Ζήσε την εμπειρία 
της προσφοράς – Πολιτισμός είναι αλληλεγγύη και προσφορά». Η 
εκδήλωση που σημείωσε επιτυχία, διοργανώθηκε από την 2484 
Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ, κατόπιν πρωτοβουλίας του Ρ.Ο. 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, με την ευθύνη του ιατρού Αριστοτέλη 
Αποστολίδη και με την υποστήριξη του Μητροπολιτικού Ροτα-
ριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ HELEXPO, του Συλλόγου 
Φίλων Καρκινοπαθών Ασθενών «Αλέξανδρος Συμεωνίδης»  του 
Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου και του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑ-
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Ο Διοικητής της 2484 Π.Δ.Ρ. Κωνσταντίνος Πετρίδης δήλωσε 
«Όλοι γνωρίζουμε ότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται, 
αλλά και ούτε μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, παρά 
μόνο μπορεί να προσφερθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε μία 
χώρα στην οποία οι ανάγκες σε αίμα είναι τεράστιες, εξαιτίας 
των τροχαίων ατυχημάτων και των πολυμεταγγιζόμενων ατό-
μων, η ουσία της εθελοντικής αιμοδοσίας και τα παράγωγά της 
αποκτούν το δικό τους, μοναδικό και ξεχωριστό νόημα για την 
κοινωνία. Είμαστε η δεύτερη χώρα σε ανάγκες μετά τη Δανία, εξ 
αιτίας των πολλών τροχαίων ατυχημάτων και εξ αιτίας των πολυ-
μεταγγιζόμενων  ατόμων. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η διάδοση της 
ιδέας της εθελοντικής προσφοράς αίματος για την κάλυψη των 
αναγκών της χώρας από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα είναι 
υπόθεση όλων μας».

Ο υπεύθυνος της πρωτοβουλίας ιατρός και πρόεδρος του Ρ.Ο. 
Δυτικής Θεσσαλονίκης Αριστοτέλης Αποστολίδης, τόνισε ότι «Οι 
Ροταριανοί Όμιλοι της Θεσσαλονίκης πολλές φορές ανταποκρί-
θηκαν και βοήθησαν μεμονωμένα, όταν χρειάσθηκε να δώσουν 
αίμα για κάποιον συνάνθρωπο μας. Τώρα όμως, νομίζουμε ότι 
ήρθε η ώρα, να κάνουμε πράξη όλοι μαζί κάτι πιο οργανωμένο 
και να το υποστηρίξουμε. Έτσι, ξεκινάμε από φέτος, την «Ημέρα 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας» με στόχο να την καθιερώσουμε κάθε 
χρόνο. Γιατί, η αιμοδοσία είναι η ύψιστη πράξη αλτρουισμού και 
προσφοράς, που γεμίζει με ηθική ικανοποίηση και υπερηφάνεια 
τον αιμοδότη, για τις ζωές που θα σώσει με το δικό του αίμα και 
τα παράγωγά του».

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας και πρόεδρος του Μητροπολιτικού 
Ομίλου Θεσσαλονίκης Ντίνος Κωστόπουλος, σημειώνει ότι στο 
πλαίσιο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση και συμμετοχή περισσότερων συμπολιτών μας, σε όλη 
τη διάρκεια της εβδομάδας, οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη δια-
νομή έντυπου υλικού, αναρτήθηκαν αφίσες και banners σε κε-
ντρικά σημεία και κτίρια της πόλης, που προσκαλούν όλους τους 
Θεσσαλονικείς να προσφέρουν αίμα, γιατί αυτή η πράξη μας, δη-
λώνει πολιτισμό και κοινωνική αλληλεγγύη. Το μήνυμα της Εθε-
λοντικής Αιμοδοσίας αναρτήθηκε επίσης και σε πολλά κοινωνικά 
δίκτυα και blogs στο διαδίκτυο, ενώ σχετικές αναγγελίες με κα-
ταχωρήσεις έγιναν στην free press «Karfitsa». 

Επίσης εθελοντές ντυμένοι με μπλουζάκια που ήταν σηματοδο-
τημένα με τα χρώματα της αιμοδοσίας, ανήρτησαν στον οδικό 
κόμβο της πλατείας ΧΑΝΘ- ΔΕΘ εκατοντάδες κόκκινα μπαλόνια 
με ήλιον με το μήνυμα «Ζήσε την εμπειρία της προσφοράς» ξαφ-
νιάζοντας έτσι ευχάριστα, τους χιλιάδες διερχόμενους Θεσσαλο-
νικείς. Τη φετινή διοργάνωση υποστήριξαν, η ΔΕΘ Helexpo, το 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το Θεαγένειο Νοσοκομείο, 
η ERGO Aσφαλιστική, η Ελληνική Βιομηχανία Αναψυκτικών και 
χυμών ΕΨΑ, τα ζαχαροπλαστεία ΑΒΕΡΩΦ, η Affidea / Ευρωιατρι-
κή και η free press KARFITSA.

«Έζησαν την εμπειρία της προσφοράς…  ζωής»

#social_life
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Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες 
τον αντικαταστάτη του Βλάνταν Ίβιτς στον πάγκο του «ασπρό-
μαυρου» συλλόγου, όμως, η αλήθεια είναι πως ο Αλεξάνταρ 
Στανόγιεβιτς (γιατί περί ου ο λόγος…) δεν ήρθε μετά βαΐων και 
κλάδων στους κυπελλούχους Ελλάδας. Οι φίλοι της ομάδας 
περίμεναν ίσως κάποιο μεγαλύτερο όνομα ν’ αναλάβει την 
τεχνική ηγεσία, όμως, από τη στιγμή που ο Σέρβος τεχνικός 
έχει τις ευλογίες του Ιβάν Σαββίδη, το θέμα θεωρείται λήξαν.

Μπορεί να πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές προσω-
πικότητες στο χώρο του ποδοσφαίρου, οι περιπτώσεις τους, 
όμως, σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, παρουσιάζουν αρκετές 
ομοιότητες. 

Πρώτον, όταν τον Μάρτιο του ‘16 ο Ίβιτς πήρε «προαγωγή» 
από την Κ20 του «δικεφάλου» για την πρώτη ομάδα, οι οπα-
δοί δεν καλοείδαν την παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, 
«χρεώνοντάς» του την απειρία του. Η ιστορία εκ των υστέ-
ρων έδειξε πως έκαναν λάθος, αφού ο Ίβιτς ήταν αυτός που 
οδήγησε τον σύλλογο ένα χρόνο μετά στην κατάκτηση του 
πέμπτου κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του, ύστερα από 14 
ολόκληρα χρόνια. Αυτό έκανε, μάλιστα, πολλούς να θεωρούν 
τον Σέρβο ως έναν από τους πιο επιτυχημένους τεχνικούς, 
που πέρασαν ποτέ από τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Ο Στανόγιεβιτς, από την άλλη πλευρά, μπορεί να μην είναι 
άπειρος (κουβαλάει πείρα 13 χρόνων στις πλάτες του), όμως, 
η θητεία του σε… κινέζικες ομάδες κάνει τους φίλους του 
ΠΑΟΚ ν’ αμφισβητούν την αξία του. Και όλα αυτά, πριν καν 
πιάσει δουλειά και δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής του.

Δεύτερον, η νεαρή (προπονητική) τους ηλικία, αφού ο Ίβιτς 
έσβησε πριν από λίγες ημέρες τα 40α κεράκια του και ο Στα-
νόγιεβιτς είναι 43 ετών. Αυτό σημαίνει ότι αμφότεροι διακα-
τέχονται από τη φιλοδοξία να πετύχουν και ν’  αποδείξουν ότι 
πέρα από καλοί ποδοσφαιριστές, είναι ή μπορούν να γίνουν 
και ακόμα καλύτεροι προπονητές.

Τρίτον, είναι Σέρβοι και διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την 
Παρτιζάν Βελιγραδίου, ενώ είναι γνωστό το απίστευτο δέσιμο 
των Παρτιζάνων με τον «δικέφαλο». Αυτό αυτόματα δημιουρ-
γεί στον Στανόγιεβιτς (αλλά και προηγουμένως στον Ίβιτς) μία 
επιπλέον υποχρέωση για να πετύχει.

Τέταρτον, αμφότεροι έχουν αποδείξει ότι αντέχουν σε συν-
θήκες πίεσης. Ο Βλάνταν Ίβιτς, όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ, η 

πίεση ήταν μεγάλη τόσο από τους διοικούντες όσο και από 
τους φιλάθλους, που έβλεπαν την ομάδα τους να μένει εκτός 
στόχων. Κατάφερε, όμως, εν τέλει να δικαιώσει όσους τον 
εμπιστεύτηκαν.

Από την πλευρά του, ο Στανόγιεβιτς κλήθηκε στα 36 του 
χρόνια να καθίσει στον πάγκο της Παρτιζάν - όντας ο 
νεότερος προπονητής στην ιστορία του σερβικού πο-
δοσφαίρου – και να οδηγήσει τους Σέρβους στην κατά-
κτηση του πρωταθλήματος μ’  ένα απίστευτο σερί επτά 
νικών σε ισάριθμα ματς και ενώ βρίσκονταν με την πλάτη 
στον τοίχο.

Οι διαφορές τους…

Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει και 
τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο τεχνι-
κών.

Πρώτον, ο μεν Ίβιτς γνώριζε πολύ καλά 
την ελληνική πραγματικότητα και τι 
ακριβώς σημαίνει ΠΑΟΚ, αφού είχε 
φορέσει για μία τετραετία τη φανέ-
λα του και ως παίκτης, κάτι που δεν 
ισχύει για τον Στανόγιεβιτς. Ο νεοφερ-
μένος Σέρβος θα πρέπει να «μπολια-
στεί» με την «ασπρόμαυρη» ιδέα και να 
καταλάβει γρήγορα τι εστί ΠΑΟΚ και ποιες 
είναι οι απαιτήσεις του.

Δεύτερον, οι απαιτήσεις τη χρονική 
στιγμή που ανέλαβαν το «τιμόνι» της 
ομάδας ήταν διαφορετικές. Όταν ο 
Ίβιτς πήρε προαγωγή για την πρώτη 
ομάδα του «δικεφάλου», ο σύλλογος 
προέρχονταν από μία κακή πορεία στο 
πρωτάθλημα. Αντίθετα, ο Στανόγιεβιτς 
αναλαμβάνει σε μία περίοδο που ο ΠΑΟΚ, 
ναι μεν δεν πέτυχε τα όσα θα ήθελε στα πλέι-οφ, 
αλλά προέρχεται από την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. 
Αυτή άνοιξε την… όρεξη των φίλων της ομάδας και του Ιβάν 
Σαββίδη, ο οποίος πολλάκις έχει δηλώσει ότι επόμενος στό-
χος του «ασπρόμαυρου» συλλόγου είναι η κατάκτηση του 
πρωταθλήματος.

Μετά την επιστροφή του συλλόγου στη Football League, 

οι άνθρωποι του Απόλλωνα Καλαμαριάς καταστρώνουν τα 

πλάνα τους για την επόμενη σεζόν, που θα βρει τον Δημήτρη 

Καλαϊτζίδη και πάλι στο «τιμόνι» των Ποντίων. Πρώτο μέλημα 

των ιθυνόντων είναι οι ανανεώσεις με κάποιους από τους ήδη 

υπάρχοντες ποδοσφαιριστές και εν συνεχεία η ενίσχυση του 

ρόστερ με 6-7 ποιοτικές προσθήκες σε όλες τις γραμμές, με 

ποδοσφαιριστές που μπορούν ν’  ανεβάσουν ακόμη περισσό-

τερο το επίπεδο της ομάδας.

Δύσκολες είναι οι μέρες που βιώνει η ιστορική Βέροια, καθώς 

μετά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία, 

το τοπίο είναι θολό και όσοι έχουν απομείνει στην ομάδα αναζη-

τούν φως στο… τούνελ. Μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος 

των αδερφών Μεϊμαρίδη να ηγηθούν της προσπάθειας της «Βα-

σίλισσας του βορρά» τη νέα αγωνιστική περίοδο, επέστρεψε ο 

προβληματισμός και συγχρόνως η απογοήτευση στον ημαθιώτικο 

σύλλογο.

Της Ελένης Τσαλκατίδου

Προτεραιότητα στις ανανεώσεις

«Φτου και απ’ την αρχή!»

Στανόγιεβιτς vs Ίβιτς σημειώσατε Χ!
#γήπεδα

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ

Αποφασισμένος να διεκδικήσει μέχρι τέλους 
τις όποιες ελπίδες έχει η ομάδα του για άνοδο 
στη Super League ως τρίτη από τη Football 
League είναι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ 
Άρης, Θοδωρής Καρυπίδης. Βέβαια, τα πράγ-
ματα σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολα, 
κάτι που γνωρίζει και ο ίδιος, αλλά η ελπίδα 
πεθαίνει τελευταία. Από εκεί και πέρα, έχουν 
μεν ξεκινήσει οι «ζυμώσεις» στο εσωτερικό 
της ομάδας με… φόντο την επόμενη χρονιά, 
χωρίς, όμως, να έχει γίνει κάτι ουσιαστι-
κό. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες οι 
ενέργειες των «κίτρινων» είχαν επικεντρωθεί 
στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 
εγγράφων για την αδειοδότηση της ομάδας.

Με δεδομένη την στήριξη της κυβέρνη-
σης, όπως διαφάνηκε και στην πρόσφατη 
συνάντηση εκπροσώπων του Ηρακλή με 
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, 
οι οποίοι δεσμεύτηκαν για την τήρηση των 
νόμων, οι «κυανόλευκοι» μαζεύουν τα κομ-
μάτια τους και κοιτούν την επόμενη μέρα. Η 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα 
είναι τραγική και ακόμα και αν παραμείνει 
στα μεγάλα σαλόνια, τότε το μέλλον της είναι 
αβέβαιο. Διοίκηση, προπονητής και παίκτες 
παίρνουν… απουσία και μόνο εκ θαύμα-
τος μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση στον 
Ηρακλή.

Μάχη μέχρι τέλους Μαζεύουν τα κομμάτια τους
ΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
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Μετά την επιστροφή του συλλόγου στη Football League, 

οι άνθρωποι του Απόλλωνα Καλαμαριάς καταστρώνουν τα 

πλάνα τους για την επόμενη σεζόν, που θα βρει τον Δημήτρη 

Καλαϊτζίδη και πάλι στο «τιμόνι» των Ποντίων. Πρώτο μέλημα 

των ιθυνόντων είναι οι ανανεώσεις με κάποιους από τους ήδη 

υπάρχοντες ποδοσφαιριστές και εν συνεχεία η ενίσχυση του 

ρόστερ με 6-7 ποιοτικές προσθήκες σε όλες τις γραμμές, με 

ποδοσφαιριστές που μπορούν ν’  ανεβάσουν ακόμη περισσό-

τερο το επίπεδο της ομάδας.

Η ΧΑΝΘ αποτελεί το ιστορικότερο σωματείο της 
χώρας μας στο χώρο της καλαθοσφαίρι-

σης, αφού ήταν αυτή που εισήγαγε το 
άθλημα στην Ελλάδα το μακρινό 

1921, ενώ την ίδια ώρα υπήρ-
ξε και πρωτοπόρος στη διάδοση 
και στην ανάπτυξή του. Η ομάδα 
της Αδελφότητας φιλοξένησε επί 
δεκαετίες στις εγκαταστάσεις της 

όλες τις διοργανώσεις και ανέδειξε 
σπουδαίες προσωπικότητες στο χώρο 
του μπάσκετ.

Οι βάσεις για την ίδρυση του τμήματος 
μπήκαν το 1919 σ’ ένα χωμάτινο γήπε-

δο μπάσκετ κοντά στο Λευκό Πύργο, που 
αποτελούσε την καρδιά του μπάσκετ της Θεσ-

σαλονίκης. Τότε, πρωτοέγιναν αγώνες επίδειξης και 

πρωτοδιδάχθηκε το άθλημα, ενώ πέντε χρόνια μετά 
(1924) το σωματείο διοργάνωσε ανεπίσημο πρωτά-
θλημα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Τον Σεπτέμβριο 
του 1926 προκηρύχθηκαν από τη ΧΑΝΘ οι πρώτοι 
επίσημοι αγώνες καλαθοσφαίρισης μεταξύ αθλητι-
κών σωματείων και αθλητικών συλλόγων, ενώ την 
ίδια ώρα το ενδιαφέρον των συλλόγων πολλαπλασι-
αζόταν με ξέφρενους ρυθμούς.

Η «χρυσή» εποχή για το μπάσκετ της ομάδας της 
Αδελφότητας ξεκίνησε τη δεκαετία του ’30 και από 
εκεί και μετά η πορεία της στο πέρασμα των χρό-
νων ήταν εντυπωσιακή, μετρώντας συνολικά 16 
πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης (πριν την ίδρυση της 
Α’  Εθνικής). Σήμερα, η ΧΑΝΘ αγωνίζεται στην Β’ 
Εθνική και μπορεί σε τίποτα να μην θυμίζει την ομά-
δα του παρελθόντος, εξακολουθεί όμως να βγάζει 
σπουδαίους αθλητές από τα «σπλάχνα» της.

Πρωταθλήτρια στον 
στίβο, προπονήτρια, 
φυσικοθεραπεύτρια 

και με μεγάλο ενδιαφέρον για 
τα κοινά της περιοχής της…. 

Ο λόγος για την Ηρώ Πιντή, η 
οποία διέπρεψε τα προηγούμενα 

χρόνια στα ταρτάν του στίβου με 
την περιβολή του ΠΑΟΚ μέχρι που 

πέρυσι ένας σοβαρός τραυματι-
σμός την ανάγκασε ν’ αποχαιρετίσει 

την ενεργό δράση και να κάνει στρο-
φή ζωής.

Ή αγάπη για τον στίβο και οι 
πρώτες επιτυχίες

Η Ηρώ Πιντή έδειξε από πολύ μικρή 
την κλίση της στον αθλητισμό: αφού 
δοκίμασε τις δυνάμεις της στο μπαλέ-
το, το βόλεϊ και το κολύμπι, κατέληξε 
σε ηλικία 11 ετών στον στίβο. Οι πρώτες 
επιτυχίες με τον τότε σύλλογό της, την 
Ολυμπιάδα Πολυκάστρου, δεν άργησαν 
να έρθουν και όταν πλέον μετακόμισε ως 

φοιτήτρια των ΤΕΦΑΑ στη Θεσσαλονίκη, 
πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, όπου την 

ανέλαβε ο Στέφανος Μάμαλης. Από το 2009 
κι έπειτα η πορεία της ήταν ανοδική: 2η θέση 

στα 100μ. και στα 200μ. και παρθενική συμμετοχή 
στην Εθνική ομάδα των νέων στους Μεσογειακούς 

Αγώνες ήταν ο απολογισμός της την πρώτη χρονιά. Μετά 
από παρότρυνση του προπονητή της, αποφάσισε ν’ αλλά-
ξει αγώνισμα και να δοκιμάσει πλέον στο 400άρι, όπου το 
έδαφος ήταν πιο πρόσφορο για διακρίσεις. Έτσι και έγινε: 
πρωτιά στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών 
κλειστού στίβου το 2013, 2η θέση στον ανοιχτό και πρω-
ταθλήτρια στην κατηγορία των νέων ήταν μόνο λίγα από 
τα επιτεύγματά της. Η κλήση της στην Εθνική ομάδα 
των γυναικών δεν άργησε να έρθει και το καλοκαίρι 
του 2015, μετά από μια εξαετία στον ΠΑΟΚ, έφυγε για 
οικονομικούς λόγους και μετακόμισε στον «Ελευθέ-
ριο Βενιζέλο». Η χρονιά, που ακολούθησε ήταν και 
η τελευταία της, αφού ένας σοβαρός τραυματισμός 

στον αχίλλειο τένοντα, την άφησε εκτός δράσης.

Νέοι στόχοι και αλλαγή πορείας

Η Πιντή είναι απόφοιτη των ΤΕΦΑΑ και προσφάτως πήρε το 
δίπλωμά της από ιδιωτικό ΙΕΚ, στο οποίο σπούδασε με υπο-
τροφία στη φυσικοθεραπεία. Πρόκειται για έναν τομέα, που 
την ενδιαφέρει πολύ, ενώ ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο 
εργάζεται σε φυσικοθεραπευτήριο.

Όσο για την τωρινή σχέση της με τον στίβο; Όπως λέει και η 
ίδια «είναι σημαντικό ν’  αποχωρείς την στιγμή που είσαι στην 
κορυφή. Μετά τον τραυματισμό μου, αναθεώρησα κάποια 
πράγματα στη ζωή μου και άρχισα να σκέφτομαι τον εαυτό 
μου έξω από τον αθλητισμό. Είμαι χορτασμένη από τον πρω-
ταθλητισμό, δεν έχω απωθημένα και νομίζω ότι έκανα την 
καλύτερη επιλογή».

Μπορεί να μην είναι ενεργή αθλήτρια, όμως, η Πιντή δεν μπο-
ρεί μακριά από τα ταρτάν. Γι΄ αυτό τα απογεύματα είναι προ-
πονήτρια στον σύλλογο Πυγμή Ευόσμου, όπου μαθαίνει τα 
μυστικά του αθλήματος που αγαπά σε μικρότερους αθλητές.

Ή σχέση της με την πολιτική

Η Ηρώ Πιντή συγκαταλέγεται σε εκείνη τη μεγάλη λίστα αθλη-
τών, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με την πολιτική. 
Συγκεκριμένα, το 2014 ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλο-
γές στον Δήμο Ευόσμου, αφού η αγάπη της για τα κοινά και 
τον τόπο της είναι δεδομένη. Η ίδια, μάλιστα, δεν αποκλείει 
στο μέλλον ν’  ασχοληθεί ακόμα πιο ενεργά.

Η πρόσληψη του προπονητή Στανό-
γεβιτς από τον ΠΑΟΚ δεν ήταν από 
αυτές που ο κόσμος του «δικεφάλου» 
πετάει τη σκούφια του. Με δεδομένη 
την απαίτηση η ομάδα να κατακτήσει 
το Πρωτάθλημα, η πρόσληψη του 
Σέρβου δεν τους φούσκωσε την 
αισιοδοξία. Αυτή δηλαδή η οποία 
έφτασε στο ναδίρ μετά την κακή 
εικόνα της ομάδας στα πλέϊ οφ. Θα 
ήταν όλα διαφορετικά στον ΠΑΟΚ εάν 
η κατάκτηση του Κυπέλλου συνδυα-
ζόταν με την κατάκτηση της πρώτης 
θέσης στα πλέϊ οφ. Η ανάγκη αυτού 
του αποτελέσματος, το οποίο ο ΠΑΟΚ 
πέτυχε και τα προηγούμενα χρόνια, 
προκύπτει από το γεγονός ότι πάντα 
δημιουργεί στους φιλάθλους ανάταση 
συναισθημάτων το όραμα της συμ-
μετοχής της ομάδας στους ομίλους 

του Champions League, ακόμη 
και μέσα από προκριμα-

τικούς γύρους. Λογικό, 
καθώς είναι διαφορετικό 
η ευρωπαϊκή προσπάθεια 
της ομάδας να ξεκινάει με 
αντίπαλο μία ομάδα από τα 

γνωστά club της Ευρώπης 
και διαφορετικό με ομάδα 

που πρέπει να ψάξεις στο google 
την ιστορία της. Πάει τέλειωσε όμως 
αυτό οπότε ο οργανισμός ΠΑΟΚ θα 
πρέπει να διαχειριστεί ρεαλιστικά την 
επόμενη ημέρα. 

Η πρόσληψη λοιπόν του Στανόγεβιτς 
αντιμετωπίσθηκε με συγκρατημέ-
νη αισιοδοξία από τους φίλους του 
«δικεφάλου», λόγω του βιογραφικού 
του που δεν είναι φορτωμένο από δι-
ακρίσεις με συλλόγους της κεντρικής 
Ευρώπης. Ετούτο εκτιμώ λειτουργεί 
κυρίως επικοινωνιακά και όχι ουσια-
στικά. Η επιτυχία ενός προπονητή σε 
μία νέα ομάδα δεν είναι το αποτύ-
πωμα τού τι έκανε την προηγούμενη 
χρονιά. Άρα ο Στανόγεβιτς έχει τις 
ίδιες πιθανότητες για την επιτυχία ή 
την αποτυχία που θα είχε οποιοσδή-
ποτε άλλος προπονητής. 

Σ’ ένα Πρωτάθλημα όπως το ελληνικό 
είναι γνωστοί οι παράμετροι οι οποίοι 
επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα 
και αυτοί είναι περισσότερο εξωαγω-
νιστικοί απ’ ότι αγωνιστικοί. Σαφώς 
κι αυτό δεν αποτελεί κριτήριο για 
την ποιότητα την οποία θα πρέπει να 
διαθέτει μία ομάδα, αλλά είναι παρά-
γοντας που δεν θα πρέπει να  περνάει 
απαρατήρητος. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν 
το ζήτημα που μπαίνει πλέον είναι 
ένα: με τι επιπέδου μεταγραφές θα 
ενισχύσει την ομάδα ο κ. Σαββίδης. 
Εάν η ομάδα αποκτήσει τερματοφύ-
λακα, κεντρικό αμυντικό και φορ από 
το πάνω ράφι θα ξεκινήσει με bonus 
o Στανόγεβιτς, διαφορετικά θα πρέπει 
να διαχειριστεί μία ομάδα της ίδιας 
δυναμικής με πέρυσι και στόχο να πε-
τύχει καλύτερο αποτέλεσμα. Γίνεται;

Οι στόχοι του ΠΑΟΚ  
με τον Στανόγεβτις
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Ο σύλλογος που έμαθε το μπάσκετ στην Ελλάδα!

Πρωταγωνίστρια στα ταρτάν και στον στίβο της ζωής
ΗΡΏ ΠΙΝΤΗ 

#γήπεδα

Χ.Α.Ν.Θ.
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#πόλη

«Δεν θα κάνω κάτι απλά  
για να βγάλω λεφτά»

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΜΈΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΈΝΟΣ DJ

Της  Χρυσάνθης Καράπα

Ο Γιώργος Σαραφίδης, ή αλλιώς Dj Saras, ξεκίνησε την πορεία του ως επαγγελματίας Dj 
πριν από 10 χρόνια. Έκανε το «hobby του επάγγελμα» και έχει συνεργαστεί, ήδη, σχεδόν 
με όλη την Hip Hop μουσική σκηνή. Μιλάει στην Karfitsa για το πως ξεκίνησε, τη 
μουσική που άκουγε, αλλά και για το επάγγελμά του, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο 
όπως λέει, «με τις ώρες που έχει δύσει ο ήλιος αλλά και με τα πισώπλατα μαχαιρώματα».

Ήδη από μικρή ηλικία είχε μέσα του το μικρόβιο του Hip 
Hop. Οι παρέες του ήταν αυτές που τον «μύησαν» στην 
κουλτούρα αυτή, με αποτέλεσμα το 2000 να παίρνει τον 
πρώτο του δίσκο, Skull & Bones των Cypress Hill και 
να κάνει skate, μακριά από τα προβλήματα της σύγχρο-
νης καθημερινότητας. Εφτά χρόνια αργότερα ξεκινάει η 
επαγγελματική του πορεία στο χώρο του djing. Αρχικά 
συνάντησε πολλές δυσκολίες και αυτό γιατί «πέρα από 
το Hip Hop, το οποίο ακούει ένα μικρό ποσοστό των 
κατοίκων της Θεσσαλονίκης -20% με 30% περίπου- το 
υπόλοιπο ποσοστό αναλογεί σε αυτούς που ακούν ελ-
ληνικά».

«Ή Αθήνα είναι πολύ… χαοτική»

Αν και πολλοί επιλέγουν η πρωτεύουσα να είναι αυτή 
που θα φιλοξενήσει τα επαγγελματικά τους βήματα, ο 
κ. Σαραφίδης επέλεξε να μείνει στη Θεσσαλονίκη γιατί 
εδώ είχε «τις περισσότερες ευκαιρίες», όπως χαρακτη-
ριστικά εξηγεί, ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι «είχα γνω-
στούς και μαγαζιά που με γνώριζαν. Η Αθήνα είναι πολύ 
χαοτική. Μετά από χρόνια σκέφτηκα να πάω και το 
προσπάθησα, αλλά πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες 
γνωριμίες. Έμεινα εδώ, βρήκα καλά μαγαζιά, τα οποία 
με στήριζαν για χρόνια, όπως αντίστοιχα έκανα και εγώ. 
Οι σχέσεις συνεργασίας είναι σχέσεις που κρατάνε και-
ρό, για μένα. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχω 
συνεργαστεί για έξι χρόνια». 

«Για μένα τα tattoo είναι τέχνη» 

«Δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει tattoo γιατί είναι στη 
μόδα», τονίζει. «Κάτι τέτοιο δεν ισχύει με εμένα. Το 
πρώτο μου tattoo το έκανα για πολύ προσωπικούς- οι-
κογενειακούς λόγους. Μετά «με πήρε η κάτω βόλτα», 
αναφέρει αστειευόμενος. «Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι 
στη μόδα. Αν κάποιος είναι καλός σαν Dj τα tattoos εί-

ναι το τελευταίο που θα κοιτάξει κάποιος. Γενικότερα, 
βέβαια, πιστεύω ότι ένας Dj πρέπει να έχει όλο το… 
πακέτο, δηλαδή να έχει εξωτερική εμφάνιση αλλά να 
μπορεί και να παίξει, να «βρίσκει» τον κόσμο. Πρέπει να 
χορεύει έτσι ώστε να μεταδίδει στο κοινό του τα vibes 
ξεσηκώνοντάς το», εξηγεί. Από την Ελλάδα δεν υπάρχει 
κάποιος με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί και να 
μην έχει γίνει αυτό, αναφέρει ο ίδιος. Θα τον ενδιέφε-
ραν, όπως περιγράφει, συνεργασίες με καλλιτέχνες του 
εξωτερικού, όπως με τον Kanye West, τον οποίο θεω-
ρεί πολύ επιτυχημένο καλλιτέχνη αλλά θαυμάζει επίσης 
και όλα τα βήματα που έχει κάνει στη μουσική αλλά και 
στον επιχειρηματικό τομέα, λανσάροντας την δική του 
collection ρούχων. Μια ακόμη συνεργασία που θα ενδι-
έφερε τον Dj Saras είναι με τον Dr Dre, καθώς «αυτός 
τα ξεκίνησε όλα στο Los Angeles και πιο συγκεκριμένα 
στο Compton, όπου έγραφε μουσική με το συγκρότημα 
NWA (Niggaz Wit Attitudes)».

Βρήκε το… δάσκαλο του

«Η αρχή είναι πάντα δύσκολη», λέει ο κ. Σαραφίδης 
αλλά «θέλει υπομονή και πολύ… κυνήγι το συγκεκρι-
μένο επάγγελμα. Πρέπει να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία. 
Να γνωρίσεις κόσμο και ίσως κάποιος Dj να σου μάθει 
τη δουλειά εκ των έσω. Θα αναφερθώ σε ένα δικό μου 
παιδί, στο οποίο έμαθα να παίζει μουσική. Δούλευε στην 
υποδοχή ενός μαγαζιού και απλά με ρώτησε αν μπορώ 
να τον βοηθήσω να μάθει. Από τότε και στο εξής ήταν 
πάντα δίπλα μου και έβλεπε πως έπαιζα, τι κουμπιά πα-
τούσα και με ρωτούσε όταν είχε κάποια απορία. Δηλαδή 
μπορεί κάποιος να μάθει τη δουλειά δίπλα σε έναν Dj, 
αν γνωρίζει κάποιον. Αν δεν γνωρίζει τότε θα πάρει τη 
μουσική του, το laptop του και θα επιδιώξει συνεργα-
σία με κάποιο μαγαζί. Αν είναι καλός θα φανεί με τον 
καιρό. Θα τον ζητήσουνε και άλλα μαγαζιά και θα πάει 
μπροστά»…

«Είναι πολύ δύσκολη η νύχτα!  
Θέλει… γερό στομάχι»

«Δεν υπάρχουν φιλίες», τονίζει ο κ. Σαραφίδης, 
ενώ προσθέτει ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. «Ανα-
φέρομαι στη φιλία αυτό καθεαυτό και όχι απλά να 
γνωρίζεις ή να χαιρετάς κάποιον. Κάποιος μπορεί 
να πει ότι είσαι πολύ καλός αλλά ότι παίρνεις ένα 
μεγάλο ποσό για να παίξεις μουσική, για παράδειγ-
μα 100 ευρώ τη βραδιά για να σε «πετάξει έξω» 
θα παίξει μουσική με 30 ευρώ λέγοντας ότι θα 
φέρει κόσμο στο μαγαζί. Υπάρχουν, δηλαδή, Djs 
οι οποίοι για να πετύχουν ρίχνουν πολύ τις τιμές 
τους. Δικαιολογώ, όμως τα παιδιά που το κάνουν, 
λόγω της οικονομικής κρίσης. Κάπως έτσι η κρίση 
έφτασε και στο δικό μας χώρο». Όπως επισημαίνει 
«υπάρχουν και τα πισώπλατα μαχαιρώματα», ενώ 
προσθέτει ότι «μπορεί να βγει κανείς το βράδυ και 
να πει σε άτομα που δεν σε έχουν ακούσει ότι δεν 
είσαι καλός ή ότι έχει ακούσει άσχημα πράγματα 
για σένα, προσπαθώντας να σε «φάει». Ο τρίτος, 
που δεν σε έχει ακούσει, τα πιστεύει και πολλές 
φορές τυχαίνει να είναι και ιδιοκτήτης κάποιου μα-
γαζιού ή διοργανωτής event. Επιπλέον υπάρχουν 
τα  «γλειψίματα». Εγώ δεν θα τα έκανα ποτέ αυτά, 
δεν υπήρχε λόγος». Ο κ. Σαραφίδης αναφέρει ότι 
κάποτε του πρότειναν συνεργασίες ρωτώντας τον 
αν παίζει ελληνικά και η απάντηση του ήταν αρνη-
τική. «Δεν θα κάνω κάτι απλά για να βγάλω λεφτά. 
Πέρασα πολύ δύσκολα, αλλά έμεινα στο είδος μου. 
Προτίμησα να περάσω αυτό το δύσκολο κομμάτι 
και να κρατήσω το ύφος που είχα από το ξεκίνημα 
μου», καταλήγει.
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ΚΈΝΤΡΟ 
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
Café de Sport (Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
De lol ( Café Bar Playroom) Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2311210534
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, 6944477417
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
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 Μacedonia Palace, Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
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, 2310250200
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, 2310247111
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

ΔΥΤΙΚΑ 
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. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
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 38, Πολίχνη, 2313050659
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310759409
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6949465578
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008
Mind the book, 25ης Μαρτίου 93, Έυοσμος, 2310747090
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 (espresso bar) Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310748080
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
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφ. Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885/7
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444
Τhe Grand Café Ρ. Φεραίου 108, Συκιές, 6947470994
The nuthouse Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310600885
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310675075
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310737833
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 21, Παύλου Μελά, 2310650999
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, 2310582241

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360
Autocare Γρηγ. Λαμπράκη 33, 2310932281
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
Cafe Neon Διογένους 39, 2311242251
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222
Devido 25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310867494
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
Café Le Monde M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία, 2310327724
Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114
Μercado Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320
My Bar Μακρυγιάννη 1, Τριανδρία, 2310929277
Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310332137
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
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
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, 2310400904
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Κοχύλι Μ.Κάλλας 5, Θεσσαλονίκη, 23150051011
Μαϊάμι  Θέτιδος 18, Κρήνη, 2310447996
Μπακάλης Μ. Αλεξάνδρου 21, 2310324252
Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085
Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency 13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
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
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