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Τα 49.000.000 € της... σακούλας
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Η επικοινωνιακή 
στρατηγική της κυ-
βέρνησης, µετά το 
κλείσιµο της δεύτε-
ρης αξιολόγησης –µε 
καθυστέρηση πολλών 
µηνών και επιπλέον 
βάρη στους πολίτες–, 
επικεντρώνεται στις 
«καλές ειδήσεις». 
Η καθηµερινότητα 
όµως αυτή, που στο 
Μέγαρο Μαξίµου πι-
στεύουν ότι µπορούν 
να «απαλύνουν» µε 
πρωτοβουλίες όπως 
η ιστοσελίδα του κ. 
Φλαµπουράρη, είναι 
πεζή και αµείλικτη. 
∆εν είναι µόνο η οι-
κονοµία που «πο-
νοκεφαλιάζει» τον πρωθυπουργό 
και τους συµβούλους τους και δεν 

τους επιτρέπει να ξεδιπλώσουν 
ένα µετα-µνηµονιακό αφήγηµα. 
Είναι ότι το κυβερνητικό σχήµα 
δείχνει τεράστιες αδυναµίες στη 
διαχείριση προβληµάτων που 

µπορεί να µην είναι µεγάλα, αλλά 
γιγαντώνονται χωρίς λεπτούς χει-

ρισµούς.

Τα όσα κωµικοτραγικά διηµεί-
φθησαν µε τα ανασφάλιστα και τα 
«ανασφάλιστα» Ι.Χ. αυτοκίνητα απο-
δεικνύουν πως ο δρόµος για την 
κόλαση είναι στρωµένος µε καλές 
προθέσεις. Πράγµατι, το οικονοµικό 
επιτελείο επιχείρησε να βρει αυτούς 
που παρανοµούν και να τους τιµω-
ρήσει. Τι κατάφερε; Να προκαλέσει 
αναστάτωση σε συνεπείς φορολο-
γούµενους, να κάνει µπρος-πίσω σε 
ακόµη ένα ζήτηµα και, φυσικά, να το 
«µπαλώσει» µε... µερεµέτια. Γιατί η 
παράταση έως τις 14 Ιουλίου, για να 
διορθωθούν λάθη, διπλοπληρωµές 
και λοιπές τσαπατσουλιές, «µερεµέ-
τι» είναι.

Πριν, βέβαια, καταλαγιάσει ο ντό-
ρος από τον λάθος χειρισµό αυτού 
του θέµατος, προέκυψε ένα ακό-
µη µεγαλύτερο, που λίγο έλειψε να 

θέσει σε κίνδυνο τη 
δηµόσια υγεία. Γιατί το 
πρόβληµα των συµ-
βασιούχων της ΠΟ-
Ε-ΟΤΑ είναι γνωστό 
εδώ και χρόνια, αντι-
µετωπίστηκε, όπως 
καθετί τα χρόνια της 
αντιπολίτευσης, µε 
λαϊκισµό, και όταν 
εµφανίστηκε κατά 
πρόσωπο στην κυ-
βέρνηση, οι υπουρ-
γοί έπεφταν από τη 
µία γκάφα στην άλλη. 
Την ίδια ώρα, χιλιά-
δες τόνοι σκουπιδιών 
συγκεντρώνονταν σε 
κάθε γωνιά της Αθή-
νας και των µεγάλων 
πόλεων της Ελλάδας, 

µε τον υδράργυρο να χτυπάει «κόκ-
κινο». Κι όλα αυτά, σε µία χρονιά 
που η χώρα µας προσδοκά να σπά-
σει κάθε ρεκόρ προσέλευσης του-
ριστών, αναµένοντας περισσότερες 
από 30 εκατοµµύρια αφίξεις! 

Τα προβλήµατα, βέβαια, της καθη-
µερινότητας, που ανατρέπουν τη 
«θετική ατζέντα» της κυβέρνησης, 
δεν σταµατούν εδώ. Εκτός εάν υπο-
στηρίζει κανείς ότι οι χειρισµοί –για 
µία ακόµη φορά– στο θέµα των Θρη-
σκευτικών ήταν επιδέξιοι και έλυ-
σαν το ζήτηµα και έστειλαν µήνυµα 
«προοδευτικής διακυβέρνησης». 
Ανάλογη κατάσταση και µε τα Εξάρ-
χεια, όπου η έλλειψη στρατηγικής 
είχε ως αποτέλεσµα τη σύγκρουση 
του υπουργείου µε τους συνδικαλι-
στές της ΕΛ.ΑΣ., πολλούς αστυνοµι-
κούς να µιλούν για επιβεβαίωση του 
«άβατου» και, φυσικά, τους αντιε-
ξουσιαστές να αλωνίζουν. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επι-
βεβαιώνεται είναι πως το θετικό 
µοµέντουµ από το κλείσιµο της αξιο-
λόγησης δεν αρκεί. Η διακυβέρνηση 
του τόπου χρειάζεται τακτική, προ-
ετοιµασία και σχέδιο. ∆ιαφορετικά 
εκτίθεσαι... 
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Ο πρωθυπουργός 
βλέπει ότι το 

κυβερνητικό του 
σχήµα αδυνατεί 
να διαχειριστεί 

καταστάσεις που 
απαιτούν λεπτούς 

χειρισµούς 

socialismata

Πόσο πάει ο τόνος; Σκέτη πίκρα… Άλλη τιµή στον δηµόσιο, άλλη τιµή στον ιδιωτι-
κό τοµέα! #ανακύκλωση_τώρα_λέµε Ακόµη και στα σκουπίδια δύο ταχύτητες (βλ. 
σελ 16-17) #τα_πανεπιστήµια_γιατί_τα_καθαρίζουν_ιδιώτες;

«Γκαρσόνια Ευρώπης»; Μπα και γι’ αυτό «ξένους» θέλουν
#Μήπως_να_αναλάβουµε_τα_σκουπίδια_τους; #ποια_ανακύκλωση; 
#σακούλα_εκατοµµυρίων #τέλη_για_καθαριότητα_49.000.000 ευρώ! 
#δήµος_Θεσσαλονίκης #400_τόνοι_τη_µέρα

«Στις τουριστικές περιοχές, π.χ. Χαλκιδική, όπου δεν έχουµε ούτε ασθενοφόρα, 
να προσληφθούν µόνιµοι υπάλληλοι στην καθαριότητα για όλο το χρόνο» 
#λογικό #χαράτσι_δεύτερης_κατοικίας_και_δεύτερου_κάδου

(Σε λίγο θα µας πουν ότι οι αθίγγανοι βόλευαν που µάζευαν ή µαζεύουν ακόµη τα 
σκουπίδια…) #εργολάβοι #δηµόσιοι 

Να πληρώσω την εφορία ή να πάω διακοπές; Απορίας άξιο, γιατί… συµπίπτει ο 
λογαριασµός µε τις… άδειες εργαζοµένων 
#συγκαµένοι_ζαλισµένοι_απονευρωµένοι 
«Νόµος γιατί είναι δίκαιος, όχι δίκαιος επειδή είναι νόµος» #Μοντεσκιέ

Τα µπάνια του... «ξένου» λαού. Εµείς στις ηµερήσιες, στα ενοικιαζόµενα, στα χω-
ριά και στους φίλους και οι άλλοι... (ευρωπαίοι και βαλκάνιοι) στα… πεντάστερα 
και στη φθήνια! Κάτι σαν τις «αναπτυσσόµενες» χώρες (πριν από µερικά χρόνια 
–βλ. Τυνησία- όπου περνούσαν όλοι καλά εκτός από τους... Τυνήσιους) 
#δηµοκρατίες_παντός_είδους

Περισσότεροι… πηδάνε στον Θερµαϊκό! Να δροσιστούν και για να το «τερµατί-
σουν» ε; #ΕΚΑΒ #επίσηµα_στοιχεία #σώζονται_λόγω_φυτοπλαγκτόν 
#κόλπος_µας_ήρθε #διαπλάτυνση_τώρα #σωτήρια_αµµουδιά 
#τουριστική_και_βρώµικη #Θερµαϊκός_τα_έχει_όλα

Περιµένουµε 30.000.000 αφίξεις-κρατήσεις (δηλαδή 2.000.000 παραπάνω από το 
περασµένο καλοκαίρι) #λογικό 
#όσο_φτωχαίνουµε_εµείς_τόσο_διασκεδάζουν_οι_άλλοι 
#να_πάρετε_τα_σκουπίδια_µαζί_σας

Με στοιχεία της Eurostat ξενοδοχεία κι εστιατόρια είναι φθηνότερα κατά 19% σε 
σύγκριση µε το µέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. #Βρε_για_εσάς_ιδρώνουµε. Η Ελ-
λάδα βρίσκεται χαµηλότερα σε σχέση µε την Κύπρο ή την Ισπανία, αλλά ψηλότερα 
σε σύγκριση µε τη Βουλγαρία, που είναι η φθηνότερη χώρα στην Ε.Ε. 
#διακοπές_στα_καζίνο #ντόµπρο #τα_ρέστα_µας

Την ίδια ώρα, ο Έλληνας έχει περιορίσει την περίοδο των διακοπών 
#πενταήµερη_στη_Ρόδο #µαθητές_γονείς_το_ίδιο_όλοι #ήπι_ήπι_ούµε

Όσοι δουλεύουν µε… Έλληνες -µικρές κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις- την 
πάτησαν! Ίσως να έστελναν – µέσω προγραµµάτων ΟΑΕ∆ - τους Έλληνες στους… 
Έλληνες; Άλλωστε οι Ρώσοι – π.χ. της Χαλκιδικής δουλεύουν κυρίως µε... Ρώ-
σους #ουκρανοποιηµένη_οικονοµία_αγάπη_τους

Η Κασσάνδρα, η Σιθωνία και ο Άθως βρίσκονται στην τριάδα των πιο δηµοφιλών 
προορισµών για ντόπιους όπως προκύπτει στις αναζητήσεις (όχι στις κρατήσεις) 
#για_Σαµοθράκη_είµαστε_κι_ακόµη_παραπέρα 
#όχι_άλλα_σκουπίδια_στη_θάλασσα_µόνο_στη_στεριά

ΥΓ: Κι αυτοί οι καλλιτέχνες που επαναχρησιµοποιούν τα σκουπίδια που είναι όταν 
τους… χρειάζεσαι; #φεστιβάλ_απορριµµάτων_Θερµαϊκού;

(#project_σκουπίδια) Η σκληρή καθηµερινότητα 
«πονοκέφαλος» για τον Τσίπρα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς, Τηλέφωνο: 2310.531.601, 
Κινητό: 6937.777.107, ∆ιεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 8Α
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Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από βουλευτές να 
στηρίξουν οικονομικά τα «ΜΜΕ του κόμματος»

ΓΚΡΊΝΊΕΣ ΓΊΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΜΊΣΘΟΥ ΠΟΥ ΕΠΊΣΤΡΕΦΕΊ ΣΤΗΝ… ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

#ρεπορτάζ

SOS εκπέμπουν τα κομματικά ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ! Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του κυβερνόντος κόμματος Πεύκης- Λυκόβρυσης αλλά 
και από σχετική επιστολή που εστάλη πριν από λίγες ημέρες σε όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Κουμουνδούρου από την ίδια οργάνωση. 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης 

Την ίδια ώρα, βουλευτές, υπουργοί αλλά και διορισμένα κομ-
ματικά στελέχη σε θέσεις ευθύνης… δυσανασχετούν για το γε-
γονός ότι ο μισθός που μπαίνει κάθε μήνα στον τραπεζικό τους 
λογαριασμό είναι μειωμένος, αφού το κόμμα παρακρατά ένα 
μεγάλο μέρος αυτού. 

Με επιστολή της η κομματική οργάνωση Πεύκης- Λυκόβρυ-
σης του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τους 145 βουλευτές της Κουμουν-
δούρου να στηρίξουν οικονομικά τα κομματικά έντυπα «Αυγή» 
και «Εποχή» αλλά και τον κομματικό ραδιοφωνικό σταθμό «Στο 
κόκκινο 105,5 fm». Στην επιστολή τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ απευ-
θυνόμενα στον εκάστοτε βουλευτή που την παρέλαβε σημει-
ώνουν: «Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεσαι την κρισιμότητα 
της παρούσας περιόδου για την συνέχιση της αδιαμεσολάβητης 
παρουσίας στην πολιτική ζωή του τόπου της φωνής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και της αλήθειας του μέσω της ΑΥΓΗΣ, της ΕΠΟΧΗΣ και του 
‘105,5’». Και συνεχίζουν: «Ήδη εμείς αποφασίσαμε, όσοι από 
εμάς έχουμε την δυνατότητα ή και από το υστέρημά μας, να 
στηρίξουμε οικονομικά αυτήν την προσπάθεια μέσω της εγγρα-
φής μας ως συνδρομητές της ΑΥΓΗΣ μας. Και αυτό επιπλέον 
του ήδη δυσβάσταχτου βάρους της διατήρησης των γραφείων 
μας (ενοίκιο, Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π.) και του κόστους των εκδηλώ-

σεων που πραγματοποιούμε για την διάδοση των ιδεών μας. 
Σε καλούμε λοιπόν να γίνεις και εσύ αρωγός στην προσπάθεια 
να διατηρήσουμε ζωντανή μια αριστερή φωνή διαφάνειας και 
πλουραλισμού, εγγραφόμενος/η συνδρομητής/τρια στην ιστο-
ρική ΑΥΓΗ». 

Τα κομματικά στελέχη, στο τέλος της επιστολής εξαπολύουν 
μάλιστα τα… βέλη τους εναντίον του συνόλου της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας (αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις δυο υποση-
μειώσεις) του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρουν με την μορφή υστερόγραφου 
πως: «Η ετήσια συνδρομή στην ΑΥΓΗ κοστίζει 400 €, τα οποία 
καταβάλλονται και με δόσεις», ενώ ζητούν να μάθουν επίσης 
εάν αληθεύει «η πληροφορία ότι από όλη την κοινοβουλευτική 
ομάδα υπάρχουν οκτώ συνδρομητικές εγγραφές, εκ των οποί-
ων οι δύο είναι πληρωμένες».

Η κομματική οργάνωση Πεύκης- Λυκόβρυσης απέστειλε την 
εν λόγω επιστολή και σε άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας τους 
να στηρίξουν οικονομικά τις εφημερίδες και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό του κόμματος. Σε αυτή την περίπτωση όμως, τα υστε-
ρόγραφα… άλλαξαν. Τους ζητούν να αγοράζουν την εφημερίδα 
σε καθημερινή βάση και να φροντίζουν για την προβολή της ενώ 

κάνουν λόγο στα… ψιλά γράμματα για τις «απληρωσιές» της Αυ-
γής. «Μια ενδεχόμενη «επίσκεψη» του ΣΕΠΕ εκεί δεν θα ήταν 
ό,τι καλύτερο» αναφέρουν χαρακτηριστικά. 

Συνδρομητές, αναγνώστες και… φανατικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέκτες της παραπάνω επιστο-
λής έγιναν όλοι οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η καμπάνα «χτυπά» για τους περισσότερους 
από αυτούς. Πάντως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η 
Karfitsa με συγκεκριμένους Βορειοελλαδίτες βουλευτές αυ-
τοί επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της κομματικής οργάνω-
σης Πεύκης- Λυκόβρυσης λέγοντας ωστόσο ότι «δεν είμαστε 
συνδρομητές αλλά αγοράζουμε κάθε μέρα Αυγή». Ανάλογη 
ήταν και η δήλωση των Θεσσαλονικέων που συμμετέχουν στο 
κυβερνητικό σχήμα αναφέροντας ότι «τα υπουργεία τα οποία 
διοικούν περιλαμβάνουν καθημερινά την Αυγή για ενημέρωση 
των υπουργών». 

Γκρίνιες για τις... κρατήσεις

Την ίδια ώρα, πολλαπλασιάζονται οι φωνές των βουλευτών 
εκείνων αλλά και των πρωτοκλασάτων στελεχών που έχουν 
διοριστεί στο δημόσιο αναφορικά με το μέρος του μισθού τους 
που παρακρατείται από το κόμμα πριν καλά καλά η  αντιμισθία 
ή η βουλευτική τους αποζημίωση φτάσει στον τραπεζικό τους 
λογαριασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι βουλευτές, 
υπουργοί αλλά και τα στελέχη που βρήκαν θέση στο δημόσιο 
είναι υποχρεωμένα να επιστρέφουν το 20% του μισθού τους στα 
ταμεία της Κουμουνδούρου. Αυτό σημαίνει πως ένας βουλευ-
τής, με μισθό περίπου 5.000 ευρώ το μήνα (το ποσό εξαρτά-
ται από συμμετοχές του εκπροσώπου του λαού σε επιτροπές 
της Βουλής οι οποίες πληρώνονται εξτρά) λαμβάνει στο χέρι 
περίπου 4.000 ευρώ, καθώς το υπόλοιπο ποσό παρακρατείται. 
«Εκτός από τα λεφτά που μας κρατά το κόμμα, πρέπει να δίνου-
με χρήματα και στις νομαρχιακές επιτροπές για τα ενοίκια των 
γραφείων στα οποία φιλοξενούμαστε κι εμείς, άλλα χρήματα για 
κάλυψη λογαριασμών και εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν 
σε τοπικές οργανώσεις και να συνδράμουμε με τον τρόπο μας 
στο να παραμείνουν ζωντανά τα κομματικά ΜΜΕ» σχολίαζε στην 
Karfitsa βουλευτής της Βόρειας Ελλάδας. 

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ημαθίας, Γιώργος Ουρσουζί-
δης αναφέρει ότι ο ίδιος δεν είναι συνδρομητής της Αυγής για-
τί… δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά συνεργαζόμενος με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τα χρήματα της αποζημίωσής του που 
επιστρέφουν στο κόμμα εκτιμά ότι «καλώς γίνεται αυτό που γί-
νεται. Το 20% είναι ένα λογικό ποσό. Παραπάνω να μην κρα-
τήσουν. Όσοι παραπονιούνται κακώς το κάνουν. Τα κόμματα 
πρέπει να συντηρούνται από κάπου. Δεν πρέπει να λαμβάνουν 
χορηγίες αλλά συνδρομές από τα μέλη τους» καταλήγει ο κ. 
Ουρσουζίδης. 
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#τουρισμός

«Το καραβάκι που μπήκε πέρυσι βοήθησε πάρα πολύ στην 
έλευση τουριστών από τη Θεσσαλονίκη, τη Β. Ελλάδα αλλά 
και τα Βαλκάνια. Ήταν ένα αίτημα πολλών ετών. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι πέρυσι είχαμε 25.000 τουρίστες επιπλέον, που 
έφτασαν κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη», τονίζει ο δήμαρχος 
Σκοπέλου Χρήστος Βασιλούδης. Πιο συγκεκριμένα την πρώτη 
εβδομάδα του Ιουνίου –οπότε και ξεκίνησαν τα δρομολόγια με 
το Flying Cat 4- μετακινήθηκαν προς τις Σποράδες περίπου 
2.000 άτομα, σύμφωνα με τον ναυτικό πράκτορα της Hellenic 
Seaways στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Δημητριάδη. Από την πλευ-
ρά του ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών 
Σχέσεων του Δ. Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας σημείωνει πως 
αυτή η σύνδεση είναι σημαντική και δείχνει ότι «η Θεσσαλονίκη 
αναπτύσσεται τουριστικά. Έχουμε αξιοποιήσει το 30% των δυ-
νατοτήτων μας ως πόλη. Είμαστε ακόμη στην αρχή».

Αύξηση τουριστών από τη Βόρεια Ελλάδα

Η πρόεδρος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου 
Αλοννήσου, Κική Αναγνώστου λέει χαρακτηριστικά πως «η 
σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, δίνει άλλη ώθηση στον τουρισμό 
των Σποράδων. Φέτος περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερο “κύμα” 
τουριστών κι αυτό το βλέπουμε ήδη από τις προκρατήσεις. 
Πέραν από τους Έλληνες, Ιταλοί, Άγγλοι και Σκανδιναβοί, δεί-
χνουν να προτιμούν ιδιαίτερα την Αλόννησο, ενώ έχουμε και 
Γερμανούς και Γάλλους επισκέπτες. Βέβαια, αυτό που παρατη-
ρούμε τα τελευταία χρόνια είναι πως έχει αυξηθεί ιδιαίτερα η 
τουριστική κίνηση που έχουμε από τις βαλκανικές χώρες». Ο 

κ. Βασιλούδης επισημαίνει πως λόγω της ακτοπλοϊκής σύνδε-
σης της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες, ο κόσμος πλέον δεν 
ταλαιπωρείται καθώς «σε λιγότερο από τρεις ώρες φτάνει κα-
νείς στη Σκόπελο. Ό,τι βρήκαν οι παραγωγοί της ταινία Mama 
Mia, αυτό έρχονται και βλέπουν εδώ οι τουρίστες. Έχουμε το 
πράσινο που επικρατεί στο νησί, το γαλάζιο χρώμα της θάλασ-
σας αλλά και τη φύση που υπάρχει. Έχουμε κάνει μάλιστα μο-

νοπάτια προκειμένου να έχουμε οργανωμένες περιπατητικές 

διαδρομές. Ο καταδυτικός τουρισμός είναι ένα νέο είδος όχι 

μόνο για τη Σκόπελο αλλά και για τη χώρα μας. Αρχής γενομέ-

νης από την Αλόννησο, που ήδη έχει προχωρήσει, θέλουμε να 

αναδείξουμε τα ναυάγια και σε συνεργασία με την αρχαιολογι-

κή υπηρεσία να δημιουργήσουμε υποβρύχια μουσεία».

O… «κρυμμένος παράδεισος» απέχει  
μόλις τέσσερις ώρες από τη Θεσσαλονίκη!

Τ α πιο πρασινογάλαζα νησιά- σύμφωνα με τον διεθνή 
οργανισμό Βιοπολιτικής- βρίσκονται πλέον σε απόσταση 
αναπνοής από τη Θεσσαλονίκη, αφού σε τέσσερις ώρες 

το πολύ, μπορεί κάνεις να απολαύσει τις βουτιές του σε ένα από 
τα τρία πιο γνωστά νησιά των Σποράδων. Γραφικά, με το δικό 
τους… φανατικό κοινό το κάθε ένα, η Σκιάθος, η Σκόπελος και 
η Αλόννησος διεκδικούν το δικό τους κομμάτι στον τουρισμό. 
Μεγάλη βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, αναμένεται να 
δώσει και φέτος η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, μέσω 
της Hellenic Seaways.

Της  Έλενας Καραβασίλη 

«Το Mama Mia συντηρεί το νησί... δέκα χρόνια μετά»!
Ρεκόρ γάμων σημειώθηκε πέρυσι στον Αϊ Γιάννη, στο εκκλησάκι που προβλήθηκε στην ταινία Mamma Mia και βρίσκεται στο Καστρί της Σκοπέλου, σύμφωνα με 
την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σκοπέλου Μαίρη Διαμάντη. Όπως εξηγεί, τον Ιούλιο του 2016 έγιναν 352 γάμοι ενώ άλλοι 289 είχαν τελεστεί έως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου! «Είναι γεγονός πως δέκα χρόνια μετά την προβολή της ταινίας Mamma mia –τα γυρίσματα της οποίας έγιναν εδώ- ολοένα και 
αυξάνονται οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί. Η Σκόπελος έχει χαρακτηριστεί ως το πιο πράσινο νησί του Αιγαίου και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες. 
Ήδη φέτος για την υψηλή σεζόν, οι κρατήσεις φτάνουν στο 110%», λέει χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σκοπέλου, αναφέρει πως αντιδήμαρχοι 
αλλά και ο ίδιος έχουν τελέσει πολλούς γάμους τουριστών που φτάνουν στο νησί για να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης. «Το νησί μας είναι αγαπητό και 
θεωρείται ένας όμορφος τόπος για να αποτελέσει αφετηρία του έγγαμου βίου και όχι μόνο. Για τη φετινή σεζόν, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 15 γάμοι και μέχρι το 
τέλος του καλοκαιριού, αναμένεται να ξεπεράσουμε τα περσινά νούμερα», υπογραμμίζει. Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Ξενοδόχων Σκοπέλου Μαρία 
Βογιατζόγλου, αναφέρει πως οι προκρατήσεις αγγίζουν ήδη το 85%. «Παρατηρούμε μία αύξηση της τάξεως του 25%, συγκριτικά με πέρυσι, κάτι που μας δείχνει 
πως η φετινή είναι μία καλή χρονιά, ενώ η σεζόν αναμένεται να… “τραβήξει” μέχρι τα μέση Οκτωβρίου», λέει η κ. Βογιατζόγλου.

Μόνιμοι… τουρίστες 
Ο δήμαρχος της Σκοπέλου σημειώνει πως 
υπάρχουν τουρίστες που έρχονται για πολλά 
συναπτά έτη στο νησί, ενώ πάρα πολύ ξένοι 
φρόντισαν να αποκτήσουν εκεί τα δικά τους 
σπίτια. «Πρόκειται κυρίως για Γερμανούς και 
Άγγλους που έχουν τα σπίτια τους εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια στη Σκόπελο. Η αλήθεια 
είναι πως αναφορικά με τις επενδύσεις στο 
νησί… τα τελευταία χρόνια τα πράγματα είναι 
μουδιασμένα. Όμως, φροντίζουμε να εκσυγ-
χρονίζουμε τις υπάρχουσες ξενοδοχειακές 
μονάδες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δεν 
στοχεύουμε μόνο να φέρουμε κόσμο, αλλά 
αυτός που θα έρθει να κρατήσει και κάτι, να 
του μείνουν εικόνες», αναφέρει ο κ. Βασιλού-
δης. Να σημειώσουμε ότι η Σκόπελος, διαθέτει 
περίπου 6.000 κλίνες, με 43 ξενοδοχεία και 
περίπου 200 πανσιόν. Μάλιστα η κ. Διαμάντη, 
σημειώνει ότι «υπάρχουν εγκαταστάσεις στο 
νησί, είτε ξενοδοχειακές, είτε φαγητού και 
διασκέδασης, για όλα τα βαλάντια. Την περσι-
νή περίοδο, στα ξενοδοχεία έμειναν περίπου 
35.000 – 40.000 τουρίστες, ενώ παγκοσμίως 
το έχουν αποκαλέσει “κρυμμένο παράδεισο”». 



7

#κοινωνία

O… «κρυμμένος παράδεισος» απέχει  
μόλις τέσσερις ώρες από τη Θεσσαλονίκη!

«ΤΟ 90% ΘΑ ΜΕΊΝΕΊ ΑΝΕΠΑΦΟ»

 «Είναι πάρα πολύ θετική αυτή η εξέλιξη, δι-
ότι επιτέλους έχουμε στα χέρια μας μία από-
φαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο περί διατηρήσεως του βυζαντινού 
δρόμου στη θέση του. Βρέθηκε έτσι λύση για 
να γίνει ο σταθμός αλλά να παραμείνουν και 
τα αρχαία», λέει στο Karfitsa.gr η προϊστα-
μένη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονί-
κης, Πολυξένη Αδάμ - Βελένη. Σύμφωνα με 
την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, κάποια αρχαιολογικά ευρήμα-
τα στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ της Βενιζέλου, 

θα μετακινηθούν προκειμένου να μπορούν 
να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. «Το 90% θα μείνει ανέπαφο, 
αλλά το υπόλοιπο 10% θα χρειαστεί να με-
τακινηθεί στα εργαστήρια της εφορείας αρ-
χαιοτήτων για να συντηρηθεί και παράλληλα 
να ολοκληρωθούν οι εργασίες του χαμηλό-
τερου επιπέδου του ΜΕΤΡΟ. Στη συνέχεια, 
τα κομμάτια αυτά θα επιστρέψουν στη θέση 
τους. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για κομμάτια 
που χρειάζονται οπωσδήποτε συντήρηση», 
εξηγεί η κ. Βελένη. 

Πρόκειται για κομμάτια που βρίσκονται στη 
δυτική πλευρά του σταθμού και «είναι το 
σημείο όπου εντοπίστηκε η μεγαλύτερη αρ-
χαιολογική διαταραχή. Σύμφωνα με την από-
φαση του Συμβουλίου, από εκεί είναι το ιδα-
νικότερο μέρος για να κατεβούν βαθύτερα 
έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες 
κατασκευής του ΜΕΤΡΟ. Μόλις τελειώσουν 
οι εργασίες, θα επανατοποθετηθούν και τα 
αρχαία», σημειώνει η ίδια. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία, όπως λέει η κ. Βελένη, αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 
τρεις με τέσσερις μήνες. «Τα κομμάτια που 
μεταφέρουμε είναι ελάχιστα, ενώ ο δρόμος 
παραμένει παντελώς ανέπαφος. Πρόκειται 
για το βυζαντινό σταυροδρόμι στα δυτικά του 

σταθμού, όπου βρέθηκε το Τετράπυλο. Στην 
ουσία αυτό μετακινούμε, λόγω στατικών 
προβλημάτων που είχε με την πάροδο των 
αιώνων, έχει σχεδόν γκρεμιστεί», καταλήγει 
η  προϊσταμένη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Θεσσαλονίκης.

Ένα… «βυζαντινό σταυροδρόμι» στην καρότσα του METΡΟ
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες μεταφοράς μέρους των αρχαίων που βρέθηκαν στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ στη Βενιζέλου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες 

εργασίες συντήρησής τους και παράλληλα να μπορέσουν οι εργαζόμενοι του κατασκευαστικού τομέα να κατέβουν σε χαμηλότερο επίπεδο.

Της Έλενας Καραβασίλη / φωτορεπορτάζ Σάββας Αυγητίδης 

Με θέα τα αρχαία…
Να υπενθυμίσουμε ότι στην καρδιά της βυζαντινής Θεσ-
σαλονίκης, έχει εντοπιστεί η πλακόστρωτη μέση οδός 
ή λεωφόρος των βυζαντινών χρόνων, που σώζεται σε 
πολύ καλή κατάσταση σε μήκος περίπου 75 μέτρων 
κάτω από τη σημερινή Εγνατία, καθώς και η διασταύ-
ρωσή της με τον μαρμαρόστρωτο cardo, που βρίσκεται 
στην κατεύθυνση της σημερινής οδού Βενιζέλου. Πρό-
κειται για ένα ιστορικό σταυροδρόμι που επιβιώνει εδώ 
και 16 αιώνες, ενώ μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν 
τμήματα των δημόσιων κτιρίων που στέγαζαν εμπορι-
κές χρήσεις, κυρίως αργυροχρυσοχοΐας και του εντυ-
πωσιακού Τετράπυλου, που σηματοδοτούσε τη διασταύ-
ρωση. Σύμφωνα με τη μελέτη, στο σημείο όπου βρέθηκε 

το Τετράπυλο θα διευρυνθεί η έκταση της έρευνας, για 
την επιπλέον αποκάλυψη του μνημείου. Μάλιστα, όπως 
είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν, πεζογέφυρα που θα 
περνάει πάνω από τις αρχαιότητες θα δίνει την ευκαι-
ρία στους επισκέπτες να τα παρατηρούν – και σε αυτό 
θα βοηθάει και το μπαλκόνι θέασης στην προέκταση 
της πεζογέφυρας, καθώς και ένα γυάλινο δάπεδο στη 
νότια πρόσβαση του σταθμού. Παράλληλα θα υπάρχει 
πρόβλεψη για επιτόπου επίσκεψη, ελεγχόμενη και κατά 
ομάδες. Ο χρόνος περάτωσης του σταθμού με τις αρχαι-
ότητες θα πάρει περίπου τέσσερα χρόνια από τη στιγμή 
που θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Όσο για το κόστος, μένει 
να εκτιμηθεί…

Το σχέδιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης παρουσίασε η Αντιπερι-
φερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου στις Βρυξέλλες, σε Έλληνες Ευρωβουλευτές και στη Διεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Στρατηγική αυτή είναι 
ένα σχέδιο για την αειφόρο αστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, που επετεύχθη μέσω ανοικτής διαβούλευσης από 
τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους 8 Δήμους που περιλαμβάνει η περιοχή εφαρμογής, 
τους φορείς και τους πολίτες της πόλης. 

Η κ. Πατουλίδου ενημέρωσε τους Θεσσαλονικείς Ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη και Θοδωρή Ζαγοράκη, καθώς 
και τον Έλληνα Εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, για ζητήματα και θέματα της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και επιπλέον τους παρουσίασε διεξοδικά τη Στρατηγική που στοχεύει να 
αντιμετωπίσει τις οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές & κλιματικής αλλαγής προκλήσεις σε 
επίπεδο πόλης - μητρόπολης. 

Η κ. Αντιπεριφερειάρχης στο ελληνικό γραφείο της DG REGIO, συζήτησε με τον κ. Θάνο Παναγιώτη και τον κ. 
Willebrordus Sluijters την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με παρεμβάσεις 
ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύουν σε μια Θεσσαλονίκη ανταγωνιστική και καινοτόμα, συνεκτική, πράσι-
νη, ανθεκτική και αποτελεσματική.

«Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης  
παρουσιάστηκε από την Βούλα Πατουλίδου στις Βρυξέλλες»
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#πόλη

Hotel Nikopolis - Aqua Club Spa

Το Hotel Nikopolis διαθέτει μία πισίνα ολυμπιακών 
διαστάσεων (1.700 τ.μ.) και δίνει τη δυνατότητα 
στους επισκέπτες του ν’ απολαύσουν τις βου-
τιές τους στα κρυστάλλινα νερά της. Το ωράριο 
λειτουργίας είναι 10:00-19:30 και η τιμή εισόδου 
είναι € 15 /άτομο και € 20 /ζευγάρι (Δευτέρα-Πα-
ρασκευή) ενώ η είσοδος είναι € 30 ανά άτομο και 
αντίστοιχα € 50 ανά ζευγάρι το σαββατοκύριακο, 
που περιλαμβάνει και τη χρήση των spa. Για παιδιά 
ηλικίας 2-6 ετών η είσοδος είναι € 5 και για παιδιά 
7-12 ετών η είσοδος είναι στα € 10.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Ασκληπιού 16-18 
Τηλέφωνο: 2310/401.000

Makedonia Palace

Η πισίνα του ανακαινισμένου Makedonia Palace 
έχει ανοίξει και περιμένει τους Θεσσαλονικείς φί-
λους της να κάνουν τις βουτιές τους με… φόντο 
την πανέμορφη παραλία της πόλης. Το ωράριο λει-
τουργίας είναι 10:00-20:00 και η είσοδος ορίζεται 
Δευτέρα-Πέμπτη στα 20 ευρώ ανά άτομο και στα 
35 € ανά ζευγάρι, ενώ Παρασκευή-Κυριακή η εί-
σοδος είναι 30 ευρώ ανά άτομο και 55 ευρώ ανά 
ζευγάρι.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2 
Τηλέφωνο: 2310/897.197

Hyatt Regency Thessaloniki

Το Hyatt Regency Thessaloniki διαθέτει μία εξωτε-
ρική πισίνα 1.200 τ.μ. σ’ ένα περιβάλλον πλούσιας 
βλάστησης, που θυμίζει εξωτικό μέρος. Οι ώρες 
λειτουργίας είναι 09:00-20:00. Η τιμή της εισόδου 
είναι 15 ευρώ το άτομο και 22 ευρώ τα δύο άτομα 
τις καθημερινές, ενώ τα σαββατοκύριακα η τιμή 
διαμορφώνεται στα 30 ευρώ το άτομο και στα 50 
ευρώ τα δύο άτομα.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: 13ο χλμ Θεσσαλονίκη-Περαία 
Τηλέφωνο: 2310/401.234

SKY Pool «THE MET HOTEL»

Η πισίνα του The Met Hotel είνα μία από τις πλέον 
γνωστές της πόλης, αφού αποτελεί πόλο έλξης τα 
τελευταία χρόνια για πολλούς Θεσσαλονικείς. Οι 
ώρες λειτουργίας είναι 10:00-18:00 και η είσοδος 
τιμάται στα 15 ευρώ ανά άτομο (22 ευρώ το ζευ-
γάρι) τις καθημερινές, ενώ τα σαββατοκύριακα η 
είσοδος είναι 19 ευρώ το άτομο (30 ευρώ το ζευ-
γάρι). Να σημειωθεί ότι στην τιμή περιλαμβάνεται 

και η χρήση των σπα.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 48 
Τηλέφωνο: 2310/017.000

Porto Palace - URSA MINOR

Η πισίνα του Porto Palace σας καλεί ν’  απολαύ-
σετε τη βουτιά σας και τον καφέ σας με θέα τον 
Θερμαϊκό. Λειτουργεί από τις 11:00 μέχρι τις 19:00 
και η είσοδος είναι 10 ευρώ.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 65 
Τηλέφωνο: 2310/504.504

OCEAN CLUB

Το OCEAN CLUB είναι ένας πολυχώρος που δι-
αθέτει μια μεγάλων διαστάσεων πισίνα (μπαρ 
– εστιατόριο), περιτριγυρισμένη από πράσινο. Η 
πισίνα λειτουργεί 11:00 - 19:00. Η τιμή εισόδου 
είναι 7 ευρώ για τους ενήλικες και 5 ευρώ για τα 
παιδιά (για παιδιά κάτω των 5 ετών η είσοδος είναι 
δωρεάν).

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Οδυσσέα Ελύτη 1 
Τηλέφωνο: 2310/634.450

Liquido Pool Lounge

Πρόκειται για έναν από τους νέους τόπους συνά-
ντησης, όπου μπορείτε να κολυμπήσετε στην πισί-
να και να επιλέξετε τις αναπαυτικές ξαπλώστρες ή 
τις πριβέ σουίτες (11:00-20:00). 

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Περιοχή Αεροδρομίου, Έναντι Στρο-
φή Καζίνο, Θέρμη 
Τηλέφωνο: 2310/474.474

Bamboo Convention Center

Το Bamboo αποτελεί μία από τις τελευταίες προ-
τάσεις για όσους αναζητούν μία όαση δροσιάς τις 
ζεστές ημέρες στην πόλη. Ανοίγει καθημερινά τις 
πόρτες του 12.00-21:00 με ελεύθερη είσοδο στο 
χώρο του καφέ, ενώ για τη χρήση της πισίνας το 
εισιτήριο είναι 5 ευρώ!

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Λεωφ. Κορωπίου Αεροδρομίου, 
Βιομηχανική Περιοχή 
Τηλέφωνο: 2310/477.083

Ambassador Hotel

Το ξενοδοχείο Ambassador διαθέτει μία από τις 
πιο όμορφες πισίνες της Θεσσαλονίκης, που σας 
δημιουργεί την εντύπωση ότι βρίσκεστε σ’  έναν 
εξωτικό παράδεισο. Η πισίνα λειτουργεί 10:00-
20:00 και η είσοδος ορίζεται στα 4 ευρώ για τους 
ενήλικες και στα 2 ευρώ για τα παιδιά (έως 10 
ετών) (Δευτέρα-Παρασκευή), ενώ το σαββατοκύ-
ριακο η είσοδος είναι 6 ευρώ για τους ενήλικες και 
4 ευρώ για τα παιδιά.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: 18 χλ. Θεσσαλονίκης Επανωμής 
Τηλέφωνο: 23920/21.200

Philippion Hotel

Μία διαφορετική πρόταση κάνει το ξενοδοχείο 
Philippion, που συνδυάζει τη δροσερή βουτιά με 
μία μοναδική θέα της Θεσσαλονίκης και του Σέιχ 
– Σου. Η πισίνα είναι διαθέσιμη Δευτέρα-Παρα-
σκευή κατά τις ώρες 10:00-19:00, ενώ το σαββα-
τοκύριακο λειτουργεί 10:00-21:00. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Δάσος Πάρκο Σέιχ Σου - Κόμβος 7, 
Περιφερειακή Οδός 
Τηλέφωνο: 2310/203.320 – 2310/248.500

Royal Hotel

Η πισίνα του ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται στο 
δρόμο για Περαία, συγκεντρώνει τα τελευταία 
χρόνια την προτίμηση όσων βρίσκονται στα ανα-
τολικά. Το ωράριο λειτουργίας είναι 10:00-20:00 
και η είσοδος τιμάτα 5 ευρώ.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας 
Τηλέφωνο: 23920/21.144

Avalon Hotel Thessaloniki

Η πισίνα του ξενοδοχείου Avalon προσφέρει 
στους επισκέπτες της ένα χαλαρωτικό και τονωτι-
κό διάλειμμα μακριά από τη θορυβώδη κίνηση της 
πόλης. Είναι ανοιχτή καθημερινά 11:00-19:00 και 
η είσοδος είναι ελεύθερη (ελάχιστη κατανάλωση 
3,50 €/άτομο).

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Περιοχή Θέρμη 
Τηλέφωνο: 2310/462.700

Hotel Heaven

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην περιοχή των 
Ταγαράδων, διαθέτει τη μοναδική πισίνα με θα-
λασσινό νερό στη Θεσσαλονίκη. Το ωράριο λει-
τουργίας είναι 11:00-18:00 (καθημερινές) και 

Οι... εναλλακτικές βουτιές της Θεσσαλονίκης
Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και η θερμοκρασία μέρα με τη μέρα ανεβαίνει, κάνοντας τους Θεσσαλονικείς ν’ αναζητούν μέρη… δροσιάς, που θα κάνουν την παραμονή τους στην πόλη υποφερτή. 
Τα κρύα ντους στην μπανιέρα και τα air conditions δεν αποτελούν πάντα λύση, ιδίως όταν η θερμοκρασία «χτυπάει» 40άρια και η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι… τυχεροί επισκέπτονται τις παραλίες της 
Χαλκιδικής και της Πιερίας, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη. Όσοι, όμως, δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα, μπορούν ν’ αναζητήσουν μία όαση δροσιάς μέσα στην πόλη και σε 
απόσταση αναπνοής από το σπίτι τους. Η Karfitsa σας παρουσιάζει τις πισίνες των ξενοδοχείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που κάθε καλοκαίρι «πλημμυρίζουν» από όσους παραμένουν στο 

κλεινόν άστυ, αλλά και τα κολυμβητήρια αρκετών δήμων, τα οποία προσφέρονται για δροσιστικές βουτιές.

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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#πόλη
Θεσσαλονίκης

Sun Beach Hotel

Μία σταθερή επιλογή για όσους βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της πό-
λης αποτελεί το ξενοδοχείο Sun Beach, όπου ο καθένας μπορεί ν’  απο-
λαύσει τον καφέ ή το ποτό του δίπλα στην πισίνα. Οι ώρες λειτουργίας είναι 
10:00-19:00 και η τιμή εισόδου για κάθε άτομο ορίζεται στα 5 ευρώ (περι-
λαμβάνει καφέ ή αναψυκτικό).

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Λαμπράκη 2, Αγία Τριάδα 
Τηλέφωνο: 23920/51.221

Γυμναστική στα… δημοτικά και δημόσια νερά!
Εθνικό κολυμβητήριο

Το Εθνικό κολυμβητήριο, ένα από τα μεγαλύτερα κο-
λυμβητήρια της Θεσσαλονίκης, έχει πισίνα για το κοινό, 
με περιορισμένες, ωστόσο, ώρες, αφού αυτή διατίθεται 
μόνο ένα δίωρο (14:00-16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή). 
Η γενική είσοδος είναι 2 ευρώ (για φοιτητές 1 ευρώ), ενώ 
είναι δωρεάν για τους ανέργους, αλλά και για τους συντα-
ξιούχους (άνω των 65 ετών).

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Νέστορος Τέλογλου 2 
Τηλέφωνο: 2310/203.126

Δημοτικό κολυμβητήριο Παύλου Μελά

«Ανάσες» δροσιάς προσφέρει το δημοτικό κολυμβητήριο 
του δήμου Παύλου Μελά. Οι ώρες κοινού είναι 09:30-
11:30, 14:00-16:00 και 20:00-21:30 (Δευτέρα-Παρα-
σκευή) και 09:30-15:30 (το Σάββατο). Οι κάρτες χρήσης 
της πισίνας του κολυμβητηρίου κοστίζουν 10 ευρώ (για 
5 επισκέψεις), 20 ευρώ (για 10 επισκέψεις), 15 ευρώ 
(15νθήμερη) και 30 ευρώ (μηνιαία).

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Περικλέους & Ιθάκης, Άνω Ηλιούπολη 
Τηλέφωνο: 2310/667.626

Δημοτικό κολυμβητήριο Τούμπας

Το δημοτικό κολυμβητήριο της Τούμπας αποτελεί μία 
πραγματική όαση για όσους κατοικούν στα ανατολικά της 
πόλης. Οι ώρες κοινού είναι 09:00-21:00 (εκτός 14:30-
15:30) τις καθημερνές και 09:00-14:00 (το Σαββατο). Η 
γενική είσοδος είναι 2 ευρώ, ενώ υπάρχουν και κάρτες 
για 5 επισκέψεις (8 ευρώ και για τους φοιτητές 4 ευρώ), 
αλλά και μηνιαία κάρτα, που τιμάται στα 35 ευρώ. Για τους 
ανέργους είναι δωρεάν.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 
Τηλέφωνο: 2310/907.711

Δημοτικό κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου

Το κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών του δήμου 
Ωραιοκάστρου προσφέρεται για τις βουτιές αλλά και την 
άθληση των πολιτών του δήμου και των γύρω περιοχών. 
Οι ώρες κοινού είναι καθημερινά 09:00-15:30 και 19:00-
21:00 και το Σάββατο 09:00-16:00. Η γενική είσοδος είναι 
2 ευρώ (1 ευρώ για φοιτητές, ανέργους κ.τ.λ.), ενώ η μη-
νιαία κάρτα κοστίζει 30 ευρώ.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 32, Ωραιόκαστρο 
Τηλέφωνο: 2310/690.793

Δημοτικό κολυμβητήριο Νεάπολης-Συκεών

Στο ανακαινισμένο δημοτικό κολυμβητήριο Νεάπολης - 
Συκεών, οι φίλοι του υγρού στοιχείου μπορούν να προ-
σφύγουν τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Οι ώρες 
κοινού είναι καθημερινά 09:00-16.30 και 20.30-22:00, 
ενώ το σαββατοκύριακο 09:00-14:00.

Η είσοδος είναι 3 ευρώ για ετεροδημότες, 2 ευρώ για δη-
μότες και 1 ευρώ για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ανέρ-
γους, κ.τ.λ.). Επίσης, η μηνιαία κάρτα στοιχίζει 35 ευρώ 
για ετεροδημότες, 25 ευρώ για δημότες και στις υπόλοι-
πες ομάδες παρέχεται έκπτωση 5 ευρώ. Τέλος, υπάρχει 
πακέτο 12 επισκέψεων (για διάστημα δύο μηνών) στα 35 

ευρώ για τους ετεροδημότες και στα 25 ευρώ για τους 
δημότες.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 32, Ωραιόκαστρο 
Τηλέφωνο: 2310/690.793

Δημοτικό κολυμβητήριο Καλαμαριάς

Το δημοτικό κολυμβητήριο Καλαμαριάς, που διαθέτει μία 
πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, φιλοξενεί χιλιάδες πο-
λίτες, οι οποίοι επιζητούν τη δροσιά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Οι ώρες κοινού είναι 12:30-17:45 (Δευτέρα-Σάβ-
βατο). Η γενική είσοδος είναι 2 ευρώ (για φοιτητές 1 
ευρώ), ενώ η μηνιαία κάρτα κοστίζει 30 € (για φοιτητές 
15 ευρώ). Η είσοδος είναι δωρεάν για ανέργους (κάρτα 
ανεργίας και οικογενειακό εισόδημα κάτω από 12.000 
ευρώ).

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Χηλής 53 
Τηλέφωνο: 2310/440.540

Δημοτικό κολυμβητήριο Πανοράματος

Στο δημοτικό κολυμβητήριο Πανοράματος μπορείτε να 
συνδυάσετε εκγύμναση, ψυχαγωγία και χαλάρωση, σ’  
έναν χώρο με τη μέγιστη προσφερόμενη δυνατή ασφά-
λεια. Οι ώρες κοινού 08:30-17:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) 
και 20:00-22:45 (εκτός Δευτέρας και Πέμπτης 21:00-
21:50), ενώ το σαββατοκύριακο είναι 11:00 - 17:45.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: 1ο χλμ Πανοράματος-Θέρμης 
Τηλέφωνο: 2310/340.362

Πισίνα ΧΑΝΘ

Έτοιμη να φιλοξενήσει και φέτος τους πολίτες της Θεσσα-
λονίκης είναι η πισίνα της ΧΑΝΘ, που είναι και η μοναδική 
στο κέντρο της πόλης. Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευ-
τέρα 08:00-11:00, Τρίτη έως Παρασκευή 08:00-10:00, 
Τρίτη και Πέμπτη 15:00-17:00, Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 15:00-16:00, Δευτέρα & Παρασκευή 21:30-
23:00, Τετάρτη 22:00-23:00, Σάββατο 13:00-17:00 (έως 
24/6), Κυριακή 10:00-14:00 (έως 25/6) Η μηνιαία συν-
δρομή ανέρχεται στα 40 € και η ημερήσια επίσκεψη στα 
5 €.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Ν. Γερμανού 1 
Τηλέφωνο: 2310/241.007

11:00-19:00 (σαββατοκύριακο), ενώ η 
είσοδος κοστίζει 5 ευρώ.

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: 11η οδός, Ταγαράδες 
Τηλέφωνο: 23920/72.701

Athina Airport Hotel ξενοδο-
χείο 3 αστέρων

Το Athina Airport Hotel διαθέτει με-
γάλη πισίνα για όσους επιζητούν μία 
δροσερή απόλαυση στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Το ωράριο λειτουργίας 
είναι 10:00-19:00 και η είσοδος κο-
στίζει 5 ευρώ (περιλαμβάνει καφέ ή 
μπύρα).

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: 13ο χλμ. Θεσσαλονί-
κη-Περαία 
Τηλέφωνο: 2310/805.680

Capsis Hotel Thessaloniki -  
The RoofTop Piscina

Το πλήρως ανακαινισμένο The RoofTop 
Piscina προσφέρει την ευκαιρία για βου-
τιές σε όσους βρίσκονται στο κέντρο 
της πόλης. Το ωράριο λειτουργίας είναι 
10:00-19:00 και η τιμή εισόδου 8 ευρώ 
(περιλαμβάνει καφέ ή αναψυκτικό).

Πληροφορίες 
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 18 
Τηλέφωνο: 2310/596.800
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Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προκαλείται από κάποιους 
τύπους ενός κοινού ιού που ονομάζεται Ιός των Ανθρώπινων 
Θηλωμάτων ή HPV. Έως το 80% των γυναικών θα έρθουν σε 
επαφή με τον HPV, κάποια στιγμή στη ζωή τους. 

Ο ιός HPV είναι πολύ διαδεδομένος και μεταδίδεται εύκολα. Το ανο-
σοποιητικό μας σύστημα αντιμετωπίζει τις περισσότερες λοιμώξεις 
χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε προσβληθεί από αυτές.  Ωστό-
σο, κάποιοι ογκογόνοι τύποι του HPV μπορεί να παραμείνουν και 
με το πέρασμα του χρόνου να προκαλέσουν εξέλιξη σε καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. Τα μολυσμένα κύτταρα μπορεί αργά (διάστη-
μα χρόνων) να εξελιχθούν σε προκαρκινικές αλλοιώσεις και στη συ-
νέχεια σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, εκτός αν εντοπιστούν 
νωρίς σε προληπτικό έλεγχο. 

Κολποσκόπηση

Η κολποσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση η οποία, μαζί με το τεστ 
Παπανικολάου, έφερε επανάσταση στην έγκαιρη διάγνωση, πρό-
ληψη και θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Κατά 
αυτή ο εξειδικευμένος  γυναικολόγος ελέγχει την επιφάνεια του 
τραχήλου με τη βοήθεια του κολποσκοπίου, ενός ειδικά διαμορφω-
μένου μικροσκοπίου που μεγεθύνει την εικόνα έως και 30 φορές. 
Εφαρμόζοντας συγκεκριμένες χρωστικές μπορούν να εντοπιστούν 
προ-καρκινικές τραχηλικές αλλοιώσεις σε πρώιμα στάδια (δηλαδή 
κυτταρικές μεταβολές που μπορούν στο μέλλον να οδηγήσουν σε 
καρκίνο). Σε περίπτωση τέτοιων αλλοιώσεων συνήθως λαμβάνεται 
βιοψία προκειμένου να αποφασιστεί αν χρειάζεται θεραπεία.

Η κολποσκόπηση γίνεται πολύ καλά ανεκτή από την πλειοψηφία 
των γυναικών και δεν απαιτεί χρήση αναισθησίας. Για την ασθενή 

δε διαφέρει ιδιαίτερα από μια απλή γυναικολογική εξέταση για λήψη 
τεστ Παπ ή κολπικής καλλιέργειας.

Σε ό,τι αφορά τη θεραπεία των κολποσκοπικών αλλοιώσεων που 
τυχόν εντοπιστούν, αυτή γίνεται στο νοσοκομείο με τοπική ή γενική 
αναισθησία και έχει πάνω από 95% επιτυχία. Στόχος της θεραπείας 
είναι η αφαίρεση των παθολογικών κυττάρων και η πρόληψη υπο-
τροπών.

Τεστ Παπανικολάου

Το τεστ Παπανικολάου έχει σαν σκοπό να ανακαλύπτει μικρές βλά-
βες στον τράχηλο της μήτρας πριν αυτές γίνουν κάτι σοβαρό. Πρέ-
πει να γίνεται μια φορά κάθε χρόνο και συχνότερα όταν υπάρχει 
πρόβλημα.

Οι βλάβες στα κύτταρα του τραχήλου προέρχονται από έναν ιό τον 
HPV που υπάρχει σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. Πολλές φορές 
οι βλάβες έρχονται και φεύγουν χωρίς θεραπεία. Μερικές φορές 
όμως χρειάζεται να γίνει περαιτέρω διερεύνηση, κολποσκόπηση, 
βιοψία και θεραπεία.  

Εμβολιασμός

Σήμερα υπάρχουν δύο εμβόλια έναντι του ιού HPV. Ο εμβολιασμός 
μπορεί να προστατεύσει από τον καρκίνο  του τραχήλου της μήτρας 
που οφείλεται στους τύπους 16 και 18 του HPV, οι οποίοι ευθύνο-
νται για περισσότερο από το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας. Δεν προστατεύει έναντι όλων των ογκογό-
νων τύπων, γι΄αυτό και ο περιοδικός προληπτικός έλεγχος και το 
τεστ Παπ παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός. 

Η ασφαλής σεξουαλική επαφή είναι πάντα σημαντική. Το προφυλα-
κτικό αποτελεί ένα συνετό προληπτικό μέτρο έναντι των σεξουαλι-
κά μεταδιδόμενων νοσημάτων που περιλαμβάνουν και την λοίμωξη 
από τον HPV. Το κάπνισμα μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Καρκίνος του τραχήλου 
#υγεία

Η Visual Hellas σας προσφέρει 
επιλογές από τις μεγαλύτερες διεθνείς 
συλλογές rights managed, royalty free, 
editorial εικόνων και clips. Πρόκειται για 
εικόνες με στυλ και υψηλή δημιουργικό-
τητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς παρέχει 
τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το 
κόστος στον εκάστοτε προϋπολογισμό 
σας. Η Visual Hellas αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά καταξιωμένα πρακτορεία 
stock images, ειδησεογραφικά καθώς 
και συνδρομητικά ανάμεσά τους είναι το 
Masterfile, το Stockfood, το Alamy, 
το Χ17, το Startraks, το Afp και το 
Shutterstock. Τα αρχεία της Visual 
Hellas καθημερινά εμπλουτίζονται 
με νέο υλικό rights managed, royalty 
free, paparazzi, αλλά και footage. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με την Visual Hellas, 
στο 210 3611064 ή ηλεκτρονικά στο 
sales@visualhellas.gr

* Ο κ. Δανιηλίδης Άγγελος είναι:

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος

Επίκουρος Καθηγητής  
Μαιευτικής Γυναικολογίας  
Α.Π.Θ., BSCCP, DFFP, MIGS 
Ειδικότητα & Μετεκπαίδευση  
επί τετραετία σε Εδιμβούργο  
και Γλασκώβη και για 6 μήνες  
στη Γαλλία. 
www.gynekologia.gr  
info@gynekologia.gr

Του Άγγελου Δανιηλίδη
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Οσφυαλγία: ένας γνωστός – άγνωστος πόνος
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 80% των ανθρώπων, έχουν υποφέρει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους από οσφυαλγία. Η οσφυαλγία, 

που σημαίνει «άλγος στην οσφύ», δηλαδή στη μέση, δεν είναι πάθηση αλλά σύμπτωμα. Προκαλείται δηλαδή από κάποια αιτία, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει πόνος στην οσφύ. 

Του Θεοδόσιου Κουκουμπή Md, Phd

*Ο. κ. Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, 
PhD είναι: 
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μετεκπαιδευθείς επί 3 ετία στην Αμερική 
Στην Επανορθωτική Χειρουργική 
Ισχίου και Γόνατος. 
e-mail: koukoubi@otenet.gr 
www.hipkneereplacement.eu 
www.hkr.gr

#υγεία
ΜΊΑ ΣΥΧΝΗ ΠΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΤΑΛΑΊΠΩΡΕΊ ΤΟΥΣ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Έχουν περιγραφεί πάνω από 100 αιτίες που προ-
καλούν οσφυαλγία. Η συχνότερη αιτία είναι το δι-
άστρεμμα ή η τάση των μυών και συνδέσμων που 
κινούν αλλά και σταθεροποιούν την σπονδυλική 
στήλη, και προέρχεται συνήθως από μία απότομη 
κίνηση, όπως σκύψιμο για άρση κάποιου βάρους.  
Άλλη συχνή πάθηση  που προκαλεί οσφυαλγία εί-
ναι η εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων, των 
χόνδρων δηλαδή που παρεμβάλλονται ανάμεσα 
από τους σπονδύλους, η γνωστή δισκοπάθεια και 
συμβαίνει συνήθως μετά τα 40. 

Όταν ένα τμήμα 
του μεσοσπον-
δυλίου δίσκου 
μετακινηθεί από 
την θέση του και 
προβάλλει μέσα 
στον σπονδυλι-
κό σωλήνα όπου 
περνά ο νωτιαίος 
μυελός, δημιουρ-

γείται η αποκαλούμενη κήλη μεσοσπονδυλίου 
δίσκου (ή δισκοκήλη). Αυτή είναι δυνατόν να πι-
έζει τους συνδέσμους του σπονδυλικού σωλήνα, 
οπότε προκαλείται άλγος στην μέση. Εάν πιέσει 
τον νωτιαίο μυελό ή κάποιο νεύρο τότε προκα-
λείται άλγος κατά μήκος του ισχιακού νεύρου, η 
αποκαλούμενη «ισχιαλγία». Η ισχιαλγία δηλαδή 
είναι άλγος του νεύρου του ποδιού (ισχιακού) και 
όχι άλγος του ποδιού αυτού καθ’ εαυτού, όπως 
συνήθως νομίζει ο πάσχων.

Άλλες αιτίες οσφυαλγίας είναι η εκφυλιστική αρ-
θρίτιδα των σπονδυλικών αρθρώσεων (των αρ-
θρώσεων δηλαδή που ενώνονται οι σπόνδυλοι 
μεταξύ τους), η αστάθεια της σπονδυλικής στή-
λης, όγκοι, διάφορες φλεγμονές (ρευματολογικής 
ή μικροβιακής φύσεως), ψυχοσωματικοί παράγο-
ντες κ.τ.λ. Πολύ συχνά όμως δεν διαπιστώνεται η 
ακριβής αιτία της οσφυαλγίας. Στο 85 – 90% των 
περιπτώσεων ο πόνος δεν μπορεί να αποδοθεί σε 
συγκεκριμένη ασθένεια ή τραυματισμό.

Διαγνωστικά, εκτός από την κλινική εξέταση, συ-
νήθως δεν απαιτείται κανενός είδους εργαστηρια-
κή ή απεικονιστική εξέταση. Υπάρχουν φυσικά κά-
ποιες εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, όπως άλγος 
μακράς διάρκειας, τραυματισμός, ύπαρξη οστεο-
πόρωσης (για  ανακάλυψη πιθανότητας οστεοπο-
ρωτικού σπονδυλικού κατάγματος), ύπαρξη καρ-
κίνου (για μεταστάσεις) κ.τ.λ.

Η θεραπεία, όπως είναι φυσικό, εξαρτάται από την 
αιτία και την ένταση της οσφυαλγίας. Σε γενικές 
όμως γραμμές, στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων η θεραπεία είναι συντηρητική και 
περιλαμβάνει ανάπαυση και αποφυγή από κόπω-

ση, φάρμακα (αναλγητικά ή/και αντιφλεγμονώδη) 
και φυσιοθεραπεία. Επιπλέον αναφέρεται από 
ορισμένους συγγραφείς ότι στην υποχώρηση του 
οξέως άλγους είναι δυνατόν να βοηθήσουν επι-
πρόσθετα και άλλες μέθοδοι όπως ο βελονισμός, 
η χειροπρακτική, η γιόγκα ή και τίποτε άλλο εκτός 
από υπομονή, διότι η κρίση της οξείας οσφυαλ-
γίας θα υποχωρήσει από μόνη της ανεξαρτήτου 
θεραπείας. Συνήθως, ακόμα και οι  έντονες κρί-
σεις οσφυαλγίας υποχωρούν από μόνες τους σε 
διάστημα έως 3-6 εβδομάδων.

Υπάρχει κάποια διχογνωμία στο θέμα της ανάπαυ-
σης εάν πρέπει να υπάρχει ή όχι. Μία σουηδική 
έρευνα από το Goteborg συμβουλεύει κίνηση και 
ενεργητικότητα σε όσους έχουν πόνο στη μέση. 
Υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς που παραμένουν 
σωματικά ενεργοί, παρά τον πόνο, στις καθημερι-
νές δραστηριότητές τους, βελτιώνονται ταχύτερα 
από αυτούς που επιλέγουν ανάπαυση, και επι-
πλέον η ψυχική διάθεσή τους είναι πολύ καλύτε-
ρη. 

Η χειρουργική επέμβαση απαιτείται σπάνια και 
κυρίως όταν υπάρχει προσβολή των νεύρων (π.χ. 
παράλυση του ποδιού από κήλη μεσοσπονδυλίου 
δίσκου), μη υποχώρηση των συμπτωμάτων μετά 
από παρατεταμένη συντηρητική θεραπεία (περισ-
σότερο από 4-6 εβδομάδες), καθώς και όταν η 
οσφυαλγία οφείλεται σε λοιμογόνους ή ογκολογι-
κούς παράγοντες. 

Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που πρέπει να 
εφαρμόζονται καθημερινά και που βοηθούν στην 
μείωση των ενοχλήσεων αλλά και στην πρόληψη 
επανεμφάνισης της οσφυαλγίας. Τέτοια μέτρα πε-

ριλαμβάνουν την διατήρηση του ιδανικού βάρους 
του σώματος και τη γυμναστική, που όμως να μην 
φορτίζει πολύ την σπονδυλική στήλη. Oι ασκήσεις 
που θα γίνονται έχουν σκοπό να γυμνάσουν τους 
μύες και να αποκαταστήσουν ή να διατηρήσουν 
την ευλυγισία της σπονδυλικής στήλης. Πρέπει 
να επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά για όλη 
την ζωή, όχι όμως σε περιόδους κρίσεων οσφυ-
αλγίας. Η σωστή εκμάθηση των ασκήσεων πρέπει 
να γίνει από υπεύθυνο άτομο όπως φυσιοθερα-
πευτή. H καλύτερη γυμναστική που γυμνάζει όλο 
το σώμα χωρίς να φορτίζει τις αρθρώσεις είναι το 
κολύμπι.

Το κάθισμα σε καρέκλα ή καναπέ για διάβασμα ή 

παρακολούθηση τηλεόρασης πρέπει να γίνεται με 
το σώμα σε όρθια θέση και όχι μισοξαπλωμένο, 
διότι αντιστρέφεται η οσφυϊκή λόρδωση, η φυσιο-
λογική δηλαδή καμπύλη της Οσφυϊκής Μοίρας της 
Σπονδυλικής Στήλης. 

■ Όταν πρέπει κάποιος να παραμείνει για πολλή 
ώρα σε κάθισμα που δεν είναι ανατομικό (π.χ. όταν 
ταξιδεύει ή οδηγεί), θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
ειδικά μαξιλαράκια που τοποθετούνται στη μέση. 
■ Oταν πρέπει να σηκώσει κάποιο βάρος, έστω 
και μικρό, να μην σκύβει για να το πιάσει και να το 
σηκώσει, αλλά να λυγίζει τα γόνατά του για να το 
παίρνει. 
■ Oταν σκύβει στην λεκάνη να πλύνει το πρόσωπό 
του ή τα δόντια του, να λυγίζει τα γόνατα και τα ισχία 
ώστε η κάμψη της σπονδυλικής στήλης να είναι 
μικρότερη. 
■ Στο κρεβάτι όταν ξαπλώνει να παίρνει όποια 
θέση τον βολεύει καλύτερα. Tο στρώμα πρέπει να 
είναι μαλακό και αναπαυτικό. Kάτω από το στρώμα 
του κρεβατιού να υπάρχει κάποια επίπεδη και 
σκληρή επιφάνεια όπως σανίδες ή νοβοπάν.
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Διαγνωστικά μηχανήματα… θανάτου!
ΣΥΓΚΛΟΝΊΣΤΊΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΊΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

#έρευνα

«Πληγές» στα δημόσια νοσοκομεία χαρακτήρισαν τις ελλείψεις σε ιατρικά μηχανήματα, εργαζόμενοι που μιλούν στην Karfitsa. «Ακόμα και αν υπάρχουν δεν μπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες όλων των πολιτών, είτε επειδή είναι παλιά, είτε επειδή αναγκάζονται να μένουν στην αδράνεια λόγω έλλειψης προσωπικού». Παράλληλα κάποια 

άλλα μηχανήματα χρειάζονται αντικατάσταση «και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω δωρεών».

Της Φιλίππα Βλαστού 

Στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Θεαγένειο»- 
που καλύπτει ιατρικές ανάγκες των κατοίκων 
της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσα-
λίας- οι καρκινοπαθείς κλείνουν ραντεβού 
μετά από τέσσερις μήνες για να «σκοτώσουν» 
τον καρκίνο μέσω της ακτινοθεραπείας, λέει 
στην Karfitsa η πρόεδρος του σωματείου 
των εργαζομένων του νοσοκομείου, Αθηνά 
Γραμματικοπούλου. Στο νοσοκομείο υπάρ-
χουν τρία μηχανήματα που κάνουν ακτινο-
βολίες, δυο γραμμικοί επιταχυντές και ένας 
με κοβάλτιο, σύμφωνα με την κα Γραμματι-
κοπούλου.  «Ο ένας γραμμικός αντικαταστά-
θηκε από μια δωρεά εδώ και κάποιους μήνες 
και βρίσκεται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα προσαρμογής για τους χειριστές, ώστε να 
το μάθουν και για αυτό χρησιμοποιείται μόνο 
ο ένας», εξηγεί η ίδια. «Γι’ αυτόν τον λόγο τα 
ραντεβού αργούν πολύ. Μπορεί να ξεπερά-
σουν και τους τέσσερις μήνες» υπογραμμίζει 
η κα Γραμματικοπούλου και προσθέτει πως: 
«το κοβάλτιο είναι παλιό και προσπαθεί η δι-
ευθύντρια του τμήματος να το αντικαταστή-
σει, πράγμα που καθυστερεί όμως και αυτή 
τη στιγμή δεν λειτουργεί ούτε αυτό». 

Ο ένας γραμμικός που λειτουργεί πρόκειται 
και αυτός να αντικατασταθεί στο επόμενο δι-
άστημα, σύμφωνα με την κα Γραμματικοπού-
λου. «Οπότε φανταστείτε πότε θα κλείνουν 
ραντεβού για να ξεκινήσουν οι ασθενείς την 
θεραπεία. Μετά τον Σεπτέμβριο το ακτινοθε-
ραπευτικό θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα»! 
Το μηχάνημα βραχυθεραπείας ραδιενεργού 
καισίου για την αντιμετώπιση του καρκίνου 
του τραχήλου «είναι εδώ και πολλά χρόνια 
χαλασμένο. Οι ασθενείς αναγκάζονται να πη-
γαίνουν σε ιδιώτες ή σε άλλα δημόσια νοσο-
κομεία και στην Αθήνα». Από τα μέσα Μαρτί-
ου του 2016 είχε ξεκινήσει η λειτουργία του 
PET/CT στο νοσοκομείο, αλλά πλέον «λει-
τουργεί μόνο δυο φορές την εβδομάδα, γιατί 
δεν υπάρχει ραδιοφάρμακο για να χρησιμο-
ποιείται όλη την εβδομάδα. Επειδή όμως οι 
ασθενείς δεν μπορούν να περιμένουν απευ-
θύνονται σε ιδιώτες», λέει χαρακτηριστικά η 
κα Γραμματικοπούλου, ενώ παράλληλα συ-
μπληρώνει ότι «στο νοσοκομείο δεν υπάρχει 
μαγνητικός τομογράφος».

«Μαστογράφος που δεν πιάνει 
όλα τα μεγέθη»

Ως «μεγάλη πληγή» χαρακτήρισε την έλλει-
ψη αξονικού τομογράφου από το νοσοκο-
μείο «Άγιος Δημήτριος» ο αντιπρόεδρος του 
σωματείου των εργαζομένων, Στέφανος Χα-
τζηλιάδης. «Ασθενοφόρα μεταφέρουν τους 
ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία της πόλης που 
εκείνη την στιγμή μπορούν να εξυπηρετή-
σουν. Ασθενείς και εργαζόμενοι επωμίζο-
νται την μεγάλη ταλαιπωρία εξαιτίας αυτής 
της έλλειψης». Προσθέτει δε ότι πρόβλημα 
αντιμετωπίζει και ο μαστογράφος, καθώς 
δεν μπορεί να «πιάσει» όλα τα μεγέθη των 
μαστών! Ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων  
επισημαίνει την βαρύτητα που έχει η τεχνική 
υπηρεσία, η οποία όμως «δεν υπάρχει πέρα 
από τον προϊστάμενο και έναν ηλεκτρολόγο. 
Αποτέλεσμα είναι το σέρβις να αργεί. Δεν 
υπάρχουν κονδύλια και κάποιες μικροκατα-

σκευές που γίνονται είναι με λεφτά από το 
εκκλησάκι», λέει. Επιπλέον, εξηγεί ότι: «θα 
έπρεπε το νοσοκομείο να έχει έναν ειδικό 
ηλεκτρολόγο που να ασχολείται με αυτά τα 
μηχανήματα. Παλιότερα είχαμε έναν εργαζό-
μενο που ήταν πολύ καλός, αλλά συνταξιο-
δοτήθηκε και έφεραν έναν άλλον που ήρθε 
από τον ΟΣΕ και δεν ασχολιόταν με ανάλογα 
μηχανήματα. Μέχρι να έρθει και να μάθει την 
δουλειά πήρε ένα διάστημα. Μάλιστα, έμενα 
μου είχε πει ότι είχε να πιάσει κατσαβίδι 20 
χρόνια». Τα μηχανήματα που… κρασάρουν 
όμως δεν είναι μόνο τα ιατρικά. 

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηλιάδη και ηλεκτρι-
κές συσκευές όπως ψυγεία και πλυντήρια πι-
άτων στην κουζίνα του νοσοκομείου, έχουν 
πρόβλημα. «Έπλεναν τα πιάτα στο χέρι για-
τί είχε χαλάσει το πλυντήριο και όπως ήταν 
λογικό δεν καθαριζόντουσαν καλά», λέει. Ο 
ίδιος μάλιστα συμπληρώνει ότι: «τα μηχανή-

ματα στο Νοσοκομείο είναι παλιά. Προσπαθεί 
η διοίκηση να αντικαταστήσει κάποια αλλά 
ακόμα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οι δωρεές 
φαίνεται πως είναι η μόνη λύση για να περά-
σει την πόρτα των δημόσιων νοσοκομείων 
ένα νέο ιατρικό μηχάνημα,. Για αυτό εργαζό-
μενοι μαζί με τον πρώην διοικητή του Νοσο-
κομείου και ιατροδικαστή, Ματθαίο Τσούγκα, 
έχουμε δημιουργήσει έναν σύλλογο φίλων 
του «Αγίου Δημητρίου». Τώρα αναμένουμε 
να έρθουν δυο μηχανήματα από δωρεές», 
σημειώνει ο κ. Χατζηλιάδης.

«Μηχανήματα υπάρχουν…  
γιατροί δεν υπάρχουν!»

Εν μια νυκτί στο Νοσοκομείο Άγιος Παύλος 
εργαζόμενοι στον ακτινολογικό εργαστή-
ριο δέχτηκαν τριπλάσιο όγκο δουλειάς, με 
αποτέλεσμα οι ίδιοι, δίχως να γίνει καμία 
πρόσληψη, αναγκάστηκαν να τα βγάλουν εις 
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Οι φυσικοί σύμμαχοι σας 
για να κερδίσετε τη μάχη των εκλογών
Αν δεν θέλετε να «πιθηκίζετε» σε φυγόκεντρο εκλογική περιδίνηση  

και το ζητούμενο είναι η πρυτάνευση της λογικής, 
του σίγουρου πολλαπλασιασμού των ψήφων στο πρόσωπο σας, 

τότε δε χρειάζεστε να ψάχνετε στα τυφλά. 
Ακολουθείστε το παράδειγμα των εκατοντάδων αυτοδιοικητικών στελεχών, 

που εμπιστεύθηκαν τους μοναδικούς οδηγούς πολιτικής επικοινωνίας, 
για το βήμα-βήμα χτίσιμο του προφίλ τους, 
και βγήκαν νικητές σε κάθε εκλογική μάχη. 

Δεν έκαναν λάθος, που έδειξαν την εμπιστοσύνη στους φυσικούς τους συμμάχους.

Και οι 3 οδηγοί πολιτικής επικοινωνίας 

μόνο 29€  (συν έξοδα αποστολής) 

και μόνο μέχρι 31 Ιουλίου 2017

Μικράς Ασίας 43,152 33 Χαλάνδρι, Tηλ.: (210) 92.46.770
Email: thinkpol@otenet.gr, thanasis.papamichail@yahoo.gr

thinkpolitix.blogspot.gr
 Think Politics,  Thanasis Papamichail

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΣΟΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΑΝΕΞΟΔΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

#έρευνα
«Στον πάγο το μηχάνημα για 
τη διάγνωση μεταστάσεων»

«Νοσηλευτικό προσωπικό κάνει τους… σεκιούριτι»

Αναγκαστικά νοκ άουτ βγήκε το μηχάνημα 
PET/CT στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως 
εξηγεί ο πρόεδρος των εργαζομένων Λάμπρος 
Δερμετζόγλου. «Λόγω έλλειψης προσωπικού 
αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε γα λίγο δι-
άστημα την λειτουργία του μηχανήματος που 
εντοπίζει έγκαιρα τις μεταστάσεις του καρ-
κίνου. Γιατί δεν υπήρχε τρόπος να δώσουμε 
διαφορετικά την άδεια των εργαζομένων». Η 
πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείο 
Παπανικολάου, Ελένη Σιώτου, υποστηρίζει από 
την πλευρά της ότι «δεν έχουμε κανένα παρο-
πλισμένο μηχάνημα. Και η έλλειψη προσωπι-
κού, ενώ υπάρχει, δεν αποτελεί πρόβλημα στο 
να μην λειτουργεί κάποιο μηχάνημα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Παύλος, Δημήτρη Βαλαρούτσο: «Εδώ και έξι μήνες σταμάτησε η συνεργασία που είχαμε με κά-
ποια συνεργεία σεκιούριτι, όπως έγινε και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Η Διοίκηση του νοσοκομείου πήρε δυο βοηθούς θαλάμου και τους ονόμασε σεκιούριτι. 
Δηλαδή κατέβηκαν από την νοσηλευτική υπηρεσία, οικειοθελώς αυτοί οι άνθρωποι, χάνοντας και το επίδομα τους». Ο ίδιος προσθέτει τέλος ότι: «μια γυναίκα που δεν 
είναι και η αρμοδιότητα της, καλείται να φυλάξει 10 στρέμματα. Σκεφτείτε μόνο τι γίνεται στις εφημερίες που έχουμε εκατοντάδες παρκαρισμένα αυτοκίνητα έξω και 
μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο τόσος κόσμος».

πέρας… όπως περιγράφει ο πρόεδρος των εργαζομένων, Δημήτρης 
Βαλαρούτσος. «Πριν από τρία χρόνια είχαμε σε λειτουργία έναν αξο-
νικό τομογράφο και αρκετό βοηθητικό προσωπικό στο ακτινολογικό. 
Όταν λάβαμε το 2013 από τον Νοσοκομείο “Παναγία’’ επιπλέον έναν 
μαγνητικό και έναν αξονικό τομογράφο, λάβαμε ακόμη έναν μαγνη-
τικό, ενώ είχαμε δρομολογήσει να πάρουμε και έναν ψηφιακό μα-
στογράφο, έτσι αυξήθηκαν κατά πολύ οι βάρδιες», λέει ο πρόεδρος 
και συμπληρώνει ότι τα ραντεβού τον ασθενών πραγματοποιούνται 
χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις «γιατί οι εργαζόμενοι δίνουν τα ‘’γκά-
ζια’’ τους».

«Ελλείψεις βασικών μηχανημάτων…»

Χωρίς μαγνητικό τομογράφο παραμένει και το νοσοκομείο «Γ.Γεννη-

ματάς», όπως αναφέρει ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων, 
Πέτρος Κετικίδης. «Υπάρχουν παλιά μηχανήματα και στα αναισθησιολο-
γικά, υπάρχουν χειρουργικά τραπέζια που είναι παλιά και κάποια στιγμή 
χρειάζονται αντικατάσταση γιατί χαλούν συνέχεια», εξηγεί. «Παρά τις 
επανειλημμένες οχλήσεις των εργαζομένων δεν υπάρχει μαστογράφος 
στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», λέει η πρόεδρος του σωματείου των ερ-
γαζομένων Παναγιώτα Αλατζά. «Καταγράφονται ελλείψεις ειδικευμένων 
μηχανημάτων όπως ο ψηφιακός αγγειογράφος και επίσης ο αγγειογρά-
φος στο αιμοδυναμικό. Πρέπει να γίνει εκσυγχρονισμός μηχανημάτων 
στο ακτινολογικό εργαστήριο σε αξονικό μαγνήτη», υπογραμμίζει ο 
πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Μπάμπης Κορο-
ξενός. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι «καθυστερήσεις σε ραντεβού 
των ασθενών. Επίσης, δεν υπάρχουν σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι 
όπου θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν καλυτέρα οι ασθενείς».

Μία πρωτοποριακή μέθοδος εφαρ-
μόζεται τις τελευταίες ημέρες για τον 
καθορισμό του Θερμαϊκού κόλπου 
και υπολογίζεται ότι στις αρχές της 
επόμενης εβδομάδας η εικόνα της 
θάλασσας της Θεσσαλονίκης, που... 
βρώμισε από φυτοπλαγκτόν θα έχει 
βελτιωθεί αισθητά. Συγκεκριμένα, 
στην προβλήτα 1 στο Λιμάνι έχει 
τοποθετηθεί ένα φορητό σύστημα 
βιολογικής διαχείρισης, το οποίο 
φροντίζει ώστε ν’ αφαιρείται η άλγη 
από το νερό και προοδευτικά αυτό να 
καθαρίζει. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης 
της εταιρίας North Aegean Slops – η 
οποία βοηθάει στον καθαρισμό του 
Θερμαϊκού, χάρη στο μηχάνημα που 
διαθέτει – Πασχάλης Καδιγιαννάκης, 
μίλησε στην Karfitsa για τη μέθοδο 
που εφαρμόζεται. «Πρόκειται για μία 
μοναδική συσκευή στην Ελλάδα, η 
οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ 

ξανά στον Θερμαϊκό και δεν υπάρχει 
άλλη στη χώρα. Είναι πατενταρισμέ-
νη διεθνώς και είμαστε τυχεροί που 
έχουμε τέτοιο στη Θεσσαλονίκη. Σκε-
φτείτε ούτε στην Αθήνα δεν υπάρχει», 
σχολίασε αρχικά, για να εξηγήσει πως 
«είναι ένα φορητό σύστημα βιολογι-
κής διαχείρισης, το οποίο επεξεργά-
ζεται 10 τόνους άλγης και νερού το 
πεντάλεπτο περίπου. Αυτό, δηλαδή, 
που στην ουσία κάνει είναι ν’ αφαιρεί 
από το νερό την άλγη και να επιστρέ-
φει το νερό πίσω στο περιβάλλον». Ο 
κ. Καδιγιαννάκης διαχώρισε το σύ-
στημα αυτό από μία απλή σκούπα, 
καθώς, όπως λέει: «Δεν πρόκειται 
για μία σκούπα, όπως ακούω να λέ-
γεται, γιατί η σκούπα θα μάζευε 6 
κυβικά νερό, θα έπρεπε στη συνέχεια 
ν’  αδειάσει και η σύσταση δεν θα ήταν 
ούτε το 10% της άλγης. Εμείς αυτήν 
την στιγμή διαχωρίζουμε το νερό από 

την άλγη και το επιστρέφουμε πίσω. 
Είναι διαφορετική η διαδικασία».

Πρώτη φορά τέτοια ποσότητα

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Χη-
μείας Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Κώ-
στας Φυτιάνος, αναφερόμενος στις 
τεράστιες ποσότητες φυτοπλαγκτού 
που έχουν καλύψει το παραλιακό 
μέτωπο δήλωσε πως «Πρώτη φορά 
έχει πάρει τέτοια έκταση και κινείται 
με τόση ένταση στο Θερμαϊκό κόλ-
πο». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
κ. Φυτιάνου το φαινόμενο έχει φτά-
σει στο μέγιστο στάδιο της ανάπτυ-
ξης και τώρα ξεκινάει το στάδιο της 
αποσύνθεσης. Ο καθηγητής Χημείας 
Περιβάλλοντος, δεν είναι ιδιαίτερα αι-
σιόδοξος για την άμεση αντιμετώπιση 
της κατάστασης.

Της Ελένης Τσαλκατίδου

Καινοτόμα μέθοδος για να... ξεβρωμίσει ο Θερμαϊκός Κόλπος
ΤΕΡΑΣΤΊΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΊΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Φωτο: Γ. Βελλίδης
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#karfitsomata
■ Απολογισμό έργου έκανε ο επικεφαλής δη-
μοτικής παράταξης και βουλευτής της ΝΕΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Σε μακροσκελέστατη ανακοί-
νωση -με αφορμή εκδήλωση του για… τρία 
χρόνια στο δήμο- σημειώνει ότι… «δικαιώνει 
τους Θεσσαλονικείς σε αντίθεση με την… απο-
τυχημένη διοίκηση Μπουτάρη»! Ο κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, δεν είναι ο μόνος που έχει… απέ-
ναντι του τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Κι άλλοι 
«γαλάζιοι» της πόλης, πολιτευτές κυρίως, τον 
έχουν «στο…  στόχαστρο» προκειμένου να πα-
ρουσιάσουν τις θέσεις και αντιθέσεις τους με 
τον αυτοδιοικητικό που τα έχει καλά σχεδόν με 
όλα τα κόμματα και τους αρχηγούς! Οι ειδικοί 
της επικοινωνίας, ενόψει… εκλογών – όπως 
λένε – θεωρούν ότι η αντιπολίτευση στον κ. 
Μπουτάρη είναι επιβεβλημένη σε μία πόλη που 
δεν παράγει πολιτικές εδώ και πολλά χρόνια.
■ Ο κ. Καλαφάτης, έδωσε στην εκδήλωση των 
«ΕΝΤΑΞΕΙ», τη βάση στην οποία θα κινηθούν 
κι άλλοι βουλευτές και πολιτευτές, τώρα που 
«πιάνουν οι ζέστες» και «ανεβαίνει ο υδράρ-
γυρος»  στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μεταξύ 
άλλων γράφει ο βουλευτής: «Ο πολίτης, πλέον, 
καταλαβαίνει αυτό που λέγαμε από το 2014: 
Ότι ο σημερινός δήμαρχος Θεσσαλονίκης και 
η διοίκησή του, είναι ένα επικοινωνιακό προ-
ϊόν, χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα για την 
πόλη. Δεν περιοριστήκαμε σε μια χαιρέκακη 
υπόδειξη λαθών και αποτυχημένων επιλογών. 
Καταθέσαμε προτάσεις, κάποιες εκ των οποί-
ων υποχρεώθηκε να υιοθετήσει η διοίκηση, 
προσπαθήσαμε πολλές φορές να προλάβου-
με λάθη και να συμβάλλουμε σε διορθωτικές 
κινήσεις, ακόμα και να στηρίξουμε επιλογές 
της διοίκησης, όποτε κρίναμε ότι υπηρετούν 
το καλό της πόλης. Ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 
χρόνια στην πόλη σε επίπεδο υποδομών, η 
παραλία, η αλάνα της Τούμπας, το Δημαρχιακό 
Μέγαρο, είναι έργα στα οποία ο δήμαρχος δεν 
συνέβαλε ούτε καν ως δημοτικός σύμβουλος. 
Ορισμένα ακόμη τα λοιδόρησε και τα πολέμη-
σε, αλλά αναγκάστηκε να τα αποδεχτεί όταν 
είδε ότι ο κόσμος τα αγκάλιασε και τα αγάπη-
σε…».
■ Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης 
εμμέσως υποστήριξε το έργο του Βασίλη Πα-
παγεωργόπουλου, του οποίου υπήρξε στενός 
συνεργάτης ενώ θύμισε – όπως είπε – τις… 
ήττες Μπουτάρη όπως «την ανικανότητα της 
αντιμετώπισης της κακοκαιρίας και την προ-
σπάθεια να υποβαθμιστεί η υπόθεση με ανέκ-
δοτα για «παγωμένο αλάτι». Την αδυναμία να 
οργανωθούν Χριστουγεννιάτικες γιορτές για 
όλους και την πορεία από το δένδρο που βού-
λιαξε στον εορτασμό χωρίς… παρουσία Θεσ-
σαλονικέων. Τη μετατροπή σε επικοινωνιακό 
σήριαλ… χωρίς σενάριο της διεκδίκησης της 
1ης Προβλήτας από το δήμο Θεσσαλονίκης. 
Την αδυναμία σύνταξης κανονιστικών διατά-
ξεων για το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Τις 
αντιφατικές δηλώσεις του δημάρχου για τη Νέα 
Παραλία. Τις ενδοπαραταξιακές κόντρες και το 
μνημόνιο που φόρτωσε στους Θεσσαλονικείς, 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
την Παγκόσμια Τράπεζα.  Τις προσωπικές δε-
σμεύσεις του δημάρχου για τη δημιουργία 
αποτεφρωτηρίου νεκρών και τελεφερίκ, που 

δεν έχουν υλοποιηθεί μετά από επτά χρόνια 
διοίκησης».
■ Υποψήφιος δήμαρχος της ΝΔ ποιος θα είναι; 
Πολλοί πιστεύουν ότι η ΝΔ του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη θα στηρίξει… Γιάννη Μπουτάρη. Τόσο 
γιατί η κ. Ντόρα Μπακογιάννη στήριξε στην 
πρώτη θητεία τον σημερινό δήμαρχο – και με 
«Μπακογιαννικό» στη διοίκηση (Στ. Αβραμίδη)- 
όσο και γιατί ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
υποστήριξε στις εσωκομματικές εκλογές της 
ΝΔ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δημιουργώντας… 
μόνιμο ρήγμα στη σχέση του με τον Απόστολο 
Τζιτζικώστα. Σήμερα, πολλοί ΝΔκρατες θεω-
ρούν ότι οι θέσεις του κ. Μπουτάρη -περί ιδι-
ωτικών πρωτοβουλιών- είναι γαλάζιες θέσεις 
ανάπτυξης και «δεν θα πέσουν από τα σύννε-
φα» σε ενδεχόμενο γαλάζιας υποστήριξής του. 
(Άλλωστε και η κα Φωτεινή Πιπιλή το είχε προ-
τείνει ξεκάθαρα στο παρελθόν, μαζί με άλλα λι-
γότερο προβεβλημένα στελέχη της ΝΔ).
■ Στην ανακοίνωση του ο κ. Καλαφάτης, δεν 
μιλάει για την… ταμπακιέρα. Δηλαδή αν θα είναι 
εκ νέου υποψήφιος κι αν προτίθεται να εγκα-
ταλείψει για το δήμο τη Βουλή. Λέει μόνο πως 
«δεν ήταν και λίγοι όσοι είδαν υψηλό πολιτικό 
ρίσκο στην απόφασή του να δώσω λύση στο 
αδιέξοδο που δημιουργούσε η δυστοκία ανεύ-
ρεσης εκείνου που θα έδινε μια μάχη, για πολ-
λούς χαμένη από τα αποδυτήρια, για το δήμο 
Θεσσαλονίκης. Στην πολιτική, όμως, πρέπει να 
δίνεις τις μάχες όχι σύμφωνα με το τι συμφέρει 
και εξυπηρετεί εσένα, αλλά τι είναι καλό για το 
σκοπό που υπηρετείς. Προτιμώ να δίνω μά-
χες με σημαία την Αλήθεια και ας χάνω, παρά 
να κερδίζω με οδηγό το ψέμα. Γιατί πιστεύω 
ακράδαντα ότι η αλήθεια, στο τέλος επιβρα-
βεύει όποιους την υπηρετούν». (Με άλλα λόγια 
εξέφρασε το θαυμασμό του για τα όσα έχει πε-
τύχει ο ίδιος).
■ Ορίστε; Πώς είπατε; Σχολιάζοντας  τις δη-
λώσεις Καλαφάτη τόσο στελέχη της ΝΔ όσο 
και της διοίκησης Μπουτάρη, απάντησαν ότι 
«μόνο… χαμένος δεν βγήκε από το δήμο και 
τη διεκδίκηση του πριν από τρία χρόνια. Τον 
στήριξαν τόσο το κόμμα όσο και οι υποψήφιοί 
του γνωστοί ΝΔκρατες,  ενώ την ίδια ώρα βρί-
σκονταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότη-
τας προκειμένου να διατηρήσει ψήφους για το 
κοινοβούλιο…».
■ Παράλληλα πολλά βουλευτικά και πολιτικά 
γραφεία οργανώνονται για να «εκδράμουν» 
στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης γιατί όπως 
εκτιμούν οι προσεχείς εκλογές, θα φέρουν τα 
πάνω κάτω. Όπως μας είπε «Καραμανλικός» 
της πόλης «μόνο η περίπτωση Μαρία Σπυράκη 
είναι ενδεικτική της κατάστασης που διαμορ-
φώνεται. Η ευρωβουλευτής και δημοσιογρά-
φος είναι από τους πολύ στενούς συνεργάτες 
του σημερινού προέδρου της ΝΔ αλλά και με 
δική της ακτινοβολία, τόσο λόγω του MEGA 
όσο και των ξεκάθαρων και… συνεχών θέσε-
ων που τολμά να παίρνει σε αντίθεση με άλ-
λους εκλεγμένους της Kεντρικής Μακεδονίας 
οι οποίοι περιμένουν λίγο πριν τις εκλογές για 
να εμφανισθούν στα ΜΜΕ και στην κοινωνία. 
Αν κατέβει σε δήμο ή Α΄ Θεσσαλονίκης, θα… 
ανατρέψει πολλά και πολλούς».
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#karfitsomata
■ Αντίθετη με τη λειτουργία 
των καταστημάτων όλες τις Κυ-
ριακές είναι η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων της Θεσσαλονί-
κης, όπως προκύπτει από τα 
ευρήματα της πρόσφατης έρευ-
νας που διενήργησε το ΕΒΕΘ 
σε συνεργασία με την εταιρία 
δημοσκοπήσεων και ερευνών 
Palmos Analysis. Ωστόσο 
περισσότεροι από 6 στους 10 
(65%) λένε «ναι» στις Κυριακές 
που έχουν… ψωμί. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της έρευνας, η ευρεία πλειο-
ψηφία (74%) δεν συμφωνεί με 
το άνοιγμα των καταστημάτων 
του κέντρου της Θεσσαλονίκης 
όλες τις Κυριακές του έτους. 
Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 
83% και 80% στις επιχειρή-
σεις λιανικής και σ’ αυτές του 
κέντρου της πόλης αντίστοι-
χα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις 
συμφωνούν με το άνοιγμα των 
καταστημάτων του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης (65%) κάποιες 
Κυριακές του έτους, με μεγάλη 
δυνητική εμπορικότητα. 

■ Μπορεί η νεαρή κυβερνητική του Διοι-
κητηρίου να μην… μιλάει για το έργο της, 
ωστόσο η παρουσία της σε διάφορα events 
γίνεται κάθε φορά… talk of the town. Η κ. 
Νοτοπούλου  του πρωθυπουργικού γρα-
φείου Θεσσαλονίκης, βρέθηκε στις πρώτες 
σειρές των καθισμάτων κατά την παράδο-
ση του κόμβου 16 (βλ Λαχαναγορά και… 
ταλαιπωρία) στην κυκλοφορία. Έσπευσε να 
συγχαρεί –ντυμένη στα ροζ- τον Περιφε-
ρειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και έκοψε 
μαζί του την…  κορδέλα. Σημείωση: Τα ροζ 
επέλεξε και η αντιπεριφερειάρχης Βούλα 
Πατουλίδου, γεγονός που δεν πέρασε -πο-
λιτικά- απαρατήρητο και ασχολίαστο.

■ Στη «μάχη» επαναπατρισμού της Αφροδίτης της Μήλου, ρίχτηκε ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης, αφού μέσω της προσωπικής του σελίδας στο facebook, παροτρύνει γνωστούς και φίλους 
να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη εκστρατεία. Η εκστρατεία επαναπατρισμού ενός από τα διασημότερα 
αγάλματα στον κόσμο, που εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, έχει αρχίσει από τον Ιούνιο με στόχο τη 
συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών, οι οποίες είναι βασικό «προαπαιτούμενο» για να συζητηθεί το θέμα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες υπογραφές, ώστε να 
υποβληθούν μαζί με το σχετικό αίτημα στην Κομισιόν, όπως επίσης και στη διοίκηση του μουσείου, για να 
επιστρέψει η «ξενιτεμένη» Αφροδίτη, η οποία βρίσκεται σε γαλλικό έδαφος από το 1820…

■ Χωρίς κόστος είπαν να μα-
ζέψουν τα σκουπίδια! Στο πλαί-
σιο της κοινωνικής ευθύνης SA 
8000, ιδιωτική εταιρεία  προσέ-
φερε – από την πρώτη στιγμή - τα 
οχήματα της ώστε να καθαρίσει ο 
δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της 
χώρας και μάλιστα σε μία εποχή 
που προσπαθεί να προσελκύσει 
τουρίστες. Οι Κωστής Καιρίδης 
και Γιώργος Παπαδόπουλος, ιδι-
οκτήτες της συγκεκριμένης εται-
ρείας επειδή θεώρησαν απαρά-
δεκτη την εικόνα της πόλης– όχι 
μόνο για τουριστικούς αλλά κυ-
ρίως για λόγους υγείας- έθεσαν 
την εταιρεία τους στη διάθεση 
των συναρμοδίων υπηρεσιών 
του δήμου Θεσσαλονίκης ΧΩ-
ΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ! Σε κάτι παρόμοιο 
έχουν ήδη προχωρήσει και στην 
Μύκονο, όπου συνεργάζονται με 
το κεντρικό δήμο, όμως γειτονι-
κός πνίγεται στα σκουπίδια και… 
εθελοντικά καθαρίζουν κι αυτόν! 
Όπως είπε στη στήλη ο κ Καιρί-
δης, η εταιρεία συνεργάζεται ήδη 
με το δήμο Θεσσαλονίκης στην 
προμήθεια καυσίμων – ύστερα 
από διαγωνισμό – και στη μεγά-
λη χιονόπτωση του περασμένου 
χειμώνα συνέβαλε –και πάλι στο 
πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύ-
νης- στον αποχιονισμό της πόλης.
■ Οι περιοδείες του πρώην 

υπουργού καλά κρατούν! Ο λό-
γος για τον βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρη 
Μάρδα ο οποίος από τη στιγμή 
που παύτηκε από υπουργός έχει 
«οργώσει» την περιφέρειά του. 
Πρόσφατα, βρέθηκε στην Αρέ-
θουσα και μίλησε σε νέους αγρό-
τες για τα προγράμματα και τις 
δράσεις του ΕΣΠΑ που πρόκειται 
να ανακοινωθούν. Η κινητικότητα 
αυτή δείχνει πως έδωσε τα χέρια 
με τον Τσίπρα και πρόκειται να 
πολιτευτεί στη Β’ Θεσσαλονίκης, 
παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και η 
σύζυγός του (στέλεχος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης) 
δραστηριοποιούνται στην πρώτη 
περιφέρεια…
■ Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, 
τις Σέρρες και πιο συγκεκριμένα 
στην Αμφίπολη ξενάγησε δημο-
σιογράφους η υφυπουργός Εσω-
τερικών, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά 
με αφορμή το Συμπόσιο «Ωδή 
Αμφιπόλεως». Η ξενάγηση περι-
ελάμβανε περιήγηση στον Λέο-
ντα της Αμφίπολης, το Μνημείο 
Ολοκαυτώματος Κερδυλλίων, 
την Ξύλινη Γέφυρα Αμφίπολης, το 
Αρχαίο Γυμνάσιο Αμφίπολης, τον 
Τύμβο Καστά, το Ροδολίβος (για 
την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του), 
το Μουσείο Μαρτυρικού  Χωριού 
Κορμίστα, το Σπήλαιο Αλιστράτης 

- Φαράγγι Αγγίτη και Οινοποιείο 
Χαραλαμπόγλου στην Κρηνίδα. 
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να 
λείπει από το πρόγραμμα μιας… 
«Καραμανλικιάς» πολιτικού η 
επίσκεψη στην Πρώτη Σερρών 
και στο Μουσείο του Εθνάρχη, 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ούτε 
εκλογές να χαμε…
■ Στη Μάδυτο βρέθηκε ο βου-
λευτής της ΝΔ από τη Β’ Θεσσα-
λονίκης, Σάββας Αναστασιάδης 
όπου γιόρτασε παρέα με τον 
Μητροπολίτη Θεόκλητο τα ονο-
μαστήρια του Αρχιμανδρίτη Πα-
τρός Λεοντίου. Για άλλη μια φορά 
κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο 
από το «γεμάτο» κοινοβουλευτι-
κές υποχρεώσεις πρόγραμμά του 
και να βρεθεί στους ψηφοφόρους 
του. 
■ Μαθαίνουμε ότι στα γραφεία 
του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης πατάνε 
μόνο οι… αστυνομικοί που φρο-
ντίζουν για την ασφάλειά τους και 
οι συνεργάτες των βουλευτών. 
Όπως αναφέρουν πληροφορίες 
της στήλης οι βουλευτές της Α’ 
Περιφέρειας του κυβερνόντος 
κόμματος είναι… εξαφανισμένοι. 
Μάλλον θα έχουν ξεκινήσει την 
προεκλογική εκστρατεία από το 
δρόμο…

■ Συνάντηση… κορυφής πραγματοποί-
ησαν πριν από λίγες ημέρες στο δεύτερο 
πόδι Χαλκιδικής ένας πρώην δήμαρχος 
και ένας πρώην πρόεδρος δημοτικού συμ-
βουλίου. Ο λόγος για τον πρώην δήμαρχο 
Βόλβης, Δημήτρη Γαλαμάτη και τον πρώην 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης, Παναγιώτη Αβραμόπουλο οι 
οποίοι βρέθηκαν τυχαία (;) κάνοντας τα 
μπάνια του λαού και μίλησαν για τα αυτο-
διοικητικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης. Η 
συνάντηση δε, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον εάν αναλογιστεί κανείς πως ένας από 

τους δυο τους θα είναι σίγουρα υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης!
■ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 37ο 
Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων που 
πραγματοποιήθηκε στα Περτουλιώτικα 
λιβάδια του δήμου Πύλης Τρικάλων, αφι-
ερωμένο στη γενιά των νέων ανθρώπων 
που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν 
λόγω της παρατεταμένης  κρίσης. Χιλιά-
δες Σαρακατσαναίοι από όλη την Ελλάδα 
και τη Βουλγαρία έδωσαν το παρών στο 
Αντάμωμα, στο οποίο παρευρέθηκε και 
χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης. Στην ομιλία του ο πρόεδρος 
της Π.Ο.Σ.Σ κ. Μουτσιάνας, αναφερόμε-
νος στα ιδεώδη του πολιτισμού και της 
παράδοσης που «κρατούν όρθια τη χώρα 
και τους ανθρώπους της» έκανε λόγο 
για «ανάγκη μιας νέας συλλογικής προ-
σπάθειας δημιουργίας και αναγέννησης 
του τόπου». Από την πλευρά του, ο τέως 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της επι-
στημονικής επιτροπής της Π.Ο.Σ.Σ, Γιώργος 
Καρατάσιος στην κεντρική ομιλία του ανα-
φέρθηκε στις αιτίες της μετανάστευσης. 

Χαρακτήρισε το brain drain ως μια από 
τις χειρότερες συνέπειες της οικονομι-
κής κρίσης και σημείωσε: «Η Ελλάδα μας  
βλέπει το παραγωγικό της δυναμικό να 
μεταναστεύει αναζητώντας ένα καλύτερο 
μέλλον με προοπτικές στην Ευρώπη, στην 
Αμερική και όχι μόνο. Έτσι απογυμνώνεται 
από το επιστημονικό της προσωπικό και 
χάνει νέα παιδιά  με πτυχία, πολυετείς 
σπουδές και προσόντα, που θα έπρεπε 
να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για την 
ανασυγκρότηση της χώρας μας». 

■ «Τα είχαμε όλα, έχουμε 
και τα σκουπίδια…» Αυτό είπε 
στη στήλη ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, Παντελής Φιλιππίδης 
με αφορμή τους λόφους των… 
σκουπιδιών. «Θεωρητικά δεν 
ευθύνεται ο δήμος και ο δήμαρ-
χος για τις προσλήψεις. Υπάρχει 
ένας νόμος και βάσει αυτού του 
νόμου βαδίζει ο δήμος. Δεν μας 
ενδιαφέρει εάν την πόλη θα την 
καθαρίσουν οι υπάλληλοι του 
δήμου ή μια ιδιωτική εταιρία ή 
και οι δυο μαζί. Το βασικό είναι 
η πόλη να μην έχει αυτό το χάος 
και κινδυνεύουμε όλοι από 
αρρώστιες και ασθένειες. Δεν 
μπορεί μια ομάδα να έχει ως 
στόχο τον τουρισμό και όλη τη 
χώρα. Η συγκεκριμένη ομάδα 
που διαμαρτύρεται και επιλέγει 
αυτή τη στάση θα πρέπει να 
καταλάβει ότι είναι καλό να 
διεκδικεί τα δικαιώματά της 
αλλά μέχρι ένα σημείο» τόνισε ο 
κ Φιλιππιδης.

ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ τις βέλτιστες λύσεις 
για εξεύρεση βιώσιμων φορέων 
που θα αναλάμβαναν την αξιοποίηση 
των λιμενικών εγκαταστάσεων της 
Χαλκιδικής, την περίοδο 2014 – 2015, 
περίοδο κατά την οποία θήτευα ως 
βουλευτής στη Βουλή, έθεσα στόχο 
τη δημιουργία Λιμενικών Ταμείων 
στους δήμους της Χαλκιδικής.

ΕΓΧΕΊΡΗΜΑ δύσκολο εξαιτίας των 
οικονομικών συγκυριών της χρονικής 
εκείνης περιόδου, αλλά ταυτόχρονα 
και πρόκληση για τη δυναμική την 
προσωπική και αυτή της αυτοδιοίκη-
σης του τόπου μας.

Η ΥΠΑΡΞΗ τότε ενός μόνο Λιμενικού 
Ταμείου σαφώς και δεν ήταν δυνατό 
να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες 
μίας τόσο ανεπτυγμένης τουριστικής 

περιοχής όπως η Χαλκιδική. 
Με δεδομένες τις προτάσεις 

δήμων, λοιπών φορέων και 
επαγγελματικών οργα-
νώσεων, μέλημα μου 
αποτέλεσε η προώθηση 
σχεδίου που θα στό-
χευε στην ενίσχυση των 
συγκριτικών πλεονεκτη-

μάτων της περιοχής μας, 
αναφορικά με τις θαλάσσιες 

υποδομές. Η πρόταση για 
δημιουργία Δημοτικών Λιμενικών 
Ταμείων ήταν μονόδρομος κι αυτή 
προωθήθηκε.

ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΜΕ τις χρόνιες εκκρε-
μότητες κάτω από το χαλί και αντι-
μετωπίσαμε μεθοδικά και με ισχυρή 
βούληση όλα τα ζητήματα μέχρι να 
φτάσουμε στη νομοθέτηση από τον 
τότε υπουργό Μ. Βαρβιτσιώτη.

ΣΗΜΕΡΑ, με ικανοποίηση παρακο-
λουθώ τη λειτουργία των Λιμενικών 
Ταμείων τα οποία προγραμματίζουν 
την κατασκευή και αναβάθμιση 
των λιμενικών αλλά και τουριστι-
κών υποδομών, αξιοποιώντας την 
επιστημονική γνώση και τη σύγχρονη 
τεχνολογία, προσφέροντας έτσι τις κα-
λύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους 
επισκέπτες, στηρίζοντας συγχρόνως 
τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

ΣΗΜΕΡΑ, εξ’ αποτελέσματος, ανεπι-
φύλαχτα μπορούμε να ισχυριζόμαστε 
ότι η νομοθέτηση των Δημοτικών Λι-
μενικών Ταμείων στη Χαλκιδική είναι 
ίσως το μεγαλύτερο έργο. Έργο, που 
απαντάει στη μεγάλη πρόκληση   της 
σωστής διαχείρισης των συνθηκών 
που διαμορφώνει η πολύπλευρη οι-
κονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα.

ΑΠΟΔΕΊΧΤΗΚΕ πως η ανάπτυ-
ξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής 
για το μέλλον της περιοχής μας, 
με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις 
ανάγκες του, μπορεί να εφαρμοστεί 
και να υλοποιηθεί ακόμα και εν καιρώ 
κρίσης, όταν πρυτανεύουν η θέληση, 
η επιμονή και η συνεργασία.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. Βου-
λευτής της ΝΔ στη Χαλκιδική

Ίσως το μεγαλύτερο  
έργο στη Χαλκιδική
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#έρευνα

Το κύμα καύσωνα που έφτασε στη 
χώρα μας έκανε την κατάσταση ανυ-
πόφορη και σε αρκετές περιπτώσεις 
απειλήθηκε η δημόσια υγεία, αφού τα 
διάφορα τρωκτικά έκαναν… παρέλαση.  
Σε αντίθεση με τον δήμο Θεσσαλονίκης 
ο οποίος απασχολεί μονίμους εργαζό-
μενους και συμβασιούχους στον τομέα 
της Καθαριότητας, σε άλλους δήμους 
όπως για παράδειγμα αυτούς του νο-
μού Χαλκιδικής οι κάδοι σκουπιδιών… 
έλαμπαν! Ο λόγος; Η ανάθεση της κα-
θαριότητας σε ιδιώτες εργολάβους. Αι-
ρετοί μάλιστα διαφόρων περιοχών της 
Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής 
εκτιμούν ότι οι ιδιώτες κάνουν την ίδια 
δουλειά στο… μισό κόστος. 

Η συζήτηση για την εμπλοκή ιδιωτών 
στον τομέα της Καθαριότητας άνοιξε 
εκ νέου μετά την απόφαση του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπου-
τάρη να αναθέσει την αποκομιδή των 
σκουπιδιών που… ξεχείλιζαν πλέον 
από τους πράσινους κάδους, σε ιδιώ-
τες. Μάλιστα, ο κ. Μπουτάρης ζήτησε 

από τις υπηρεσίες του δήμου η σχετική 
πρόσκληση ενδιαφέροντος να αναρτη-
θεί στη Διαύγεια. Η πρόσκληση ενδι-
αφέροντος προέβλεπε μεταξύ άλλων 
απευθείας ανάθεση αποκομιδής αστι-
κών απορριμμάτων, προϋπολογισμού 
192.000 ευρώ, κάτι το οποίο οι εργαζό-
μενοι που αντέδρασαν στην απόφαση 
Μπουτάρη μετέφρασαν ως… 160 ευρώ 
τον τόνο. 

Απορρίμματα… 127 ευρώ/τόνο

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Karfitsa κάθε χρόνο ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης συγκεντρώνει περίπου 55 
εκατομμύρια ευρώ από τα ανταποδο-
τικά τέλη που πληρώνουν οι Θεσσα-
λονικείς, εκ των οποίων περίπου τα 
49 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται 
αποκλειστικά για την καθαριότητα. 
Από αυτό το ποσό γίνεται η μισθοδοσία 
των 1540 ατόμων που εργάζονται στην 
καθαριότητα –συμβασιούχων και μο-

νίμων υπαλλήλων- γίνεται η επισκευή 
των απορριμματοφόρων, πληρώνονται 
τα καύσιμα και οι ανελαστικές δαπάνες, 
οι τεχνίτες, οι επόπτες, οι οδηγοί κ.α. 
Από αυτά τα λεφτά το μεγαλύτερο μέ-
ρος πηγαίνει σε μισθοδοσία μονίμων 
υπαλλήλων, περίπου το 65% όπως 
ισχυρίζονται στελέχη του δήμου της 
Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν οι 
ίδιες πηγές η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας «παράγει» κατά μέσο όρο 
ημερησίως περίπου 400 τόνους σκου-
πιδιών, οι οποίοι συγκεντρώνονται από 
τα απορριμματοφόρα και μεταφέρονται 
είτε στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης είτε στο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
που βρίσκεται στην περιοχή της Ευ-
καρπίας. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα πά-
ντα και με όσα δήλωσε στην τελευταία 
θυελλώδη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης η αντιδή-
μαρχος Οικονομικών Άννα Αγγελίδου, 
ότι η αποκομιδή ενός τόνου σκουπι-

διών κοστίζει στο δήμο 127 ευρώ.  Και 
μπορεί τα 160 ευρώ που απαιτούνται 
για να μαζέψει ένας ιδιώτης έναν τόνο 
σκουπίδια, να είναι περισσότερα από 
τα… 127 ευρώ που απαιτούνται σήμε-
ρα για να καθαριστεί η πόλη από τους 
υπαλλήλους του δήμου Θεσσαλονίκης, 
«αυτό συμβαίνει γιατί ο διαγωνισμός 
αφορά μια σύντομη χρονική περίοδο 
μόλις τριών ημερών», όπως εξηγούν οι 
αρμόδιοι. «Προφανώς εάν η σύμβαση 
αναφερόταν σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα τότε οι εκπτώσεις των εται-
ριών που θα συμμετείχαν στο διαγω-
νισμό θα ήταν πιο γενναίες και μπορεί 
να άγγιζαν το 60% των χρημάτων που 
δαπανούνται σήμερα» αναφέρει στην 
Karfitsa ο γενικός γραμματέας του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Θωμάς Ψαρράς. 
«Εξαρτάται από την απόσταση που θα 
πρέπει να διανύσουν τα οχήματα για να 
μεταφέρουν τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ ή 
στον ΣΜΑ» συμπληρώνει. Σημειώνεται 

πως δήμαρχοι που επέλεξαν να… κα-
θαρίσουν τα σκουπίδια τους ιδιωτικές 
εταιρίες έχουν λύσει, σύμφωνα με όσα 
δηλώνουν στην Karfitsa και τα προ-
βλήματα που μπορεί να προκύψουν με 
τα οχήματα, δεν επιβαρύνονται με κό-
στος επισκευών των απορριμματοφό-
ρων, ούτε όμως και με καύσιμα, αφού 
όλα τα παραπάνω συνήθως προβλέπο-
νται στους διεθνείς διαγωνισμούς που 
προκηρύσσονται. 

Σύμπραξη ιδιώτη- δημοσίου

Στο δήμο Θερμαϊκού η αποκομιδή των 
σκουπιδιών γίνεται και από δημοτικούς 
υπαλλήλους και από εργολαβικούς 
υπαλλήλους. Σύμφωνα με όσα αναφέ-
ρει ο δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης 
στην Karfitsa το ποσό από τα αντα-
ποδοτικά τέλη των δημοτών που προ-
ορίζεται για την καθαριότητα αγγίζει τα 
πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως. «Το 
κόστος αυτό βέβαια, θα ήταν μεγαλύτε-
ρο εάν την αποκομιδή την είχε αποκλει-
στικά ο δήμος μας» αναφέρει ο κ. Μαυ-
ρομάτης. Την περίοδο που προηγήθηκε 
και η περιοχή του κ. Μαυρομάτη αντι-
μετώπισε πρόβλημα με την αποκομι-
δή των απορριμμάτων, καθώς όπως 
αναφέρει ο ίδιος είχε αποκλειστεί το 
αμαξοστάσιο από τους εργαζομένους 
με αποτέλεσμα να μην μεταφέρονται 
οι τράκτορες εκεί,  είχαν συσσωρευτεί 
περισσότεροι από 800 τόνοι σκουπίδια 
στους κάδους. Στο δήμο Θερμαϊκού οι 
συμβασιούχοι της καθαριότητας είναι 
22. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι αριθμούν 
τους 50 και βρίσκονται σε διάφορες 
θέσεις. Σε ό,τι αφορά τον εργολάβο 
που έχει αναλάβει τον καθαρισμό του 
δήμου, όπως λέει ο κ. Μαυρομάτης, 
είναι υποχρεωμένος τους καλοκαιρι-
νούς μήνες να βγάζει στους δρόμους 
πέντε οχήματα με τρεις υπαλλήλους 
κάθε όχημα και τον χειμώνα τέσσερα 
οχήματα με ισάριθμους υπαλλήλους να 
εργάζονται. «Αυτή τη στιγμή εάν όλοι 
οι υπάλληλοι της καθαριότητας ήταν 
δημόσιοι υπάλληλοι θα προχωρούσαν 
όλοι σε κινητοποιήσεις και θα εργάζο-
νταν μόνο το προσωπικό ασφαλείας. 
Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να αυ-

Πόσο μας κοστίζουν τα σκουπίδια μας στη Θεσσαλονίκη
«Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές» έλεγε στο παρελθόν ο γνωστός… γλάρος στο διαφημιστικό μήνυμα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά και όχι… βουνά από απορρίμματα» φώναζαν το περασμένο δεκαήμερο 

αγανακτισμένοι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, βλέποντας και κυρίως… μυρίζοντας τα σκουπίδια που ξεχείλιζαν από τους κάδους στις γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων, εξαιτίας των κινητοποιήσεων των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα.

Του Βαγγέλη Στολάκη

ΊΔΊΩΤΕΣ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΣΚΟΥΠΊΔΊΑ ΣΤΗ… ΜΊΣΗ ΤΊΜΗ ΑΠΟ ΟΤΊ ΟΊ ΣΥΜΒΑΣΊΟΥΧΟΊ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ!

Οι προσφορές που κατατέθηκαν από 
τους τρεις ιδιώτες της Θεσσαλονίκης 
που δραστηριοποιούνται στον συγκε-
κριμένο τομέα ήταν μικρότερες των 160 
ευρώ/ τόνο – η πρόταση που επιλέχτη-
κε ήταν της τάξης των 162.000 ευρώ-, 
ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών 
της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης 
εάν η μίσθωση ήταν μακροπρόθεσμη 
και όχι μόνο μόλις τριών ημερών οι 
προσφορές θα ήταν καλύτερες. Οι ίδιες 
πηγές αναφέρουν επίσης ότι «δήμοι 
που έχουν αναθέσει τον τομέα της κα-
θαριότητας σε ιδιωτικές εταιρίες εξοι-
κονομούν περίπου 40% του ποσού που 
προορίζεται από τα ανταποδοτικά τέλη 
για πληρωμές μόνιμων και συμβασιού-
χων υπαλλήλων, επισκευές οχημάτων, 
ανελαστικές δαπάνες κ.α.».  Τελικά, ο 
Γιάννης Μπουτάρης δείχνοντας εμπι-
στοσύνη στους εργαζόμενους του 
δήμου αποφάσισε να «παγώσει» την 
ανάθεση αποκομιδής σκουπιδιών σε 
ιδιώτη με την προϋπόθεση η πόλη να 
καθαριστεί μέχρι την Κυριακή. 
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Στον δήμο Κασσάνδρας την αποκο-
μιδή των σκουπιδιών έχει αποκλει-
στικά μια ιδιωτική εταιρία από τα 
Γιάννενα, η οποία κέρδισε τον σχετικό 
διεθνή διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός από 
την ελληνική εταιρία που έλαβε το 
έργο, συμμετείχε και μια αντίστοιχη 
εταιρία από τη Βουλγαρία. Σύμφωνα 
με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας 
και Περιβάλλοντος, Αντώνη Μιχαλά-
κη πρόκειται για μια πολιτική από-
φαση η ανάθεση της καθαριότητας 
σε ιδιώτη. «Είδαμε τις συνθήκες που 
επικρατούσαν στο δήμο. Στον δήμο 
Κασσάνδρας τα τελευταία χρόνια η 
καθαριότητα γινόταν οκτώ μήνες από 
συμβασιούχους και τους άλλους τέσ-
σερις από ιδιώτες. Η λύση για εμάς 
ήταν η μακροχρόνια σύμβαση δυο 
συν ένα έτος για αυτή την υπηρεσία» 

λέει ο κ. Μιχαλάκης. «Κάναμε διεθνή 
διαγωνισμό, πέρασε η σύμβαση από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκρίθηκαν 
οι αποφάσεις από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση και μετά προέκυψε ο 
εργολάβος που κάνει την αποκομι-
δή» συμπληρώνει. Σύμφωνα με τον 
αντιδήμαρχο Κασσάνδρας ο δήμος 
δεν διέθετε κατάλληλο μηχανολογικό 
εξοπλισμό και υστερούσε σε προ-
σωπικό, το οποίο δεν μπορούσε να 
αυξηθεί λόγω των οικονομικών και 
της κρίσης. «Ο εργολάβος  συλλέγει 
επίσης τα ογκώδη, ασχολείται με την 
κοπή των πράσινων, συγκεντρώνει 
τα προϊόντα που ανακυκλώνονται, 
αναλαμβάνει τα καύσιμα, τις επισκευ-
ές και πολλά άλλα» τονίζει. «Λεφτά 
είχαμε για μηχανήματα και δεν εί-
χαμε προσωπικό», λέει. Σύμφωνα 
με τον κ. Μιχαλάκη το ποσό που 
συγκεντρώνεται από ανταποδοτικά 

τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-
σμού αγγίζει τα 5,8 εκ. ευρώ από τα 
οποία 4,1 εκ. ευρώ πηγαίνουν στον 
εργολάβο. Ο αιρετός της Χαλκιδικής 
συμπληρώνει επίσης πως από την 
ανάθεση της καθαριότητας σε ιδι-
ώτη εξοικονομούνται χρήματα που 
προορίζονται για καύσιμα. Όπως λέει 
ο κ. Μιχαλάκης το 2014 ο δήμος δα-
πάνησε για καύσιμα 437.000 ευρώ, 
το 2016 μόλις 207.000 ευρώ και για 
το πρώτο εξάμηνο του 2017 το ποσό 
αυτό ανέρχεται στα 77.000 ευρώ. 
«Με τον ιδιώτη το αποτέλεσμα είναι 
ελαφρώς καλύτερο γιατί δεν έχουμε 
ως δήμος κόστη αγοράς, συντήρη-
σης και αποσβέσεως οχημάτων» κα-
ταλήγει ο κ. Μιχαλάκης. 

Photos Σάββα Αυγητίδης την 
περασμένη Τρίτη σε Σωζόπολη 
Χαλκιδικής και κέντρο Θεσσαλο-
νίκης

Η ΥΓΕΊΟΝΟΜΊΚΗ βόμβα και η υπονόμευση 
του τουρισμού, φέρνει στην επιφάνεια, τις 
χρόνιες παθογένειες της χώρας. Αυτές, που 
έφεραν την κρίση και δεν μας αφήνουν να 
βγούμε.  Η βασική ευθύνη, είναι του πολιτικού 
συστήματος, από την πρώτη εμφάνισή του, 
μετά την επανάσταση του 1821, μέχρι και σή-
μερα. Ανάμεσα στις πολλές παθογένειες, δύο 
αναδεικνύονται, από τα τελευταία γεγονότα. 

α) Η πελατειακή αντίληψη των κομμάτων για 
την χρησιμοποίηση του κράτους και ειδικά 
των προσλήψεων του προσωπικού. Η αλληλε-
ξάρτηση και η συνενοχή του πολιτικού συστή-
ματος και των πολιτών, που προσλαμβάνονται, 
στο κράτος. Το καθεστώς αυτό χτυπήθηκε, με 
το ΑΣΕΠ το 1995.  Όμως, βρέθηκαν παράθυ-
ρα, στις εποχιακές εργασίες και στην μαθητεία 
των stage. Και αυτά έκλεισαν το 2010.  Όμως, 
το πολιτικό σύστημα, βρήκε νέα, απολύτως 

παράνομα και αντισυνταγματικά, αυτήν 
την φορά.  Η αρχή έγινε το 2015, αλλά 

οι προϋποθέσεις υπήρχαν και απο-
καλύπτουν, την δεύτερη παθογέ-
νεια, του πολιτικού συστήματος. 

β) Είμαστε στο 2017, στα βαθιά της 
κρίσης, που ξέσπασε το 2008 και 

ακόμη το πολιτικό σύστημα, δεν τολμάει 
να πει τις αυτονόητες αλήθειες. 

ΔΗΛΑΔΗ, τι είναι δημόσιο αγαθό, ποιός μπο-
ρεί να το προσφέρει και με ποιούς κανόνες.  Τα 
σκουπίδια, στις ανεπτυγμένες χώρες, όχι μόνο 
δεν είναι πρόβλημα, υγειονομικό, ή περιβα-
ντολλογικό, αλλά είναι και πηγή παραγωγής 
πλούτου, θέσεων εργασίας, αλλά και επα-
νάκτησης του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, 
το χαρακτηρίζουμε, δημόσιο αγαθό, για να 
δικαιολογούμε τον κρατισμό, την φαυλότητα, 
την κατασπατάληση δημόσιων πόρων, την επι-
βάρυνση του περιβάλλοντος και των πόλεων. 
Ξεπερνά και την παθογένεια, που είχε βαπτίσει 
την Ολυμπιακή Αεροπορία, Εθνικό Αερομετα-
φορέα, για να δικαιολογεί τα τεράστια ελλείμ-
ματα, που φόρτωνε κάθε χρόνο, στον κρατικό 
προϋπολογισμό και την ανεξάντλητη ρουσφε-
τολογία. Από το 2010, υπάρχει νομοθεσία, 
που δίνει τη δυνατότητα στους δήμους, να 
παραχωρούν, με συγκεκριμένους κανόνες την 
αποκομιδή και τη διαχείριση των σκουπιδιών, 
σε οργανωμένες ιδιωτικές εταιρείες. Μόνο, 
λίγοι τουριστικοί δήμοι το έχουν εφαρμόσει 
και τα αποτελέσματα είναι θετικά. 

ΓΊΑΤΊ, οι δήμαρχοι και οι Κυβερνήσεις, μετά 
το 2010, δεν το επέλεξαν;

ΓΊΑΤΊ ΚΑΊ ΣΗΜΕΡΑ, όλα τα κόμματα, αρ-
νούνται να πουν τα αυτονόητα και να πράξουν 
ανάλογα; 

ΤΊ ΕΝΝΟΟΥΝ, όταν μιλάνε γενικά και αόριστα, 
για Μεταρρυθμίσεις;

ΠΏΣ, θα βγει η χώρα, από την κρίση, όταν 
τα κόμματα, δεν τολμούν να πουν και τις πιο 
εξόφθαλμες αλήθειες;

*Ο κ. Μαγκριώτης είναι πρώην υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ

Αλήθειες μπροστά  
σε σωρούς σκουπιδιών
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ξηθούν τα σκουπίδια στους κάδους. 
Εμείς προχωρήσαμε στη σύμπραξη 
με τον ιδιώτη γιατί δεν είχαμε δικό μας 
στόλο οχημάτων. Όποιο όχημα υπήρ-
χε ήθελε συντήρηση. Αγοράσαμε 

πέντε μεταχειρισμένα απορριμματο-
φόρα από την πρώτη στιγμή που ανα-
λάβαμε τα ηνία του δήμου. Συμπράτ-
τουμε με τον ιδιώτη περίπου τέσσερα 
χρόνια. Οι συμβάσεις όταν είναι μα-

κροχρόνιες έχουν ένα τελικό προϊόν 
με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με 
το να το αναλάμβανε εξ’ ολοκλήρου 
ο δήμος το ζήτημα της καθαριότητας» 
καταλήγει ο κ. Μαυρομάτης.
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Εκατομμύρια ελληνικά ευρώ καταλήγουν… στα σκουπίδια!
ΤΊ ΛΕΝΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ KARFITSA 

Πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ καλείται να πληρώσει η Ελλάδα για τη διατήρηση χωματερών και την παράβαση της κοινοτικής οδηγίας για τη δημιουργία ΧΥΤΑ. Μάλιστα 
κάποια από αυτά τα πρόστιμα πληρώνονται από τα κρατικά αποθεματικά. Με χρήματα δηλαδή, που υπό άλλες συνθήκες θα αποτελούσαν «δικλείδα ασφαλείας» κατά τις 

διαπραγματεύσεις με τους «θεσμούς», ή θα μπορούσαν να ανακουφίσουν κοινωνικές ομάδες από μέρος της συμμετοχής στο δημοσιονομικό «ζωνάρι» που διαρκώς σφίγγει. 

Της Φιλίας Νομικού / φωτο: Σάββας Αυγητίδης

Κ αθώς η Ευρώπη… κραδαίνει το «μαστί-
γιο» των προστίμων, παράλληλα με το 
δελεαστικό «καρότο» των ευρωπαϊκών 
ενισχύσεων, εμείς ανταποκρινόμαστε 

ως συνήθως, βραδέως. Ενδεικτικές, του πόσο μας 
κοστίζει η «κακή» διαχείριση και η μη συμμόρφωση  
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι τρείς πρόσφατες 
περιπτώσεις, όπου στην Ελλάδα έχουν καταλογιστεί 
πρόστιμα λόγω περιβαλλοντικών παραβιάσεων. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι για τις παρακάτω περιπτώσεις  
έχουν πέσει «καμπάνες» 44.986.100 ευρώ!

Περίπτωση πρώτη, πρόστιμο  ύψους 34.280.000 
ευρώ επιβλήθηκε στην Ελλάδα για τη διατήρηση χω-
ματερών επί δεκαετίες και την παράβαση της κοινο-
τικής οδηγίας για τη δημιουργία ΧΥΤΑ σε ολόκληρη 
τη χώρα. Το πρόστιμο πληρώθηκε μέσα στο 2016, 
από τα κρατικά αποθεματικά. Περίπτωση δεύτερη, 
τον Απρίλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε πρό-
στιμο ύψους 353.000 ευρώ στην Ελλάδα για τη λει-
τουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Τεμπλονίου 
στην Κέρκυρα κρίνοντας ότι δεν πληροί τις προϋπο-
θέσεις και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας. Το 2011, η Επιτροπή, απηύθυνε 
προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την Ελλάδα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί του ζητήματος. 
Περαιτέρω, η Επιτροπή, με αιτιολογημένη γνώμη, 
κάλεσε τη χώρα μας να θέσει τέρμα στην παράβαση 
αυτή έως τον Μάρτιο του 2012. Για τη λειτουργία του 
συγκεκριμένου ΧΥΤΑ έχουν ήδη επιβληθεί από την 
Επιτροπή και από εθνικές υπηρεσίες πρόστιμα ύψους 
53.100 ευρώ, 10.000 ευρώ και 290.000 ευρώ. Περί-
πτωση τρίτη: πρόστιμο 10.000.000 ευρώ, επιβλήθη-
κε στο παρελθόν, για την καθυστέρηση στην εφαρ-
μογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων σε δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Νέο ευρωπαϊκό μοντέλο

«Μόλις πριν από δυο μήνες, ψηφίσαμε στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο τη νέα νομοθεσία διαχείρισης απο-
βλήτων. Στόχος είναι να αλλάξουμε τη φιλοσοφία με 
την οποία λειτουργούμε» εξηγεί στην Karfitsa, ο ευ-
ρωβουλευτής της Ελιάς Νίκος Ανδρουλάκης. «Από 
το γραμμικό μοντέλο, παραγωγή-κατανάλωση-α-
πόρριψη, μεταφερόμαστε πλέον σε ένα νέο πλαίσιο 
με κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. 
Προτεραιότητα δίνεται στην επαναχρησιμοποίηση 
και στην ανακύκλωση. Η πρόταση αυτή της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής σχετικά με την Κυκλική Οικονομία, 
μπορεί, με τα κατάλληλα κίνητρα, να συντελέσει στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα είναι μία ευκαιρία να εκσυγχρονίσουμε τον 
τρόπο που διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια, βελτιώνο-
ντας το περιβάλλον και δημιουργώντας συνθήκες 
ανάπτυξης», λέει ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ευκαιρία η κυκλική οικονομία!»

Την ανάγκη να στηριχθεί ουσιαστικά αυτό το επι-
χειρηματικό «θαύμα» των σκουπιδιών για να έχει 

διάρκεια και ταχύτερη μεγέθυνση, επισημαίνει στην 
Karfitsa ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Γιώργος 
Γραμματικάκης. «Η Κυκλική Οικονομία απαιτεί μα-
κροχρόνια δέσμευση και προσπάθεια. Απαιτεί, τε-
χνολογικά άλματα, σταθερό ευρωπαϊκό πλαίσιο και 
εθνικές πολιτικές που καλλιεργούν πρωτοβουλίες 
και συνεργασίες. Καθοριστικό παράγοντα αποτε-
λούν και η νοοτροπία των πολιτών που μπορεί να 
οδηγηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση με ενημέρω-
ση, αλλά και μέσα από τα οικονομικά κίνητρα. Να 
μειώσουμε αισθητά τη φορολόγηση της εργασίας 
και να στραφούμε προς τη φορολόγηση δραστηρι-
οτήτων που ρυπαίνουν. Ας μη ξεχνάμε την ευκαιρία 
που ανοίγεται για το ανθρώπινο δυναμικό σε Πανε-
πιστήμια ή ΤΕΙ και σε πρωτοπόρες ελληνικές εταιρί-
ες». Ο ίδιος επισημαίνει πως η Ελλάδα δεν αντέχει 
άλλα πρόστιμα για τη διαχείριση απορριμμάτων, 

αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την αποφυγή 
τους. «Μοιάζει ανέφικτος για την Ελλάδα ο ευρω-
παϊκός στόχος περιορισμού των αστικών απορριμ-
μάτων που θα καταλήγει σε χωματερές κάτω του 
5% μέχρι το 2030. Εμείς ακόμα θάβουμε το 75% 
των απορριμμάτων μας, συχνά σε παράνομες χω-
ματερές με πρόστιμα να τρέχουν. Φοβάμαι μάλιστα, 
ότι ακόμα και η πενταετής παράταση που προβλέ-
πεται να μας δοθεί, θα λειτουργήσει περισσότερο 
ως εφησυχασμός και ελάχιστα ως σήμα κινδύνου», 
υπογραμμίζει.

«Σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος της 
υγείας και του περιβάλλοντος»

Όμως αυτός ο επιχειρηματικός «πυρετός» των σκου-
πιδιών, έχει και τη σκοτεινή πλευρά του, όπως υπο-

στηρίζει μιλώντας στην Karfitsa ο ευρωβουλευτής 
του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ο οποίος κάνει 
λόγο για ουσιαστική μετάθεση του κόστους της ανα-
κύκλωσης στους πολίτες και για εργασιακές συνθή-
κες που διαρκώς επιδεινώνονται και σ’ αυτόν τον 
κλάδο. «Το κόστος για τη διαχείριση των αποβλήτων, 
ώστε να καταστούν χρήσιμη και φτηνή για το κεφά-
λαιο πρώτη ύλη ή καύσιμο, φορτώνεται στις πλάτες 
της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων με μια 
σειρά από “οικονομικά εργαλεία” ψευδεπίγραφα και 
μη. Στα πρώτα περιλαμβάνονται “αρχές”, όπως το “ο 
ρυπαίνων πληρώνει” (βλέπε π.χ. ανταποδοτικά τέλη 
καθαριότητας) και η “διευρυμένη ευθύνη του παρα-
γωγού”, στα δεύτερα το “πληρώνω όσο πετάω” και 
το “ειδικό τέλος ταφής”. Η πιο πάνω εκμετάλλευση 
των αποβλήτων, κύρια ως καύσιμο, γίνεται με όρους 
που δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος 
της υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ γενικεύε-
ται η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αστικών 
αποβλήτων με όρους εργασίας (αμοιβή, εργασιακά 
δικαιώματα, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας), που 
όλο και περισσότερο επιδεινώνονται». Τέλος, ο ίδιος 
χαρακτηρίζει αναξιόπιστα τα επίσημα στοιχεία για 
την ανακύκλωση στην Ελλάδα. «Η τελευταία δημο-
σιευμένη Έκθεση του ΕΟΑΝ αναρτήθηκε το 2014 και 
αναφέρεται σε στοιχεία του 2013. Γνώμη μας είναι ότι 
η καθυστέρηση αυτή (που δεν είναι το μόνο αρνητικό 
στοιχείο από τη λειτουργία του) δεν πρέπει να ανα-
ζητηθεί μόνο στην ομολογημένη και από υπουργικά 
χείλη δυσλειτουργία του φορέα, αλλά και στα σοβαρά 
διαχειριστικά και άλλα προβλήματα, που εντοπίζονται 
επανειλημμένα σε αρκετά συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης (ΣΕΔ) αποβλήτων. Μεταξύ αυτών σημα-
ντική θέση θα έχει ασφαλώς και η αναξιοπιστία των 
στοιχείων που υποβάλλουν σχετικά με τις επιδόσεις 
τους» καταλήγει ο κ. Ζαριανόπουλος. 

Πολύ… πίσω η Ελλάδα
«Η χώρα βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε σχέση με το 
μέσο όρο σε ό,τι αφορά τόσο στην ανακύκλωση 
δημοτικών λυμάτων όσο και συσκευασιών, όπου 
η χώρα μας σημείωνε κατά το 2014 επίδοση ίση 
με 19% και 52.4%, έναντι των αντίστοιχων 43.6% 
και 65.2% του κοινοτικού μέσου όρου», αναφέ-
ρει στην Karfitsa η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. 
Μαρία Σπυράκη. «Χαρακτηριστικό είναι δε, ότι 
σύμφωνα με τα στοιχεία του 2014 η Ελλάδα έστει-
λε πάνω από τα 3/4 των αστικών αποβλήτων σε 
χώρους υγειονομικής ταφής, τη στιγμή που σε 
χώρες όπως η Ολλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, 
η Αυστρία, το Βέλγιο και η Δανία το ποσοστό των 
αστικών σκουπιδιών που κατέληξαν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής ήταν σχεδόν μηδενικό», εξη-
γεί. «Οι στόχοι που προβλέπονται από την Ευρω-
παϊκή νομοθεσία είναι όλοι δεσμευτικοί», προσθέ-
τει ο κ. Ανδρουλάκης. «Συγκεκριμένα, το υπάρχον 
σύστημα προβλέπει ότι, μέχρι το 2020 πρέπει το 
50% των απορριμμάτων να ανακυκλώνεται. Στο 
πλαίσιο των εκθέσεων για την Κυκλική Οικονο-
μία που σας ανέφερα προηγουμένως, οι στόχοι 
της ανακύκλωσης αυξάνονται σταδιακά στο 60% 
μέχρι το 2025 και στο 70% μέχρι το 2030. Η αρχι-
κή πρόταση της Κομισιόν προέβλεπε 65%, ενώ το 
ποσοστό των λυμάτων που ανακυκλώνεται σήμε-
ρα είναι μόλις 44%», συμπληρώνει η κ. Σπυράκη. 
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ΕΊΜΑΣΤΕ η μοναδική χώρα, η οποία σε 
195 χρόνια έχει πτωχεύσει επτά φορές. Τα 
τελευταία μάλιστα 40 χρόνια πέρασαν από 
την Ελλάδα (επιδοτήσεις, δάνεια κλπ) 1.260 
δις ευρώ περίπου, για να αναδιαρθρωθεί, να 
μετασχηματιστεί θεσμικά, να μεταρρυθμίσει 
τις παραγωγικές δομές της και να αναπτυχθεί. 
Μόνον για την αναδιάρθρωση της Γεωργίας 

και της Κτηνοτροφίας της, πήρε 110 δις 
ευρώ επιδοτήσεις από την ΕΕ, από 

τις αρχές του 2000. Δυστυχώς 
όμως και πάλι χρεοκόπησε.

ΑΝΤΊ Η ΕΛΛΑΔΑ να μετεξελι-
χθεί σε μια σύγχρονη δυτικού 
τύπου ευρωπαϊκή χώρα, μετα-

τράπηκε βαθμιαία από παραγω-
γική σε καταναλωτική κοινωνία, 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
επιβιώσει χωρίς την ανάγκη δανεισμού. 

Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα ήταν προσα-
νατολισμένο στον κρατικισμό και στη διαχείρι-
ση των επιδοτήσεων προς τις κρατικοδίαιτες 
επιχειρήσεις. Δεν προσπαθήσαμε να γίνουμε 
ανταγωνιστικοί και σήμερα οι εξαγωγές μας 
είναι 25 δις ενώ οι εισαγωγές μας 43 δις. Αν 
μάλιστα δεν ήταν η Ναυτιλία και ο Τουρισμός 
να ισοσκελίσουν κάπως το ισοζύγιο, η Ελλάδα 
θα ήταν σε πολύ χειρότερη θέση.

ΕΊΝΑΊ ΕΠΟΜΕΝΏΣ εθνική ανάγκη και μονό-
δρομος η χώρα να εκπονήσει και να συμφω-
νήσει σε ένα μεταρρυθμιστικό - αναπτυξιακό 
πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας, 
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της χώρας. Χρειαζόμαστε σταθερό φορολογι-
κό σύστημα, απλούστευση των διαδικασιών, 
μείωση της γραφειοκρατίας, ταχεία απονομή 
δικαιοσύνης, ενίσχυση της καινοτομίας. Να 
γίνουμε ανταγωνιστικοί και δημιουργικοί, 
να μάθουμε να παράγουμε πλούτο για να 
μπορούμε να τον αναδιανέμουμε δίκαια. Η 
αποδαιμονοποίηση του ιδιωτικού τομέα, της 
επιχειρηματικότητας και του κέρδους, είναι 
αναγκαία συνθήκη. Το έπραξε ακόμα και ο 
ακροαριστερός Πρόεδρος του Ισημερινού 
Κορέα, στην Ελλάδα των εθνολαϊκιστών ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ είναι ακόμα ταμπού. 

ΜΑ ΠΑΝΏ ΑΠΟ ΟΛΑ πολιτικό σύστημα 
και πολίτες πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. 
Νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την 
Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο, αλλά δεν 
μπορούμε να αλλάξουμε ούτε τον κακό μας 
εαυτό, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και 
να εφαρμόσουμε ένα πλαίσιο κανόνων που 
θα γίνονται σεβαστοί από όλους. 

ΤΏΡΑ ΛΟΊΠΟΝ που και η «αριστερή» χρυ-
σόσκονη διαλύθηκε, η υπερφορολόγηση δεν 
μπορεί να είναι η απάντηση. Είναι επιβεβλημέ-
νο να υπάρξει άλλη πολιτική. Τολμηρές απο-
φάσεις χωρίς δεξιές ή  αριστερές παρωπίδες.  

*Η κ. Παναγοπούλου είναι Δικηγόρος, 
παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των του Ποταμιού.

Τολμηρές 
αποφάσεις χωρίς 
δεξιές ή αριστερές 
παρωπίδες
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ΕΊΝΑΊ ΣΑΦΕΣ πως μετά τις μέτριες επιδόσεις των 
δημοσκοπήσεων στη χώρα μας (σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κακές) και τις 
τελευταίες επιτυχίες του κλάδου σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, έχουν γίνει αναζητήσεις, σε πολλές περιπτώ-
σεις και βελτιώσεις στις στατιστικές προσεγγίσεις 
και κυρίως στη δειγματοληψία. Το πρόβλημα δεν 
είναι ότι κάνουμε κακές αναλύσεις, όλοι γνωρίζου-
με στατιστική. Το θέμα είναι η δειγματοληψία και οι 
αδυναμίες που ενυπάρχουν μέσα στα δείγματα.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΥΡΊΏΣ συμβαίνει είναι υποεκτιμή-
σεις κάποιων ομάδων ψηφοφόρων, δυστυχώς, 

με κάποιες υπερεκτιμήσεις κάποιων άλλων. 
Αν είχαμε μόνο υποεκτίμηση ή μόνο 

υπερεκτίμηση, τότε το πρόβλημα θα 
ήταν μικρότερο. Συμβαίνουν όμως και 
τα δυο ταυτόχρονα!

ΕΧΟΥΜΕ «ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ» να συμ-
μετέχουν σε έρευνα κυρίως μεγάλης 

ηλικίας και νυν ή πρώην παραδοσιακοί 
ψηφοφόροι των πρώην μεγάλων (ή 

παραδοσιακών, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ) κομμάτων 
και απρόθυμους να συμμετέχουν σε έρευνα άτομα 
νεαρής ηλικίας και με μικρό ή τις περισσότερες 
φορές, μηδενικό ενδιαφέρον για την πολιτική, που 
όμως την ημέρα των εκλογών θα ψηφίσουν (όσοι 
ψηφίσουν). Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό, όχι 
όμως το μόνο.

ΣΕ ΠΕΡΊΟΔΟΥΣ πολιτικής πόλωσης όπως αυτή 
που ζούμε και θα ζήσουμε ακόμα πιο έντονα στις 
επόμενες εκλογές, οι ψηφοφόροι της ΝΔ έχοντας 
και την αίσθηση ότι το κόμμα τους θα έρθει πρώτο, 
θα κάνουν μεγαλύτερο κακό στις μετρήσεις από 
ότι καλό. Θα συμμετέχουν μαζικά, συστηματικά και 
επίμονα σε ΚΑΘΕ τηλέφωνο που θα δέχονται για 
έρευνα κοινής γνώμης. Αντίθετα οι ψηφοφόροι 
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ θα κρύβονται, προσοχή 
όμως, θα υπάρχουν! Δεύτερο πρόβλημα!

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΜΊΚΡΑ κόμματα με δυναμική εισόδου 
στην Βουλή (γύρω στο 3%), βλάπτουν επίσης τις 
μετρήσεις. Σε κάποιο μπορεί να δώσω 2,5% αλλά 
τελικά να πάρει 3%. Στατιστικά δεν έπεσα έξω με 
+\- 0,5%, πολιτικά όμως δεν εκτίμησα σωστά την 
είσοδο του κόμματος αυτού και τις επιπτώσεις που 
έχει σε έδρες, αυτοδυναμία κλπ. Τρίτο πρόβλημα!

ΣΤΊΣ ΕΡΕΥΝΕΣ με χρήση σταθερού τηλεφώνου, 
είναι έντονη η παρουσία γυναικών και υπολείπονται 
οι άνδρες. Αντίθετα σε έρευνες σε κινητά, έχεις 
περισσοτέρους άνδρες να απαντούν και λιγότερες 
γυναίκες. Άρα το θέμα σταθερό ή κινητό δεν είναι 
θέμα, αλληλοαναιρούνται. Τέταρτο πρόβλημα 
λοιπόν. Μα καλά θα πει κάποιος, κάνε σταθμίσεις! Η 
στάθμιση είναι μια σωτήρια διαδικασία που πρέπει 
να γίνεται ΜΟΝΟ αν χρειαστεί, δεν διορθώνει πάντα 
τα δείγματα και κάνει τα τελικά αποτελέσματα χει-
ρότερα. Προσωπικά είμαι υπέρ των σταθμίσεων, με 
έχουν σώσει πολλές φορές, χρειάζεται όμως μέτρο. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ αυτά τα ΅΅τέσσερα 
προβλήματα; Όχι εύκολα και σίγουρα όχι χωρίς να 
γίνουν λάθη από τα οποία θα μάθουμε πως να τα 
αντιμετωπίζουμε. Όσο κι αν σας φαίνεται παράδοξο, 
χρειαζόμαστε τα λάθη, απαραίτητα! 

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής 
της εταιρίας Interview

Τα προβλήματα  
των δημοσκοπήσεων 
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ΑΠΟΡΏ πως και δεν σκέφτηκαν οι επικοινωνιολόγοι 
του Μαξίμου να οργανώσουν αυτή την περίοδο μεγάλες 
γιορτές  σ’ όλη την Ελλάδα. Η αφορμή  βέβαια θα ήταν 
η τεράστια επιτυχία της στην τελευταία διαπραγμάτευση 
που κατάφερε να τα δώσει όλα, να ψηφίσει και 4ο Μνη-
μόνιο και να μην πάρει τίποτα. Υπάρχει όμως και ένας 
σοβαρότερος λόγος. Συμπληρώσαμε δύο χρόνια capital 
controls, δύο χρόνια από εκείνο το ηρωικό δημοψήφι-
σμα που σε πείσμα των προθύμων και των δοσίλογων 
είπαν το περίφημο ΟΧΙ απέναντι σε όλους αυτούς που 
ήθελαν την Ελλάδα προτεκτοράτο. Η κεντρική εκδήλωση 
θα έπρεπε βέβαια να γίνει στην Πλατεία Συντάγματος 
όπου θα έπρεπε να καλεστούν και όσοι εκείνη την μέρα 

χόρευαν τσάμικα, όπως και οι αγωνίστριες καθαρίστρι-
ες που αφού συμβόλισαν τον αγώνα κατά όλων 

των ανάλγητων Ελλήνων, επαναπροσλή-
φθηκαν και μεταφέρθηκαν ως γραμματείς 
στα Δικαστήρια, παίρνοντας την θέση τους 
άλλες συμβασιούχες που προσέλαβε το 
υπουργείο Οικονομικών.

ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ οθόνες θα μπορούσαν 
να προβάλλονται  βίντεο με δεσμεύσεις 

του Αλέξη Τσίπρα, με καταγγελίες κατά της 
διαπλοκής του συνέταιρου Πάνου Καμμένου, 

ίσως και σκηνές που Ελληνικές Αρχές παραδίδουν με 
υπερηφάνεια Τούρκους που ζήτησαν πολιτικό άσυλο στο 
καθεστώς Ερντογάν. Έχω όλο το στήσιμο μιας τέτοιας 
εκδήλωσης στο μυαλό μου. Στο μόνο που δεν έχω κατα-
λήξει, είναι ποιους από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες 
που τραγουδούσαν για τον Αλέξη και τον αγώνα ασφα-
λώς κι αυτό γιατί δεν ξέρω αν έχει μείνει κανείς πλην του 
κ. Τσακνή που να υποστηρίζει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΝ αυτή την ιδέα στο Μαξίμου. Έτσι κι 
αλλιώς έχουν αποδείξει ότι είναι θιασώτες του δόγματος 
«αν είναι να πει κανείς ψέμα, ας πει μεγάλο ψέμα, γιατί 
έτσι γίνεται συχνά και πιο πιστευτό». Αυτό έχουν αποδεί-
ξει και συνεχίζουν να αποδεικνύουν. Ότι είναι σε θέση να 
πουν και να κάνουν οτιδήποτε δεν τους αμφισβητεί την 
εξουσία.

ΑΦΟΥ έφτασαν στο σημείο να χειροκροτούν αριστε-
ροί υποτίθεται βουλευτές  τον αμήχανο ακροδεξιό 
λασπολόγο να απολογείται στην Βουλή για να εξηγήσει 
τα ανεξήγητα, είναι ικανοί για όλα. Αφού ριζοσπάστες 
αριστεροί ακτιβιστές και άλλα πολλά σιωπούν για την 
υπόθεση της παράδοσης Τούρκων που ζητούν πολιτικό 
άσυλο, μπορούν να τα δεχτούν όλα. Αφού τα μέτρα που 
ψήφισαν μέχρι το 2022 (το 3ο αριστερό Μνημόνιο λήγει 
τον Αύγουστο του 2018) και τα επιτόκια μέχρι το … 
2060(!) τα βαφτίζουν άνοιγμα του δρόμου για απαλλαγή 
από τα Μνημόνια έχουν απεριόριστη δυνατότητα να 
κοροϊδεύουν, να ψεύδονται. Αφού ακόμα ομιλούν για 
την λιτότητα που τελειώνει ή την επιτροπεία που μετράει 
μέρες, τότε δεν διαθέτουν ίχνος μεταμέλειας. Αφού την 
ώρα που απομονώνονται από όλους και καταρρέουν 
εκτιμούν ότι η Ν.Δ - που τους ρίχνει 18 μονάδες  στις 
δημοσκοπήσεις - είναι σε στρατηγικό αδιέξοδο, τότε δεν 
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

ΑΥΤΗ ΕΊΝΑΊ η κατάληξη αυτού του απροσδιόριστου 
ιδεολογικά και πολιτικά μορφώματος που κυβερνάει 
δυόμιση χρόνια τώρα μετατρέποντας το ψέμα σε ιδεολο-
γία. Ας τελειώνει αυτός ο κύκλος. Η Ελλάδα ήταν η μόνη 
χώρα στην Ευρώπη που διάλεξε Κυβέρνηση αριστε-
ρο-ακροδεξιά λαϊκισμού, το πλήρωσε και συνεχίζει να το 
πληρώνει. Μόνο που αν είναι να τελειώνει, ας τελειώσει 
όπως πρέπει. Αφαιρώντας κάθε γραμμάριο οξυγόνου 
που μπορεί να επέτρεπε επιστροφή στην παθογένεια.

ΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ αυτό υπόψη οι ηγεσίες της κεντροδεξιάς 
και της κεντροαριστεράς και για το παρόν και το μέλλον.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Όταν το ψέμα  
γίνεται ιδεολογία
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■ «Στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
προσέφυγαν η Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων 
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) και ζητούν 
να ακυρωθεί η υπουργική απόφα-
ση που επιβάλει την καθιέρωση των 
πληρωμών μέσω κάρτας (POS). 
Όπως είναι γνωστό, οι συσκευές είναι 
ένα τερματικό μηχάνημα αποδοχής 
καρτών από το οποίο πραγματοποι-
είται η πληρωμή αγοράς αγαθών, δη-
λαδή είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή 
που επιτρέπει να δέχεστε πληρωμές 
μέσω χρεωστικής, πιστωτικής ή προ-
πληρωμένης κάρτας. Ειδικότερα, η 
ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει ότι μέλη της είναι 
90 Ομοσπονδίες, 1.100 Σωματεία και 
140.000 επιχειρηματίες. Μεταξύ των 
επιχειρηματιών περιλαμβάνονται επι-
χειρήσεις που έχουν ετήσιο τζίρο από 
2 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ και 
απασχολούν από κανένα εργαζόμενο 
(καθώς είναι αυτοαπασχολούμενοι) 
έως 49 εργαζόμενους. Η ΓΣΕΒΕΕ 
αναφέρει ότι ο επιτηδευματίας υπο-
χρεούται να υπογράψει σύμβαση με 
Τράπεζα και να αγοράσει το POS ενώ 
επιφέρει κέρδη στις Τράπεζες από 1% 
έως 2% του τζίρου των επιτηδευμα-
τιών και αντίστοιχη μείωση του εισο-
δήματός τους. Διευκρινίζει ότι οι Τρά-
πεζες για κάθε συναλλαγή μέσω POS 
λαμβάνει προμήθεια (1% έως 2%) 
ανάλογα με τον κύκλο των εργασιών 
της κάθε επιχείρησης, ενώ πλήττο-
νται οι μικρές, πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις και ατομικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες έχουν ήδη πληγεί από την οι-
κονομική κρίση. Παράλληλα, ο ΔΣΑ 
επαναλαμβάνει τα περί αντισυνταγ-
ματικότητας (αρχή της ιδιωτικής αυ-
τονομίας, αντίθεση με τα άρθρα 5 και 
20 του Συντάγματος, κ.λπ.) τόσο της 
υπουργικής απόφασης όσο και του 
εν λόγω νόμου, ενώ σημειώνει ότι οι 
δικηγόροι εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του νόμου4446/2016.

■ Τελεσίγραφο σε δανειολήπτες με 
οφειλές από προϊόντα καταναλωτικής 
πίστης που αγνοούνται για… χρόνια 
από το γκισέ θα στείλουν το αμέσως 

επόμενο διάστημα οι τράπεζες, προ-
τείνοντάς τους μία τελευταία ευκαιρία 
για οριστική διευθέτηση του χρέους 
τους, προτού αυτό καταλήξει στις 
εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων. Έτσι θα δίνεται η δυνα-
τότητα να τακτοποιήσουν την υπόθε-
σή τους καταβάλλοντας ένα πολύ μι-
κρό ποσό, το οποίο μπορεί να φθάνει 
ακόμη και στο 5% των οφειλομένων. 
Δηλαδή, το «κούρεμα» επί του κεφα-
λαίου και των τόκων, συμβατικών και 
υπερημερίας, είναι δυνατόν να δια-
μορφωθεί ακόμη και στα επίπεδα του 
95%!

■ Την απειλή μπλακάουτ σε περίπου 
230.000 οφειλέτες επιστράτευσε η 
ΔΕΗ το πρώτο πεντάμηνο του έτους 
για να τους πιέσει να πληρώσουν τους 
ανεξόφλητους λογαριασμούς τους. 
Περίπου το 50%-60% από αυτούς 
έμεινε χωρίς ρεύμα για μερικές ώρες 
ή ημέρες, το 15%-20% πρόλαβε και 
ρύθμισε την οφειλή, ενώ στους υπό-
λοιπους τα συνεργεία δεν κατάφεραν 
να εκτελέσουν την αποκοπή καθώς 
τα ακίνητα ήταν κλειστά. Το γεγονός 
σηματοδοτεί σαφή αλλαγή στρατηγι-
κής σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα πέρσι, όταν οι εντολές αποκοπής 
από τη ΔΕΗ δεν είχαν ξεπεράσει τις 
126.000. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο 
αυξήθηκαν κατά 84%. Σημειώνεται 
ότι το 1/3 των πελατών της ΔΕΗ έχει 
απλήρωτους λογαριασμούς.

■ Παρατείνεται ως τις 17 Ιουλίου η 
προθεσμία υποβολής των δηλώσε-
ων φορολογίας εισοδήματος φορο-
λογικού έτους 2016 των φυσικών 
προσώπων και νομικών προσώπων. 
Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της 
υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας 
Παπανάτσιου η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η παράταση, όπως σημειώνεται στην 
απόφαση, δόθηκε για την διευκό-
λυνση των φορολογουμένων στην 
υποβολή των δηλώσεων. Η αρχική 
προθεσμία έληγε την περασμένη Πα-
ρασκευή.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΊ ΞΕΦΥΓΕΊ...  Ο επιχει-
ρηματίας, ο βιοτέχνης και ο ελεύθερος 
επαγγελματίας καθημερινά βρίσκονται 
αντιμέτωποι και με νέα πρωτοφανή... 
ήθη! Την ίδια στιγμή, που στην «πραγμα-
τική οικονομία» επικρατεί το χάος και η 
απελπισία, με το απίστευτο φορο-κυνηγητό 
εξαιτίας χιλιάδων κατασχέσεων τραπεζικών 
λογαριασμών, έρχεται να προστεθεί και η 
κατάσχεση «εις χείρας τρίτων» με κατα-
στρεπτικές συνέπειες όχι μόνον για όσους 
χρωστούν στο Δημόσιο, αλλά για όλους 
όσους είχαν κάποια συναλλαγή μαζί τους  
στο παρελθόν, στο παρόν και στο... μέλλον! 
Μιλάμε για μια «τρελή κατάσταση» - λένε 
οι επαγγελματίες - που έρχεται να διαλύσει 
στην κυριολεξία μικρές και μεγάλες επι-
χειρήσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων που ως γνωστόν διοικείται από 
Γερμανούς και Γάλλους μέσω των Εφοριών 
και των Δικαστικών Αρχών, ωθούν την ήδη 
δραματική κατάσταση της αγοράς στα άκρα! 
Αποστέλλει «ραβασάκια» για κατασχέσεις 
εις χείρας τρίτων, στους... πελάτες (!) 
όσων χρωστούν στο Δημόσιο και αν αυτοί 
εντός οκτώ ημερών από την επίδοση δεν 

αποποιηθούν εγγράφως και με δικα-
στικό επιμελητή την κλήση, τότε οι 

όποιες απαιτήσεις του Δημοσίου 
από τον πελάτη ή προμηθευτή 
σας, σας βαρύνουν και μάλιστα 
εξολοκλήρου! Δηλαδή, αν δεν 
αντιδράσετε εντός μόλις οκτώ 

ημερών, η απειλή είναι οριστική: 
Λογίζεστε εσείς ο οφειλέτης της 

όλης απαίτησης του Δημοσίου και 
τότε «καλά ξεμπερδέματα». Κάποιος 

πρέπει να τους σταματήσει - λέει ο πρόε-
δρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. 
«Η κατάσταση έχει ξεφύγει και το μόνο που 
στοχεύουν οι δανειστές, είναι η φορο-λεη-
λασία του τόπου μας, αδιαφορώντας παντε-
λώς για τις συνέπειες της καταστροφής που 
προκαλούν».     

ΒΟΜΒΑ ΣΤΊΣ ΕΦΟΡΊΕΣ (!) είναι η οριστική 
απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά 
εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους 
και επιχειρήσεις. Ομόφωνα οι Δικαστές 
αποφάσισαν ότι οι συνεχείς παρατάσεις της 
παραγραφής φολορολογικών ελέγχων είναι 
και καταχρηστικές και αντισυνταγματικές 
και έτσι οδεύουν επιτέλους προς το αρχείο, 
χιλιάδες πρόστιμα και εκκρεμείς φορολογι-
κές υποθέσεις. Η οριστική αυτή κρίση του 
ΣτΕ καθορίζει επίσης αμετάκλητα ότι η πα-
ραγραφή των πάσης φύσεως φορολογικών 
αξιώσεων είναι πενταετής, με δικαίωμα 
παράτασης μόνον για πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα. Αυτή η «Απόφαση – Σταθμός» 
βάζει τέλος στην ιδιότυπη ομηρεία χιλιάδων 
φορολογούμενων και επαγγελματιών, που 
ανατράπηκε η ζωή τους, εξαιτίας υψηλών 
προστίμων για πολύ παλιές φορολογικές 
παραβάσεις.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους... Ο Ιούλιος να 
είναι δροσερός στις πόλεις και «ζεστός» 
στις παραλίες! Κρατείστε την αισιοδοξία 
σας, συνεργασθείτε με τους γύρω σας, 
βοηθείστε όσους συμπολίτες μας έχουν 
πραγματική ανάγκη και προπαντός μην το 
βάζετε κάτω... Πάρτε την οικογένειά σας 
και… «κλέψτε» λίγες μέρες διακοπών - 
γιατί το έχετε ανάγκη - γιατί από το τέλος 
του μήνα, αρχίζει ο νέος Γολγοθάς, με την 
πρώτη δόση της φορολογίας εισοδήματος 
και ακολουθεί ο ΕΝΦΙΑ και όλες οι άλλες 
υποχρεώσεις... 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατό-
μων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014- 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ», του δήμου που εδρεύει 
στην Νικήτη Χαλκιδικής. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Νικήτη 
Χαλκιδικής τ.κ. 63088, απευθύνοντάς την στον 
δήμο Σιθωνίας υπόψιν κ. Νικόλαου Πολυγυρ-
νού – Καρρά (τηλ. επικοινωνίας: 2375350105).

■ Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης 
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικά διακοσίων 265 ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
στo πλαίσιo της δράσης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ), ΜΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ». Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης, υπόψη κ. Γεωργίου Παραμανίδη (τηλ. 
επικοινωνίας: 2109285109, 2109285106, 
2109285151, 2109285129, 2109285145).

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών του δημοτι-
κού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου. Οι ενδια-
φερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να 
την υποβάλουν, αυτοπροσώπως στη δ/ση του 
Δ. Κολυμβητηρίου Λ.ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ, από ώρα 9,00π.μ. έως 14,00 
μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310 690793.

■ Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε προσλήψεις, 
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του 
προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ωρομί-
σθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστη-
μονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου. Περαιτέρω πλη-
ροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την 
υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυ-
ξη, δίνονται στην ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς (πληρ: 
Δ/νση: ΟΑΕΔ ΠΒΜ Λακκιάς Βασιλικών T.K. 
570 06, Θεσσαλονίκη, τηλ: 23960-23201 και 
23960-22720).

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου συνο-
λικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Κασσάνδρας για τις ανάγκες 
του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Πα-
ρασκευής του δήμου Κασσάνδρας. Οι ενδια-
φερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και 
να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρε-
σίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελή 
Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.», 
63077 Καλλιθέα Χαλκιδικής, απευθύνοντας 
την στην κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένειας (τηλ. επι-
κοινωνίας: 23740-20065, 20064). 

Νέες θέσεις εργασίας
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Πειράματα φυσικής με τη βοήθεια κινητών τηλε-
φώνων, σύνδεση με το CERN, εξιχνίαση «εγκλήμα-
τος» με τη βοήθεια της φυσικής, παραγωγή τυριού 
και «ταξίδι» σε ένα ηφαίστειο, συγκαταλέγονται 
στο πρόγραμμα του 2ου Θερινού Σχολείου Φυσικής 
Θεσσαλονίκης. Η πλειονότητα των δράσεων πραγ-
ματοποιήθηκε στις φιλόξενες εγκαταστάσεις της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Το Σχολείο Φυσικής 
διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών με 
τη συμμετοχή σχεδόν 100 παιδιών από γυμνάσια και 
λύκεια της Θεσσαλονίκης. Εκτός από την Αμερικα-
νική Γεωργική Σχολή, στις δράσεις συμμετείχαν κι 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της πόλης. 
Στο Θερινό Σχολείο Φυσικής, οι μαθητές εργαζόμενοι 
σε ομάδες, προσέγγισαν βιωματικά τις έννοιες της 
φυσικής, πραγματοποίησαν πειράματα σε διαφορε-
τικά περιβάλλοντα μάθησης, γνώρισαν τη σύγχρονη 
φυσική, τον επιστήμονα και την επιστήμη. Ο σημαντι-
κότερος στόχος του Σχολείου ήταν να αναδείξει ότι η 
φυσική μπορεί να είναι απλή, να μαγεύει και να ερμη-
νεύει την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Όπως πάντα, η Aprilia αναδεικνύει τα εκλεπτυσμένα 
μηχανικά στοιχεία και την άριστη δομή του πλαισίου 
σε μοναδικά ατού της νέας της μοτοσυκλέτας. Το νέο 
Aprilia Shiver 900 αποτελεί εξέλιξη του αρχικού πρό-
τζεκτ μιας μοτοσυκλέτας η οποία, από την πρώτη της 
εμφάνιση το 2007, αποτέλεσε σημείο καμπής ως το 
πρώτο εργοστασιακό μοντέλο με τεχνολογία Ride-
by-wire για τη διαχείριση ηλεκτρονικά των πεταλού-
δων του κινητήρα. Μία τεχνολογική πρωτιά της Aprilia 
απευθείας από τις αγωνιστικές πίστες: η Aprilia Cube 
ήταν πράγματι η πρώτη μοτοσυκλέτα MotoGP που υι-
οθέτησε αυτήν την τεχνολογία το 2002, ενώ από τότε 
την ίδια επιλογή ακολούθησαν όλοι οι παγκοσμίου 
επιπέδου κατασκευαστές μοτοσυκλετών. Το Aprilia 
Shiver 900 βελτιώνει τις επιδόσεις του χάρη στον νέο 
κινητήρα 900 V-twin, που αυξάνει σε κορυφαία για 
την κατηγορία του επίπεδα όχι μόνο την ισχύ αλλά, 
κυρίως, τη μέγιστη ροπή που επιτυγχάνεται για κάθε 
τιμή σ.α.λ. Περισσότερη δύναμη και πιο έντονη προ-
σωπικότητα για απολαυστικές διαδρομές χωρίς συμ-
βιβασμούς στην άνεση και την ευκολία χειρισμού: 
δύο στοιχεία που ανέκαθεν χαρακτήριζαν το Aprilia 
Shiver. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώνονται σε μια μο-
τοσυκλέτα που λάτρεψαν ερασιτέχνες και έμπειροι 
αναβάτες, χάρη στην αρχιτεκτονική του πλαισίου της, 
που αντλεί τα καλύτερα στοιχεία από την παράδοση 
της Aprilia και την τεχνογνωσία ενός κατασκευαστή, 
που έχει κερδίσει 54 παγκόσμιους τίτλους στη σύντο-
μη πορεία του και σήμερα συμμετέχει σε κορυφαία 
πρωταθλήματα, όπως το MotoGP και το Superbike. 
Επισκεφτείτε τώρα και μέχρι 31 Ιουλίου ένα σημείο 
πώλησης Aprilia για να αποκτήσετε το νέο Shiver 900 
σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή, 8.270 € με μία 
ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής στην Ταιβάν, 
υπέγραψε με την TAITRA μνημόνιο συνεργασίας για 
την από κοινού προώθηση των εμπορικών και επιχει-
ρηματικών συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδος και της 
Ταιβάν. Εκ μέρους του ΣΒΒΕ το μνημόνιο υπέγραψε ο 
κ. Γιάννης Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου.  
Η TAITRA ιδρύθηκε το 1970 και είναι ο εθνικός φο-
ρέας προώθησης εμπορίου και επιχειρηματικότητας, 
που αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκθέσεων, επιχει-
ρηματικών αποστολών και άλλων δραστηριοτήτων 
που συνδέονται με τη βιομηχανία και τις επενδύσεις.

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, η μοναδική Κλινική με ειδίκευση 
στη Γυναίκα, διακρίνεται και στην πρόληψη και θερα-
πεία του καρκίνου του Μαστού. Έχοντας δημιουργήσει 
ένα Πρότυπο Κέντρο Μαστού, παρέχει τις πιο σύγχρο-
νες και ολοκληρωμένες υπηρεσίας για την προστασία 
της υγείας του συμβόλου του γυναικείου φύλου, του 
μαστού.      

Στο Κέντρο Μαστού της ΓΕΝΕΣΙΣ, στόχος μας είναι 
η πρόληψη και η θεραπεία του καρκίνου του μαστού, 
σε ένα περιβάλλον άμεσης συνεργασίας και φυσικής 
συνύπαρξης όλων των απαραίτητων εμπλεκομένων 
ιατρικών ειδικοτήτων, με τη γυναίκα στο απόλυτο 
επίκεντρο.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Μαστού ΓΕΝΕΣΙΣ:

• Ειδικό Ιατρείο Μαστού 

• Ψηφιακή Μαστογραφία (επεξεργασία- μεγέθυνση) 
• Yπερηχογράφημα μαστών 
• Στερεοτακτική βιοψία μαστού δια βελόνης 
• Παρακέντηση FNA (Fine needle aspiration) υπό 
υπερηχογραφική παρακολούθηση 
• Χειρουργική βιοψία 
• Εξατομικευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, 
με διαδικασία υπενθύμισης 
• Προεγχειρητική σήμανση μη ψηλαφητών βλαβών, 
με τοποθέτηση μεταλλικού δείκτη 
• Πλαστική και επανορθωτική χειρουργική 

Προγραμματίστε ραντεβού στο τηλέφωνο 2310-
984598 για ψηφιακή μαστογραφία & υπέρηχο μα-
στού στην ειδική τιμή των 40€, χωρίς την ανάγκη 
παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ.

Ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση εναλλακτικών 
για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη Θεσσαλονίκη 
έγινε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του διακεκριμέ-
νου Αμερικανού καθηγητή George Tchobanoglous στις 
εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ. Ο George Tchobanoglous, 
ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Davis και δι-
εθνούς κύρους επιστήμονας σε θέματα επεξεργασίας 
- επαναχρησιμοποίησης υγρών λυμάτων και διαχεί-
ρισης - επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ξεναγή-
θηκε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της 
ΕΥΑΘ, Γιάννη Ν. Κρεστενίτη, στη Μονάδα Κατεργασίας 
Αποβλήτων στη Σίνδο, όπου και συζητήθηκαν οι νέες 
«τάσεις» στην Αμερική στον τομέα των αποβλήτων, 
οι δυνατότητες αποτελεσματικότερης λειτουργίας 
επιμέρους μονάδων, όπως και οι μέθοδοι εξοικονό-
μησης ενέργειας.

Ανακοίνωση σχετικά με την ανακήρυξή της από 
το ΤΑΙΠΕΔ ως προτιμητέου επενδυτή για το πλειο-
ψηφικό πακέτο μετοχών του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης εξέδωσε η κοινοπραξία «DEUTSCHE 
INVEST EQUITY PARTNERS GmbH - TERMINAL LINK 
SAS – BELTERRA INVESTMENTS Ltd». Αναφέρει με-
ταξύ άλλων: «Η Κοινοπραξία μας βρίσκεται σε πλήρη 
ετοιμότητα και επιθυμεί την ολοκλήρωση της σχε-
τικής διαδικασίας το συντομότερο δυνατό ώστε να 
αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 
Στόχος μας είναι η άμεση εφαρμογή ενός ολοκληρω-
μένου επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδίου, που 
θα συμβάλει καθοριστικά για να αποκτήσει το Λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης τη θέση που του αξίζει στο σύστη-
μα των μεταφορών της Βαλκανικής Χερσονήσου και 
της Ανατολικής Ευρώπης».

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο 
Σχολείο Φυσικής Θεσσαλονίκης

Μοτοσυκλέτα αφιερωμένη 
στην απόλαυση της οδήγησης

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
TAITRA με ΣΕΒΕ 

Κέντρο Μαστού Κλινικής Γένεσις

Ένας διακεκριμένος Αμερικανός 
Καθηγητής στην… ΕΥΑΘ

 «Να αποκτήσει το λιμάνι 
Θεσσαλονίκης τη θέση που του αξίζει» 

#αυτό_το_μάθατε;
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#προτάσεις

#cinema

#θέατρο

Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλ Ζιλιέν-Λαφεριέρ 
Παίζουν οι: Ζιλί Γκαγιέ, Τιερί Νεβίκ, Ζιλί Ντεπαρντιέ, Λουσιέν Ζαν-Μπατίστ, Κλοντιά 
Ταγκμπό, Φιλίπ Κατερίν, Σαντάλ Λαντεσού

Όταν τα παιδιά επαναστατούν, τίποτα δεν τους σταματά! Μία θεότρελη οικογένεια που… 
γεμίζει λεωφορείο, στην ξεκαρδιστική κωμωδία του Γκαμπριέλ Ζιλιέν-Λαφεριέρ. Ο 13χρο-
νος Μπαστιέν βρίσκεται στο κέντρο μίας «πολυσυλλεκτικής» οικογένειας με 6 ετεροθαλή 
αδέλφια, 8 «γονείς» και εξίσου πολλά σπίτια και μετακινήσεις. Η οικογενειακή του ζωή είναι 
πολύ πιο περίπλοκη από την σχολική. Η υπομονή, όμως, έχει κι ένα όριο. Τα παιδιά αποφασί-
ζουν να επαναστατήσουν και να αντιστρέψουν τους κανόνες. Όλοι μαζί, καταλαμβάνουν ένα 
ευρύχωρο διαμέρισμα και βάζουν τους γονείς στη θέση τους!

Σκηνοθεσία: Λουσία Ανιέλο 
Παίζουν οι: Σκάρλετ Γιόχανσον, Κέιτ Μακίνον, Τζίλιαν Μπελ, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ζόι Κράβιτς, 
Τάι Μπαρέλ

Μία αμερικάνικης παραγωγής προχωρημένη και ακατάλληλη κάτω των 18 ετών κωμωδία, 
στην οποία πέντε κολλητές φίλες από το πανεπιστήμιο ξανασυναντιούνται δέκα χρόνια μετά 
για ένα ξέφρενο μπάτσελορ πάρτι στο Μαϊάμι. Ωστόσο, τα πράγματα παίρνουν μια απροσ-
δόκητα σκοτεινή αλλά και ξεκαρδιστική τροπή όταν κατά λάθος σκοτώνουν έναν στρίπερ. 
Προσπαθώντας να αποφασίσουν τι θα κάνουν, η νύχτα θα τις οδηγήσει σε τρελά μονοπάτια 
και θα τις φέρει πιο κοντά από ποτέ.

Σκηνοθεσία: Αντρέι Ζουλάφσκι 
Παίζουν οι: Ρόμι Σνάιντερ, Φάμπιο Τέστι

Ο Σερβέ, φωτογράφος αισθησιακών φωτογραφιών, συναντά την Ναντίν, μια ηθοποιό β’ 
διαλογής, που πρωταγωνιστεί σε φθηνές ταινίες soft porno και η οποία είναι παντρεμένη 
με έναν κινηματογραφόφιλο νεαρό. Οι δυο τους ερωτεύονται κεραυνοβόλα. Εκείνη εγκλω-
βισμένη σε έναν γάμο και αυτός υποχείριο του υποκόσμου, θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν 
από την τραγική μοίρα τους. Η αισθηματική δραματική ταινία του Ζουλάφσκι, που αποτελεί το 
πρώτο γαλλόφωνό του έργο και πραγματεύεται τους όρους του έρωτα και της αποτυχίας, σε 
μία καταιγιστική ερμηνεία της Ρόμι Σνάιντερ.

Οδηγός Οικογενειακής Βίας Πάρτι Γυναικών Σημασία έχει ν’αγαπάς

Δημοτικό Θέατρο Κήπου
(Νικολάου Γερμανού, Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ: 
2310 292 304)

«Ένα βήμα τη φορά The Musical» ένα 
μοντέρνο και άκρως επίκαιρο musical για τη 
ζωή και τις μεγάλες αλλά τόσο απλές αλήθειες 
της διαδρομής μας προς εμάς μέσα από swing, 
jazz, pop, waltz, latin και rock ’n’ roll ρυθμούς. 
Σε κείμενο, σκηνοθεσία και χορογραφίες 
Μαρίας Στεφάνου. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Άγγελος Ρούσσος, Ανδρομάχη Καΐση, Κατερίνα 
Κάιφα, Μαρία Στεφάνου, Κώστας Καφαντάρης, 
Ηλιάνα Ηλιάδου, Σταματία Κολωνιάρη, Κυριακή 
Τσαλίκη, Μάριος Πετκίδης, Μάριος Ζαρδαβάς, 
Κέλλη Ανταμπούφη, Σοφοκλής Θαυμαστός, 
Ηλίας Μισιρλή, Αθανάσιος Πισανίδης, 
Απόστολος Κουσίνας, Άρης Πλασκασοβίτης. 
Παραστάσεις: Σάββατο 1, Κυριακή 2, Δευτέρα 
3 & Τρίτη 4 Ιουλίου στις 21:15.  

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ: 2315 200 000)

*Για όλες τις παραγωγές του ΚΘΒΕ τα 

εισιτήρια κυμαίνονται από 5€ έως 13€

Βασιλικό Θέατρο

«ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: ...και με τη Νίκη!» 
του Χρήστου Παπαδημητρίου. Νέες σκηνικές 
περιπέτειες και ακροβασίες με μια διευρυμένη 
ομάδα κρούσης και με όπλα τους τα εύστοχα 
νούμερα, τις κεφάτες χορογραφίες, τις πειραγ-
μένες ενορχηστρώσεις και, πάνω από όλα, το 
κέφι, το μπρίο και την αγάπη στο συνάδελφο 
που τους χαρακτηρίζει. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Μαριάννα Αβραμάκη, Νεφέλη Ανθοπούλου, 
Χρύσα Ζαφειριάδου, Τέλης Ζαχαράκης, Δημή-
τρης Μορφακίδης, Αγγελική Νοέα, Χρήστος 
Παπαδημητρίου, Θανάσης Ραφτόπουλος, Εύη 
Σαρμή, Χρίστος Στυλιανού, Χρύσα Τουμανίδου, 
Θάνος Φερετζέλης, Ορέστης Χαλκιάς. Μουσική 
επί σκηνής: Παύλος Θεοδωράκης, Μάριος 
Μακρής, Κώστας Μαργαρίτης, Γιώργος Μη-
λώσης, Σωτήρης Πατσαλιάς, Γιώργος Τσέλιος. 
Παράσταση: Κυριακή 1 Ιουλίου στις 19:00.

Θέατρο Γης 
(Νταμάρι Τριανδρίας)

«Piaf! The Show» μουσικοθεατρική 
παράσταση που πραγματεύεται τη ζωή της 
Εντίθ Πιάφ, σε σκηνοθεσία και παραγωγή 
του Γάλλου Ζιλ Μαρσαλά, σε μοναδική 

ερμηνεία της Γαλλίδας Αν Καρέρ. Για μία 
μόνο παράσταση: Δευτέρα 3 Ιουλίου στις 
21.30. Εισιτήρια: 20€ (γενική είσοδος), 15€ 
(φοιτητικό, σπουδαστικό).

«Για όνομα» η γαλλική κωμωδία σε 
μετάφραση Θοδωρή Πετρόπουλου και 
σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ένα 
παιδί φέρνει την ευτυχία. Αλλά το όνομα που 
θα του δώσεις... μπορεί να φέρει μεγάλους 
μπελάδες. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Χρή-
στος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, 
Φάνης Μουρατίδης, Μαρία Κωνσταντάκη και ο 
Αντώνης Λουδάρος. Παράσταση: Παρασκευή 
7 Ιουλίου στις 21:15.

Θέατρο Δάσους

«Τρικυμία» (Ρουμανία) κωμωδία για την 
εξουσία και την εκδίκηση που πραγματεύεται 
τη δημιουργική δύναμη της τέχνης και της 
φαντασίας, βασισμένη στο ομώνυμο έργο 
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Σε μετάφραση των Radu 
Nichita και Nina Cassian και σκηνοθεσία 
Alexander Morfov. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ion 
Caramitru, Alexandra Sălceanu, Mihai Călin, 

Istvan Teglas, Alexandru Călin, Gavril Pătru, 
Ioan Andrei Ionescu, Andrei FInţi, Vitalie Bichir, 
Marcelo S. Cobzariu, Mihai Calotă, Alexandra 
Poiană, Eduard Cârlan, Mădălin Mandin, 
Ionuţ Toader, Axel Moustache, Eduard Adam. 
Παραστάσεις: Τετάρτη 5 & Πέμπτη 6 Ιουλίου 
στις 21:15. Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 
12€ (φοιτητικό), 10€ (ανέργων, ΑμεΑ). Η 
παράσταση θα έχει ελληνικούς υπέρτιτλους.

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

«Ρόουζ Μπερντ» (Σλοβενία) του Γκέρχαρτ 
Χάουπτμαν σε μετάφραση Mojca Kranjc και 
σκηνοθεσία Mateja Koležnik από το Σλοβενικό 
Λαϊκό Θέατρο. Η δραματική ιστορία μιας 
κοπέλας παγιδευμένης σε ένα παραδοσιακό 
και περιοριστικό περιβάλλον. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Branko Završan Bernd , Liza Marija 
Grašič Rose Bernd, Andrej Murenc Christoph 
Flamm, Lučka Počkaj Mrs. Flamm, Igor Žužek 
Arthur Streckmann, Aljoša Koltak August Keil, 
David Čeh Martin, Barbara Medvešček, Manca 
Ogorevc, Tanja Potočnik, Igor Sancin, Damjan 
M. Trbovc. 

Παραστάσεις: Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Ιουλίου 
στις 21:15. Εισιτήρια: 15€ (γενική είσο-
δος), 12€ (φοιτητικό), 10€ (ανέργων, ΑμεΑ, 
εξώστης). Η παράσταση θα έχει ελληνικούς και 
αγγλικούς υπέρτιτλους.

«Αllegro ma non troppo» (Aν η αγάπη 
είναι τυφλή, γιατί μας κοιτάζει; / Ισπανία) σε 
αρχική ιδέα, δραματουργία και σκηνοθεσία των 
Julieta Gascón and Putxa. Οπτική παράσταση 
κατά την οποία μαριονέτες, αντικείμενα και 
πραγματικό θέατρο χρησιμοποιούνται για να 
μας μιλήσουν για ένα μυστηριώδες ον, που 
διάγει τον βίο του στα τυφλά, κλωτσά χωρίς να 
ξέρει ούτε ποιον ούτε γιατί, και παρόλα αυτά 
αξίζει έναν φόρο τιμής: την αγάπη. Ερμηνεύ-
ουν οι: Julieta Gascón, José Antonio Puchades 
(Putxa). Παραστάσεις: Τρίτη 4 & Τετάρτη 5 
Ιουλίου στις 21:15. Εισιτήρια: 15€ (γενική 
είσοδος), 12€ (φοιτητικό), 10€ (ανέργων, 
ΑμεΑ, εξώστης). 

Plastic Heroes (Πλαστικοί Ήρωες / Ισραήλ) 
του Άριελ Ντόρον σε σκηνοθεσία των Rotem 
Elroy and David Lockard και παραγωγή με την 
υποστήριξη του Hanut 31 Theatre. Οι Πλαστικοί 
ήρωες είναι ένα διασκεδαστικό κολάζ από 
πολεμικές εικόνες που προέρχονται αποκλει-
στικά από εμπορικά παιδικά παιχνίδια, γεμάτο 
εκπλήξεις και γρήγορους ρυθμούς. Παραστά-
σεις: Πέμπτη 6 & Παρασκευή 7 Ιουλίου στις 
21:15. Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 12€ 
(φοιτητικό), 10€ (ανέργων, ΑμεΑ, εξώστης).
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«Θα ήταν υπέροχο να μπορούσαμε  
να είμαστε πάντα ειλικρινείς»

ΜΥΡΤΩ ΑΛΊΚΑΚΗ

#συνέντευξη

Μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ένα «ψέμα», αλλά στην  Karfitsa καταθέτει αλήθειες! Η Μυρτώ Αλικάκη μας μιλά για το όριο μετά το οποίο παύει να συγχωρεί τα ψέματα, 
για την «αλλεργία» της στον φανατισμό, για τη συνύπαρξη και τη σύγκρουση Χριστιανισμού-Ισλάμ, αλλά και για την πορεία ωριμότητας από την «Αναστασία» ως το «Ταμάμ». 
Αυτά, λίγο πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη, για δύο παραστάσεις του έργου «το ψέμα» (19-20 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου), όπου συμπρωταγωνιστεί με τους Κωνσταντίνο Κάππα, 

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρή Αθερίδη που υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Συνέντευξη στη Φιλία Νομικού

Κατά πόσον ο κόσμος που θα έρθει να δει «Το ψέμα» θα βρει στοιχεία 
του εαυτού του ή μίας παλαιότερης, ίσως, σχέσης του;

Με κάποιο τρόπο όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί κάποια στιγμή στη θέση, 
είτε να απατήσουν, είτε να απατηθούν, είτε να το σκεφτούν, είτε να τους 
απασχολήσει. Οπότε, ναι, πιστεύω πως ο κάθε θεατής μπορεί να ταυτιστεί 
με κάτι στην παράσταση.

Υπάρχουν αποδεκτά ψέματα σε μια  σχέση;

Ναι, γενικά πιστεύω ότι υπάρχουν αποδεκτά ψέματα. Ιδίως, όσο δεν τα 
γνωρίζεις. Πιστεύω πως ο καθένας οφείλει να σταθμίζει τι είναι άξιο να 
αναφερθεί, ανάλογα με το πώς θέλει να οδηγήσει μία κατάσταση. Θα ήταν 
πραγματικά υπέροχο να μπορούσαμε να είμαστε πάντα ειλικρινείς και να 
μπορούμε να μοιραζόμαστε ακόμη και τον πόνο με τον σύντροφό μας, 
αλλά δεν γίνεται πάντα. Και καμιά φορά, τα ψέματα μπορεί να αφήσουν 
τόσο ανεξίτηλα σημάδια που μπορεί να καταστραφούν όλα και ίσως δεν 
έχει νόημα.

Συγχωρείτε ή έχετε συγχωρέσει ανθρώπους που σας λένε ψέματα ;

Εγώ γενικά, ναι, συγχωρώ. Έχω μεγάλη κατανόηση για την ανθρώπινη 
αδυναμία και δυσκολία. Συγχωρώ αν πιστεύω πως ένας άνθρωπος είναι 
γενικά εντάξει και αν αυτό εντάσσεται σε μία «κακιά στιγμή». Αν βέβαια 
είναι μία κατάσταση που επαναλαμβάνεται φαντάζομαι, θα φτάσω και εγώ 
στο σημείο να μη συγχωρήσω. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι θέμα να συγ-
χωρήσεις,  δεν θα κρατήσω μανιάτικο, ούτε θα εκδικηθώ κανέναν, μπορεί 
να βγάλω κάποιον άνθρωπο από τη ζωή μου, αν βλέπω πως κάτι τελικά 
δεν λειτουργεί.

Υπάρχει περίπτωση να συγχωρήσετε και… πολιτικούς για πράγματα 
που είπαν και τελικά δεν έκαναν; 

Εγώ αυτό το θεωρώ κάπως δεδομένο, πως αυτά που ακούω δεν θα γί-
νουν. Οπότε δεν ξέρω… Γενικά με τους πολιτικούς δεν έχω καλή σχέση. 
Ποτέ δεν ένιωθα κοντά  με την πολιτική και όσο μεγαλώνω νιώθω όλο και 
πιο μακριά. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι.  

Πόσο άλλαξε η Μυρτώ Αλικάκη από την «Αναστασία» μέχρι το «Ταμάμ»;

Ε, καλά επειδή μιλάμε για 24 χρόνια σίγουρα έχουν συντελεστεί πάρα 
πολλές αλλαγές. Όπως  αυτές που είναι ορατές, έχω γίνει μαμά και έχω 
δύο γιούς. Ζούμε μία κρίση και έχω περάσει από διάφορα στάδια. Στην 
πραγματικότητα όμως, οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι αυτές που συντε-
λούνται μέσα μας. Νιώθω πως έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος μεγαλώ-
νοντας, πιο επιεικής, πιο δοτική, λιγότερο εγωίστρια. Νιώθω πως, γενικά, 
είμαι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την ουσία των πραγμάτων και 
προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα υπό αυτό το πρίσμα.

Στο «Ταμάμ» πρωταγωνιστείτε σε μία σειρά με έντονο το στοιχείο της 
διαθρησκευτικής  συνύπαρξης. Με την εμπειρία αυτή πως βλέπετε την 
επικαιρότητα, η οποία, με σημείο αιχμής την τρομοκρατία, μοιάζει να 
σημαδεύεται από τη θρησκευτική αντιπαλότητα.

Προφανώς και είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στην 
ανεξιθρησκία, την υποστηρίζω και πιστεύω ότι ο κάθε άν-
θρωπος έχει το δικαίωμα, να πρεσβεύει και να ταυτίζεται 
με ό,τι τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Οπωσδήποτε το 
Ισλάμ βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ένταση και αυτό είναι 
αγχωτικό και επικίνδυνο. Η γνώμη μου είναι πως στην 
πραγματικότητα πίσω από όλα αυτά, προφανώς κρύ-
βονται και άλλα πράγματα: από συμφέροντα, έως διά-
θεση χειραγώγησης των λαών για να εξυπηρετηθούν 
άλλες σκοπιμότητες. Μου φαίνεται αρκετά καθαρό στα 
μάτια μου αυτό. Αν θυμηθεί κανείς άλλες περιόδους της 
ιστορίας, ο Χριστιανισμός ήταν αυτός που είχε μία διάθε-
ση επεκτατική και βίαιη. Ας μην ξεχνάμε τις σταυροφορί-
ες κατά το μεσαίωνα, το σκοταδισμό δηλαδή  που 
υπήρξε, όπως κατά τη γνώμη μου υπάρχει και 
στο Ισλάμ: σκοταδισμός και φανατισμός. Γενικά 
νιώθω μεγάλη απώθηση στον οποιονδήποτε 
φανατισμό. Απ’ όπου και αν αυτός έρχεται, 
είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Θεωρώ 
πως πηγαίνει κόντρα στον ανθρωπισμό. 
Όταν είσαι φανατικός υποχρεωτικά βλέπεις 
άλλους ανθρώπους ως εχθρούς, ενώ δεν 
είμαστε εχθροί. Είμαστε όλοι εδώ πάνω σε 
αυτή τη Γη και θα έπρεπε, ίσως, να προ-
σπαθήσουμε να αγαπιόμαστε περισσότε-
ρο. 

Μετά την καλοκαιρινή μεγάλη περιοδεία 
σε όλη την Ελλάδα με «το ψέμα», από τη 
νέα σεζόν θα σας δούμε κάπου; Τι σχέ-
δια υπάρχουν;

Κάποια πράγματα είναι λίγο ασαφή, 
όμως όπως όλα δείχνουν θα είμαι σε 
μία νέα σειρά του alpha που λέγεται 
«τατουάζ». Δηλαδή είναι σίγουρο,  
αλλά στις μέρες μας τίποτα δεν 
είναι σίγουρο αν δεν ξεκινήσει… 
Εν πάση περιπτώσει έχω κλείσει 
αυτή τη δουλειά και «το ψέμα» 
θα συνεχιστεί. Για λίγες παρα-
στάσεις θα συνεχιστούν και «οι 
γυναίκες» στο γυάλινο μουσικό 
θέατρο με τη Φωτεινή Βελεσι-
ώτου και την Αναστασία Μου-
τσάτσου. Υπάρχουν και κά-
ποια άλλα πρότζεκτ τα οποία 
είναι ακόμη στο ψάξιμο.
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Πώς προέκυψε η ιδέα για το μαγαζί και 
ποιοι λόγοι σας ώθησαν σε αυτήν την επι-
λογή;

Κάποιοι φίλοι μας είχαν αυτή την αλυσίδα 
μαγαζιών και την περίοδο εκείνη εγώ μαζί 
με τον ένα μου συνέταιρο ψάχναμε να κά-
νουμε μία επαγγελματική κίνηση εκτός βό-
λεϊ, λόγω της αβεβαιότητας, που επικρατεί. 
Εγώ, από την πλευρά μου, είχα στο μυαλό 
μου ότι θέλω ν’ ασχοληθώ και με κάτι άλλο, 
χωρίς να έχω καταλήξει στο αντικείμενο. 
Σε αυτό με βοήθησαν, λοιπόν, οι φίλοι, που 
είχαν την αλυσίδα αυτή. Κάναμε μια συζή-
τηση, μου άρεσε το περιβάλλον και το πώς 
δουλεύουν, συμφωνήσαμε και αρχίσαμε να 
ψάχνουμε το μαγαζί.

Η επιλογή της τοποθεσίας (σ.σ. το μαγα-
ζί βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών) 
ήταν δική σας επιθυμία ή προέκυψε;

Η αλήθεια είναι πως θέλαμε να στεγάσουμε 
το μαγαζί στο κέντρο, γιατί όσο και αν είναι 
ακριβά, π.χ. τα ενοίκια, υπάρχει μεγαλύτε-
ρη περατζάδα: κόσμος πάει και έρχεται όλη 
την ημέρα και αν θέλεις να επιδιώξεις κάτι 
καλύτερο, είμαι της γνώμης ότι πρέπει να 
δραστηριοποιηθείς στο κέντρο. Ειδικά η συ-
γκεκριμένη περιοχή έχει πολλούς φοιτητές, 
οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι 
των πελατών μας. Το μαγαζί λειτουργεί 24 

ώρες το 24ώρο και συνδυάζει την πολύ 
καλή ποιότητα με την αντίστοιχη τιμή. Αυτό, 
λοιπόν, το εκτιμάει και το θέλει ο φοιτητής, 
καθώς είναι αναγκασμένος πλέον να κατα-
φεύγει σε πιο οικονομικές λύσεις. 

Πώς κρίνετε την πορεία του μαγαζιού 
μέσα σε αυτήν τη διετία;

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, καθώς το 
μαγαζί έχει συνεχώς ανοδική πορεία. Σε 
αυτό θεωρώ ότι παίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο και οι συνέταιροί μου, ο Κώστας, η 
Νατάσσα και ο Βασίλης, που βρίσκονται συ-
νεχώς εδώ. Αυτό σημαίνει ότι το μαγαζί έχει 
πρόσωπο και εγώ θεωρώ πολύ σημαντική 

την επικοινωνία με τον κόσμο. Σιγά-σιγά το 
μαθαίνουν οι άνθρωποι της περιοχής, ενώ 
βοηθάει πολύ και το σημείο όπου βρίσκεται, 
καθώς αποτελεί σταυροδρόμι πέντε δρό-
μων.

Σας φόβισε καθόλου η κρίση;

Όχι, καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό ότι το 
συγκεκριμένο μαγαζί προσφέρει πολύ καλή 
ποιότητα σε χαμηλές τιμές. Εξάλλου, θεω-
ρώ ότι ο Έλληνας τον καφέ του ειδικά, δεν 
τον έχει κόψει, παρά την οικονομική κρίση.

Θεωρείτε ότι ήταν ένα ρίσκο να επενδύ-
σετε σε μία δύσκολη οικονομικά συγκυρία 
για τη χώρα;

Σαφώς και ήταν, αφού κανείς δεν μπορούσε 
να μας εγγυηθεί την επιτυχία. Αλλά και τι δεν 
περιέχει μία μορφή ρίσκου; Πιστεύω πως αν 
κάνεις μία καλή κίνηση και την στηρίξεις 
σωστά, όπως πιστεύω ότι το κάναμε εμείς, 
τότε έχεις πολλές πιθανότητες να πετύχεις.

Τι μήνυμα θα στέλνατε στους συνομήλι-
κούς σας, που ενδεχομένως να θέλουν να 
ρισκάρουν, αλλά φοβούνται;

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πάρεις ένα 
ρίσκο, αρκεί να το σχεδιάσεις σωστά, γιατί 
μόνο έτσι θα μπορέσεις να χαμογελάσεις. 
Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης και μέχρι 
σήμερα μου έχει βγει σε καλό…

Ο Μανώλης Δημητριάδης αγωνίζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, έχοντας περάσει από μεγάλες ελληνι-
κές ομάδες. Ο ίδιος, τα τελευταία δύο χρόνια που διατηρεί το μαγαζί, παίζει εκτός Θεσσαλονίκης (Βραχάτι και Σύρο), 

με αποτέλεσμα να συνδυάζει δύσκολα αυτούς τους δύο τομείς.

Πώς καταφέρνετε και συνδυάζετε τις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις με τις επαγγελματικές;

Δύσκολα συνδυάζονται, ιδίως εξαιτίας του γεγονότος ότι από τη στιγμή που ανοίξαμε το μαγαζί, εγώ παίζω εκτός 
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, έχω πάρει μία άτυπη άδεια κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και βοηθάω περισ-

σότερο τα καλοκαίρια. Δεν είναι, συνεπώς, απόλυτη η παρουσία μου εδώ, ωστόσο, προσπαθώ να βοηθάω τα παιδιά σε 
ό,τι χρειάζονται.

Η αβεβαιότητα στον αθλητισμό  
τον οδήγησε σε... νέα μονοπάτια

#αγορά

Ο Μανώλης Δημητριάδης είναι εδώ και αρκετά χρόνια επαγγελματίας βολεϊμπολίστας, ο οποίος, ωστόσο, παράλληλα με την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, πήρε 
την απόφαση να επενδύσει επιχειρηματικά σ’  ένα μαγαζί εστίασης, προκειμένου να βγάζει τα προς το ζην. Ο 32χρονος αθλητής άνοιξε τον Οκτώβριο του 2015 μαζί με 

άλλους τρεις συνέταιρούς του ένα μαγαζί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αντιλήφθηκε από νωρίς πως το βόλεϊ, αν και θεωρείται το τρίτο άθλημα στη χώρα μας, δεν 
προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσει κανείς από αυτό. Καθυστερήσεις στις πληρωμές, μικρές αμοιβές, αλλά και ομάδες που από τη μία στιγμή στην άλλη «κατεβάζουν» ρολά, 
συνθέτουν ένα κλίμα αβεβαιότητας. Ο Μανώλης Δημητριάδης μίλησε στην Karfitsa για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, το πώς καταφέρνει να τη συνδυάζει με 

τον αθλητισμό αλλά και ποια είναι τα μελλοντικά του σχέδια. Παράλληλα, στέλνει το δικό του μήνυμα στους συνομήλικούς του να… τολμήσουν.

Το βόλεϊ και ο αγώνας για την επιβίωση

Συνέντευξη στην Ελένη Τσαλκατίδου
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Γιατί, όμως, τα τελευταία χρόνια είναι τόσο 
πολύ της μόδας οι ταράτσες; Είναι μία ανά-
γκη επιστροφής στο παρελθόν ή μία νέα τάση, 
που έχει κατακλύσει πλέον και τη Θεσσαλο-
νίκη; «Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με 
ζωγραφιά», τραγούδησε πριν από χρόνια ο 
Κώστας Χατζής και σίγουρα αυτό έχουν πά-
ντα στο μυαλό τους οι πολυάριθμοι φίλοι των 
ταρατσών της πόλης, όταν αντικρίζουν τη μο-
ναδική θέα της Θεσσαλονίκης! Πιες το ποτό 
σου, απόλαυσε τις αγαπημένες σου ταινίες 
και άκου την αγαπημένη σου μουσική σε μία 
από τις πολυάριθμες ταράτσες της πόλης, ιδί-
ως τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και 
το δροσερό αεράκι εκεί ψηλά κάνει τις ζεστές 
νύχτες πιο απολαυστικές!

«Δροσερές» επιλογές για καφέ - ποτό

Βαρέθηκες τα κλισέ μαγαζιά και αναζητάς 
νέες προτάσεις για τον καφέ ή το ποτό σου; 
Τα νέα είναι ευχάριστα, αφού αμέτρητες είναι 
πλέον οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους 
όσοι επιθυμούν να ξεφύγουν από τα τετριμμέ-
να στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και μία και πλέον 
πενταετία, στο κέντρο της πόλης «ξεπετάγο-
νται» συνεχώς καινούριες ταράτσες: ωραία 
μουσική, όμορφο περιβάλλον και δροσιά 
συνθέτουν το σκηνικό για μία ευχάριστη και 
δροσερή καλοκαιρινή έξοδο. Η… τάση ξεκί-
νησε λίγο μετά το 2010 από τη Βαλαωρίτου, 
αλλά επεκτάθηκε γρήγορα σε πολλά κεντρικά 
σημεία της πόλης, με αυτά που βρίσκονται 
σε απόσταση… αναπνοής από το λιμάνι να 
έχουν ως επί το πλείστον την τιμητική τους. 
Άλλωστε, η θέα της θάλασσας προσφέρει την 
αίσθηση της ελευθερίας και του ταξιδιού. Για 
όσους δεν είναι λάτρεις του κέντρου και της 
πολυκοσμίας, υπάρχουν επιλογές και στις 
γύρω περιοχές: γνωστό μαγαζί από τη δεκα-
ετία του ́ 90 άνοιξε και πάλι τις πόρτες του πέ-
ρυσι το καλοκαίρι στην περιοχή του Ευόσμου, 
αποτελώντας το απόλυτο μέρος συνάντησης 
για τους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονί-
κης, ενώ για όσους κατοικούν ψηλά, all-time 
classic είναι το καφέ στα Κάστρα. Στα συν των 
συγκεκριμένων μαγαζιών είναι ότι διαθέτουν 
τον δικό τους «χαρακτήρα», καθώς οι ιδιοκτή-
τες τους έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
διακόσμηση.

Σινεφίλ συγκινήσεις!

Σινεφίλ συγκινήσεις σε συνδυασμό με μπόλικη 
δροσιά περιμένουν όσους επιλέξουν να δουν 

τις αγαπημένες τους κινηματογραφικές ταινίες 
σε κάποιες από τις κατάλληλα διαμορφωμένες 
ταράτσες, που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. 
Γιατί καλές είναι οι αίθουσες των μεγάλων 
κινηματογράφων, όπως και τα θερινά σινεμά, 
αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με την απόλαυση 
της θέασης μιας ταινίας… από ψηλά.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΊΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Μία δροσερή πρόταση εξόδου γίνεται και φέ-
τος το καλοκαίρι από το Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης, αφού οι δύο πολιτιστικοί 
θεσμοί της πόλης διοργανώνουν για τρίτη 
συνεχή χρονιά το «Σινεμά με Θέα» στην ορο-
φή του κτιρίου Μ2 του Μεγάρου Μουσικής.Το 
«Σινεμά με Θέα» είναι ένας θερινός κινηματο-
γράφος, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 
και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό της πόλης, 
καθώς προσφέρει μια εναλλακτική και οικο-
νομική πρόταση εξόδου για όσους βρίσκονται 

το καλοκαίρι στην πόλη (προβολές: 19 Ιουνί-
ου-13 Ιουλίου και 28 Αυγούστου-14 Σεπτεμ-
βρίου).

TARATSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο διεθνές φεστι-
βάλ ταινιών μικρού μήκους, που ξεκίνησε τον 
Αύγουστο του 2014 ως μέρος του «Θεσσαλο-
νίκη: Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας» και 
σκοπός του είναι να δημιουργήσει ένα πλαί-
σιο για την προώθηση ανεξάρτητων ταινιών 
μικρού μήκους από την Ελλάδα και από όλο 
τον κόσμο, αλλά και να παρουσιάσει ταινίες, 
που θεωρούνται ως σημεία αναφοράς στην 
ιστορία του κινηματογράφου. Φέτος, το 4ο 
Taratsa International Film Festival θα λάβει 
χώρα το διάστημα 23-27 Αυγούστου και οι 
σινεφίλ ετοιμάζονται να δώσουν ραντεβού 
στις πιο γνωστές ταράτσες της πόλης, όπου 
θ’ απολαύσουν κινηματογραφικές εικόνες απ’ 
όλον τον κόσμο κάτω από τον αυγουστιάτικο 
ουρανό.

ΚΤΊΡΊΟ ΕΣΗΕΜΘ

Για περισσότερα 
από 20 βράδια, η 
ταράτσα του κτι-
ρίου της ΕΣΗΕΜΘ 
προσφέρει τη δυ-
νατότητα στο κοινό 
της Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσει επιλεγ-
μένες θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις και 

κινηματογραφικές προβολές, πίνοντας το ποτό 
του και απολαμβάνοντας τη θέα της θάλασσας. 
Η είσοδος είναι 5 ευρώ και μπορείτε να δείτε το 
αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην 
ιστοσελίδα esiemth.gr.

ΚΤΊΡΊΟ ΕΒΕΘ

Μια ταράτσα-έκπληξη είναι αυτή του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
στην πολύβουη Τσιμισκή, η οποία έχει διαμορ-
φωθεί κατάλληλα και χρησιμοποιείται κατά πε-
ρίσταση για διάφορες εκδηλώσεις.

ΔΕΘ–HELEXPO 
(Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης)

Στο κέντρο των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ 
HELEXPO και στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» 
βρίσκεται μία ξεχωριστή ταράτσα. Με απόλυ-
τη θέα στον Θερμαϊκό και με χωρητικότητα 
200 ατόμων, η ταράτσα αυτή χρησιμοποιείται 
για διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων 
και οι κινηματογραφικές προβολές του Taratsa 
International Film Festival. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι κινηματογραφικές προβολές γίνονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα και σε πολλές από τις 
ταράτσες μαγαζιών στο κέντρο της πόλης, για τις 
οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τις σελί-
δες τους στα social media.

Θέα… μετά μουσικής!

Αν είστε λάτρης της μουσικής και σας αρέσει ν’ 
ακούτε live τα αγαπημένα σας συγκροτήματα, 
σας έχουμε τη λύση: οι ταράτσες του κέντρου 
μετατρέπονται κάποιες ημέρες της εβδομάδας 
σε… αυτοσχέδιες μουσικές σκηνές και σας κα-
λούν να χορέψετε στο ρυθμό τους. Πρόκειται 
για μία άλλη εκδοχή των όσων έχετε ζήσει μέχρι 
σήμερα, αφού σας δίνεται η ευκαιρία να ξεφύγε-
τε από τους κλειστούς και πολύβουους χώρους 
και ν’  απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική 
παρέα με το… δροσερό αεράκι.

Η Θεσσαλονίκη διασκεδάζει στις… ταράτσες!
ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΊΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 

#πόλη

Η τάση των τελευταίων χρόνων στη Θεσσαλονίκη ακούει στο όνομα «ταράτσες». Μικρές, μεγάλες, πιο ψηλές, πιο χαμηλές, όλες τους σε καλούν να ζήσεις μία μοναδική εμπειρία 
με… θέα. Αν και αρχικά οι ταράτσες προσφέρονταν μόνο για καφέ ή ποτό, πλέον σε αυτές μπορεί ν’ απολαύσει κανείς όμορφες μουσικές και κινηματογραφικές βραδιές.

Της Ελένης Τσαλκατίδου 
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96 χρόνια ιστορίας  
για μια… «ΜΕΛΙΣΣΑ»#ζώδια

Αν θέλετε έναν Λέοντα ολοκληρωτικά δικό σας, δεν έχετε παρά 
να του δώσετε όλη σας την προσοχή και το ενδιαφέρον. Βέβαια, 
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αξία σας θα είναι μεγαλύτερη για 
εκείνον, όταν καταλάβει ότι δεν βρίσκεστε στα αζήτητα. Με αυτόν 
τον τρόπο θα τον ξεσηκώνετε και θα σας διεκδικεί καθημερινά, 
κάτι που το θεωρεί απαραίτητο συστατικό στον έρωτα.

Αν θέλετε να είστε η βασίλισσα στην καρδιά ενός Τοξότη, 
δεν έχετε παρά να του αποδείξετε, ότι δεν θα βαρεθεί ποτέ 
κοντά σας. Ακόμη και πριν τον κατακτήσετε, δημιουργήστε 
του δυσκολίες στο να σας προσεγγίσει. Κάντε τον να σας 
διεκδικήσει, να σας αναζητήσει, γιατί τα εύκολα δεν θα σας 
ενώσουν ποτέ μαζί του.

Αν θέλετε να μπείτε στην καρδιά του, θα πρέπει να έχετε 
διπλωματία και φινέτσα. Θέλει να είστε δίπλα του, χωρίς να τον 
κρίνετε για το καθετί. Η αρμονία στη ζωή του είναι το μέγιστο και 
αυτό θα πρέπει να επιδιώξετε σε κάθε σας συνάντηση μαζί του. 
Οι γυναίκες του ζωδίου θα πρέπει να προβάλλετε τη θηλυκή σας 
φύση, αν θέλετε να γίνετε η… Σταχτοπούτα του. 

Αυτός ο εραστής δεν είναι συνηθισμένος και εύκολος. Θέλει να 
νοιώθει ασφάλεια μέσα από την προσωπική του ελευθερία. 
Δεν θα ανεχθεί ποτέ να του φυλακίσουν τις σκέψεις και να 
εγκλωβιστεί σε μία αποπνικτικά απόλυτη σχέση. Ο πρίγκιπας 
αυτός δεν ζει σε ένα παλάτι φυλακισμένος, αλλά σε ανύποπτο 
χρόνο θα σας αναζητήσει όταν ταυτιστείτε με τα όνειρά του.

Αν ένας Παρθένος σάς έχει ξεσηκώσει ερωτικά, θα βρεθείτε 
σε ένα δύσκολο ψυχολογικό τεστ μέχρι να τον κερδίσετε. Θα 
επικρίνει και θα ελέγχει την κάθε σας κίνηση σαν να περνάτε 
από ιατρικές εξετάσεις. Ό χρόνος όμως είναι ο καλύτερος σας 
σύμμαχος, γιατί αν κερδίσετε την εμπιστοσύνη του, θα βρεθείτε 
στην καρδιά του για πάντα.

Ο Αιγόκερως δεν είναι απλός και εύκολος στις σχέσεις του. 
Θέλει τον χρόνο του, για να είναι βέβαιος ότι εσείς πληροίτε 
εκείνα που ποθεί από μία σύντροφο. Αν δει από σας επιπόλαι-
ες και αψυχολόγητες κινήσεις, θα αποδράσει από κοντά σας 
και δεν θα τον ξαναδείτε. Η αξιοπρεπής συμπεριφορά είναι 
κάτι που λατρεύει σε μία γυναίκα.

Ερωτευτήκατε έναν από τους πιο φλογερούς και πιστούς 
εραστές του ζωδιακού κύκλου, αλλά θα πρέπει να περάσετε 
από πολλά «γυμνάσια» μέχρι να μπείτε στα άδυτα της καρδιάς 
του. Θα πρέπει να έχετε πολλή υπομονή και επιμονή, να σας 
διακρίνει η ειλικρίνεια σε καθετί. Αν σας επιλέξει, δύσκολα θα 
απομακρυνθεί από την εμμονή του πάθους του. 

Αν δεν υπάρχει παραμύθι στο μυαλό αυτού του ζωδίου, δεν θα 
υπάρξει και σχέση. Εσείς θα πρέπει να του κεντρίσετε το ενδι-
αφέρον, βάζοντας τον με τον τρόπο σας σε μία διαδικασία να 
ονειρευτεί και να σας αναζητά. Αν τον κερδίσετε, θα λαχταρά 
να σας κάνει όλα τα χατίρια, αρκεί να του δείξετε λίγη αγάπη, 
ζεστασιά και τρυφερότητα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΊΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΊΟΣ

ΊΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μην περιμένετε να καταλάβει με ευκολία ένας Κριός το 
ερωτικό σας ενδιαφέρον. Δεν ξέρει να διαβάζει με ευκολία τη 
γλώσσα του σώματος και έτσι θα πρέπει να του πείτε με θάρ-
ρος ότι σας αρέσει, χωρίς να γίνετε πιεστικοί. Αν απαιτήσετε με 
τον τρόπο σας να βρίσκεστε στη ζωή του, τότε εκείνος θα κάνει 
το εντελώς αντίθετο… Θα φύγει μακριά σας τρέχοντας. 

Μικρά μυστικά που θα σας χαρίσουν τη νίκη στο μυαλό  
και στην καρδιά του προσώπου που θέλετε να κατακτήσετε, ανάλογα με το ζώδιο στο οποίο ανήκει. 

Αν έχετε ερωτευτεί έναν Δίδυμο και θέλετε να τον κατακτή-
σετε, θα πρέπει να κερδίσετε πρώτα το μυαλό του. Όταν βρει 
κοντά σας κοινά ενδιαφέροντα και κυρίως τις διανοητικές και 
γνωστικές σας ιδιότητες για ένα θέμα, αυτό είναι το πρώτο 
βήμα για να κερδίσετε την παραμονή σας στο μυαλό και στην 
καρδιά του. 

Ο Ταύρος αποζητά τη σιγουριά και την ηρεμία. Αν σας δει να 
αλλάζετε συνεχώς γνώμες και νιώσει ότι οι αλλαγές σάς 
εκφράζουν, θα φύγει μίλια μακριά σας. Η τρυφερότητα και η 
ζεστή αγκαλιά είναι κάτι που θα τον κερδίσουν. Και κάτι πολύ 
σημαντικό: Μη νιώσει ότι σπαταλάτε τα χρήματά σας χωρίς 
λόγο, τον χάσατε οριστικά.

Ο Καρκίνος έχει επιλεκτικές ευαισθησίες που πρέπει να τις 
ανακαλύψετε, αν θέλετε να βρεθείτε στην αγκαλιά του. Θέλει 
να είναι σίγουρος ότι το ενδιαφέρον σας είναι ειλικρινές 
απέναντί του για να σας δοθεί μετά ολοκληρωτικά. Αν τον 
προσεγγίσετε με προσοχή και γλυκύτητα, θα έχετε κερδίσει 
έναν τρυφερό ιππότη.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΊΔΥΜΟΊ

ΚΑΡΚΊΝΟΣ

ΚΡΊΟΣ

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

Tι ζώδιο είσαι… για να ξέρω πώς θα σε κατακτήσω! 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των 96 χρόνων ιστορίας 
του  Ορφανοτροφείου Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η ΜΕΛΙΣΣΑ». Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο Makedonia Palace σε συνεργασία με όμιλο Νομι-
κών, γέμισε χαρά και ελπίδα όλους όσους δεν βλέπουν μόνο τον εαυτό 
τους αλλα νοιάζονται εμπράκτως για την κοινωνία όπου εργάζονται και 
προοδεύουν. Την εκδήλωση τίμησαν η Κατερίνα Γιατζόγλου, ο Χρήστος 
Ζαμπούνης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Ιωάννης Μελισσανίδης και ο Χρήστος Μά-
στορας που ανακηρύχθηκε Πρεσβευτής της Μέλισσας για την προσφορά 
του στο ίδρυμα…

Επετειακό necklace by precious

Κούλα Γιαννακίδου, Φωτεινή Σαραφιανού, Χρήστος Ζαμπούνης, 
Θεοφανώ Παπαζήση, Βούλα Πατουλίδου

Κατερίνα Γιατζόγλου με την πρόεδρο του Σωματείου Ορφανοτρο-
φείου Θηλέων Θες/νίκης «η Μέλισσα»

Η πρόεδρος του Σωματείου Φωτεινή Σαραφιανού με τον πρε-
σβευτή της Μέλισσας Χρήστο Μάστορα.

Αγγέλα Καλογρίδου, Σύνθια Σάπικα Τάνια Παντελιάδου, Ελένη Ραπτοπούλου, Κατερίνα Ραπτοπούλου
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Με μια υπέροχη βραδιά γαστρονομίας υποδέχθηκε 
την καλοκαιρινή σεζόν το εστιατόριο Thria, προσφέ-
ροντας πανδαισία γεύσεων στους τυχερούς θαμώ-
νες που παραβρέθηκαν πρόσφατα στην παρουσίαση 
του καλοκαιρινού μενού. Επτά διαφορετικά πιάτα 
δημιούργησε ο chef Δημήτρης Τασιούλας, το καθέ-
να εμπνευσμένο από επτά διαφορετικές επιλεγμένες 
ετικέτες κρασιών των παραγωγών της Βορείου Ελλά-
δος. Στον κατάμεστο κήπο που ατενίζει το Θερμαϊκό, 
αλλά και στο εσωτερικό του εστιατορίου, ο  Δημήτρης 
Τασιούλας και η οινολόγος Σταυρούλα Λιάπη παρου-
σίασαν τον τρόπο που δημιουργήθηκε το μενού σαν 
έργο τέχνης και το δέσιμο μεταξύ του φαγητού και 
του κρασιού. 

Γεύσεις, αρώματα και θέα… θάλασσα 
#social_life

Ο ιδιοκτήτης και Chef του Thria Restaurant, Δημήτρης Τασιούλας

Λήδα Παπαδοπούλου, Νίκη Ζώνιου, Ελπίδα Κορρέ Άννα Παπαβασιλείου, Φιορίνα Τσίπα, Μ.Ηλιάδου Ελπίδα Κορρέ

Η Οινολόγος Σταυρούλα Λιάπη

20

Karfitsa

29

Karfitsa

#προτάσεις_διασκέδασης
«Οι ∆ούλες» στο Θέατρο Αυλαία µε µεταµεσονύκτιες παραστάσεις

«Η Νοσταλγός» στο Θέατρο Αµαλία

Μετά τα µεσάνυχτα θα σας υποδεχθούν «Οι ∆ούλες» του Jean Genet στο Θέατρο Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, Πλευρά Τσιµισκή) στις 18 Φεβρουαρί-
ου. Οι ∆ούλες που τολµούν, και καταστρώνουν τα σατανικά τους σχέδια εναντίον της Κυρίας και µετά τα µεσάνυχτα.
Λίγα λόγια για την παράσταση: Οι αδελφές Κλαίρη και Σολάνζ στην υπηρεσία της Κυρίας. Κάθε φορά που απουσιάζει η Κυρία παίζουν µια πα-
ράσταση. Φορούν τα ρούχα της και καταστρώνουν την εξόντωσή της. Σκληρές και αδυσώπητες θα ξεπεράσουν τα όρια. Ο Jean Genet γράφει 
τις «∆ούλες» το 1947, ως αντίδραση σε µια κοινωνία που κυριαρχεί η ψευτιά, η προδοσία, η βία, η εκµετάλλευση και η κοινωνική ανισότητα.
Το έργο βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία τη δεκαετία του 1930. Ο Genet, χρησιµοποιώντας πολλά αυτοβιογραφικά 
στοιχεία και ως βασικό µέσο της εξέγερσης των χαρακτήρων του την µεταµφίεση, φτιάχνει ένα κόσµο που βρίσκει έκφραση όχι τόσο στην ίδια 
τη διαµαρτυρία, αλλά στην τελετουργική πράξη της δηµιουργίας του κόσµου αυτού.
 Παίζουν οι ηθοποιοί : Ντιάνα  Ζαχαροπούλου - Ιωάννα  Λαµνή - Μελίνα  Τριανταφυλλίδου. ∆ιάρκεια παράστασης 90’. Τιµές εισιτηρίων 10 ευρώ 
κανονικό, 8 ευρώ µειωµένο(φοιτητικό, οµαδικό), 5 ευρώ ανέργων.

Από την Τέταρτη 1 Μαρτίου(21:00) µέχρι και την Κυριακή 5 Μαρτίου(19:00) «Η Νοσταλγός», το αριστούργηµα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, 
µετά τις Sold-Out παραστάσεις στην Αθήνα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αµαλία( oδός Αµαλίας 71).
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της παράστασης, η καταξιωµένη ηθοποιός Αριέττα Μουτούση, που πλαισιώνεται από τη Μαρία Λογοθέτη και τον 
∆ηµήτρη Λιόλιο, ενώ στο ρόλο του µπάρµπα – Μοναχάκη εµφανίζεται κινηµατογραφικά ο Θοδωρής Κατσαφάδος.
Στη θεατρική µεταφορά του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη «Η Νοσταλγός» η µνήµη ξυπνά και ζητά λύτρωση στο παρόν. Η Λιαλιώ τα-
ξιδεύει και πάλι πέρα. Τότε, που ήταν νέα, παντρεµένη µε συνοµήλικο του πατέρα της. Τότε, που φλεγόταν από τη νοσταλγία για το πατρικό της 
σπίτι. Μια φεγγαρόλουστη νύχτα έκλεψε µια βάρκα µαζί µε τον νεαρό ερωτευµένο Μαθιό. Η αθώα βαρκάδα εξελίχθηκε σε αγωνιώδες ταξίδι 
φυγής, καθώς ο σύζυγος τούς καταδίωξε. Η νοσταλγός ήταν αποφασισµένη να φτάσει πάση θυσία στην απέναντι όχθη και να επιστρέψει στην 
πατρίδα. ∆ιάρκεια παράστασης: 70΄. Πληροφορίες-κρατήσεις: Τηλ.: 2310 888894. Τιµές εισιτηρίων: 12 ευρώ, 10 ευρώ µειωµένο (άνεργοι)

Το Coffice - Books & Coffee 
είναι το πρώτο γνήσιο βιβλιοκαφέ στη Θεσσαλονίκη. 
Εδώ, θα µπορείτε να πιείτε το ν καφέ ή το ποτό 
σας, να διαβάσετε το βιβλίο που θα επιλέξετε 
από τη βιβλιοθήκη µας, να δανειστείτε βιβλία 
και περιοδικά, να κάνετε τα επαγγελµατικά 
σας ραντεβού και τον προγραµµατισµό σας 
καθώς επίσης και να µελετήσετε στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο εργασίας - µελέτης. Τέλος, 
στο χώρο µας, λειτουργεί και εκθεσιακός χώρος 
που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, είτε ως 
δηµιουργός, είτε ως θεατής.

Όλα αυτά, θα µπορείτε να τα συνοδεύσετε µε πιάτα 
κρύας κουζίνας, σνακς και σπιτικά γλυκά.

Αιγαίου 62, Καλαµαριά
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310403550
Ώρες λειτουργίας: 8:00-00:00

Ένας νέος 
µίνι πολυχώρος 
στην Καλαµαριά

Η Τουριστική Καμπάνια  
του ΕΕΘ… «έσκισε»

Στην Τουριστική Έκθεση του Βελιγραδίου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετείχε με μία 
νέα καμπάνια. Στόχος της ήταν να δοθεί στο κοινό το μήνυμα ότι οι επαγγελματίες και γενικότερα οι μικρομε-
σαίοι επιχειρηματίες έχουν κι αυτοί το δικό τους λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση ενός «τουριστικού προφίλ» 
για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Κε-
ντρικό σλόγκαν αυτής της καμπάνιας είναι το “Visit 
Thessaloniki and be sure that a professional will 
make you feel like home.- Professionals Chamber 
of Thessaloniki- with 55.000 members, at your 
service”. (Επισκεφθείτε τη Θεσσαλονίκη και να εί-
στε σίγουροι ότι κάποιος επαγγελματίας θα σας κά-
νει να αισθανθείτε σαν το σπίτι σας! Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης- Με 55.000 μέλη στις 
υπηρεσίες σας»... Το καλαίσθητο γραφιστικό συ-
μπληρώνεται από φωτογραφίες «κλασικών» για 
την εξυπηρέτηση τουριστών επαγγελματιών, όπως 
εμπόρων, καταστηματαρχών, σερβιτόρων, πωλητών 
και πωλητριών! Το πνεύμα της καμπάνιας, όπως δή-
λωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης είναι 
ότι οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης συμβάλλουν 
στο να βιώσει ο κάθε επισκέπτης μια πιο όμορφη 
εμπειρία για την πόλη, με άψογη εξυπηρέτηση, ευγέ-
νεια και φιλοξενία. Και για το λόγο αυτό η Θεσσαλο-
νίκη να προτιμάται από περισσότερους τουρίστες...

“Visit Thessaloniki and be 
sure that a professional 
will make you feel like 
home.- Professionals 

Chamber of Thessaloniki- 
with 55.000 members,  

at your service”
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Από την προσαρμογή στα... δύσκολα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η εβδομάδα, που προηγήθηκε για τους παί-
κτες του ΠΑΟΚ, αφού από την Δευτέρα οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν 
σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας, αφήνοντας πίσω τους τις 
προπονήσεις προσαρμογής των προηγούμενων ημερών.

Το πρόγραμμά τους, λοιπόν, περιελάμβανε διπλές προπονήσεις 
(πρωί- απόγευμα) με έμφαση στη φυσική κατάσταση, ενώ οι υψη-
λές θερμοκρασίες, που επικρατούσαν αυτές τις ημέρες στη Θεσσα-
λονίκη, δυσκόλευαν τις προσπάθειες των παικτών του Αλεξάνταρ 
Στανόγιεβιτς στη Νέα Μεσημβρία.

Το θετικό είναι πως το «απουσιολόγιο» του έμπειρου τεχνικού είναι 
πλέον «λευκό», αφού στη διάθεσή του βρίσκονται οι δικαιολογη-
μένοι απόντες των προηγούμενων ημερών (βλ. Πρίγιοβιτς, Σάχοφ, 
Κουλούρης, Δεληγιαννίδης, Κάτσε, Tσίμιροτ και Ουάρντα), οι οποίοι 
ζήτησαν και πήραν παραπάνω ημέρες άδειας, ο καθένας για τους 
δικούς του λόγους.

Το «my way» του Σέρβου

Ο Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς βρίσκεται εδώ και 15 ημέρες στη Θεσ-
σαλονίκη και από τις πρώτες ώρες της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ 
κατέστησε σαφές ότι θέλει να περάσει τα δικά του στοιχεία στο παι-
χνίδι του «δικεφάλου». Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε προ ημερών 
στη συνέντευξη τύπου, που έγινε για την επίσημη παρουσίασή του, 
θέλει να μεταδώσει στους παίκτες της ομάδας το «my (his) way», 
τη δική του, δηλαδή, τακτική. Και αυτό φρόντισε να πράξει την τε-
λευταία εβδομάδα, αφού εισήγαγε τους ποδοσφαιριστές του στον 
τρόπο παιχνιδιού, που του αρέσει να παίζει. Ο Στανόγιεβιτς έδειξε 
στους «ασπρόμαυρους» το πώς θέλει να κινούνται μέσα στο γήπε-
δο και ποια αμυντική λειτουργία επιθυμεί να έχει το σύνολό του, 
φροντίζοντας να προβάρει τα παραπάνω στοιχεία και σε οικογενει-
ακό δίτερμα.

«Ποντάρει» στην επίθεση

O Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς είναι λάτρης του επιθετικού ποδοσφαί-
ρου και δεν το κρύβει. Για τον λόγο αυτόν, έχει ζητήσει από τους 
συνεργάτες του ν’  αποκτηθούν περισσότεροι παίκτες για την επι-
θετική γραμμή της ομάδας, αφού εκεί βασίζεται το σύστημα και ο 
τρόπος παιχνιδιού, που εφαρμόζει. Οι «ασπρόμαυροι», λοιπόν,  
κινούνται για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης τους και ήδη 
υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές στο στόχαστρο.

Αναχωρεί αύριο για Χορστ

Για το Χορστ της Ολλανδίας αναχωρεί αύριο η ποδοσφαιρική 
ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 16 του μήνα. Οι 
«ασπρόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν στο ολλανδικό θέρετρο το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, ενώ παράλληλα θα δώσουν 
και τα πρώτα τους φιλικά, ώστε ο Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς να έχει 
την ευκαιρία να βγάλει κάποια πρώιμα συμπεράσματα.

Το πρώτο τεστ του «δικεφάλου» είναι προγραμματισμένο για την 
Δευτέρα 4/7 και αντίπαλός του θα είναι η AFC Tubize, η οποία συμ-
μετέχει στην Eerste Klasse B του Βελγίου. Πέντε ημέρες αργότερα, 
δηλαδή, στις 9 του μήνα, ο δείκτης δυσκολίας του αγώνα θ’ ανέβει 
αισθητά, καθώς ο ΠΑΟΚ θα μετρήσει τις δυνάμεις του κόντρα στην 
ισχυρή νταμπλούχο Ουκρανίας, την FC Shakhtar Donetsk.

Ο κύκλος των φιλικών του «ασπρόμαυρου» συλλόγου επί ολλαν-
δικού εδάφους θα κλείσει στις 12 Ιουλίου, όταν και το σύνολο του 
Αλεξάνταρ Στανόγιεβιτς θ’  αντιμετωπίσει την τοπική VVV Venlo, η 
οποία προβιβάστηκε στην Eredivisie έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Η επένδυση του Σαββίδη και το… γηπεδικό

Το γηπεδικό είναι ένα από τα πρώτα θέματα, που έχει θίξει ο με-
γαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, καθώς επιθυμεί η 
ομάδα του ν’  αποκτήσει ένα ολοκαίνουριο «σπίτι». Πρώτη του επι-
λογή είναι η ανακατασκευή της Τούμπας και η μετατροπή της σ’ ένα 
σύγχρονο γήπεδο και παράλληλα αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση, 
όμως, που αυτή η επιλογή δεν «προχωρήσει», τότε ήδη στα υπό-
ψη του μεγαλομετόχου είναι η δημιουργία ενός νέου γηπέδου σε 
άλλο μέρος. Πάντως, ο Ιβάν Σαββίδης έχει παράλληλα στραμμένο 
το βλέμμα του και στην περιοχή του, το Ροστόφ, όπου ανακοίνωσε 
πως θέλει να προχωρήσει στην κατασκευή ενός μεγάλου έργου 
και ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον δήμο της 
πόλης. Πρόκειται για τη δημιουργία της «Αρένα Χάντμπολ», ενώ 
υπενθυμίζεται ότι είναι ο μεγάλος χορηγός της γυναικείας ομάδας 
της πόλης, η οποία φέτος στέφθηκε πρωταθλήτρια Ρωσίας.

Δύσκολες ώρες βιώνει η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Άρη, 

καθώς τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, που έχει ο μεγα-

λομέτοχος της ΚΑΕ, Νίκος Λάσκαρης, έχουν συνακόλουθες 

συνέπειες και στη λειτουργία του τμήματος. Οι καθυστερήσεις 

στις πληρωμές κρατούν εδώ και μήνες και μένει να φανεί 

ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στους «κίτρινους» και κυρίως 

ποιες θα είναι οι προθέσεις του κ. Λάσκαρη, ο οποίος έχει 

προαναγγείλει ένα πλάνο πενταετίας για την ομάδα της 

Θεσσαλονίκης. 

Εβδομάδα εξελίξεων ήταν αυτή που προηγήθηκε στην ποδοσφαι-

ρική ομάδα της Βέροιας, οι ιθύνοντες της οποίας προχώρησαν 

στην πρόσληψη του Απόστολου Χαραλαμπίδη στη θέση του προπο-

νητή. Ο 48χρονος τεχνικός ανέλαβε να οδηγήσει το σύλλογο στην 

άμεση επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια, ενώ παράλληλα έκανε 

τις πρώτες επαφές για την στελέχωση του ρόστερ. Άλλωστε, το 

ξεσκαρτάρισμα στο περσινό έμψυχο δυναμικό ολοκληρώθηκε.

Της Ελένης Τσαλκατίδου

Αγωνία στους «κίτρινους»

Τα ηνία στον Χαραλαμπίδη

#γήπεδα

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΕΡΟΙΑ

Επαφών συνέχεια στον ποδοσφαιρικό Άρη, εκεί 
όπου τον ειδικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με 
τους ποδοσφαιριστές του φετινού ρόστερ έχει 
αναλάβει ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Θοδω-
ρής Καρυπίδης. Ήδη οι πρώτες (προφορικές) 
συμφωνίες έχουν γίνει και μένει να «πέσουν» 
επίσημα οι υπογραφές, την ίδια ώρα που αρκε-
τά είναι τα «ανοιχτά» θέματα (βλ. οικονομικό), 
τα οποία επιζητούν τη λύση τους. Πάντως, η 
αγωνία και ο προβληματισμός είναι έκδηλα 
στον «κιτρινόμαυρο» σύλλογο, οι άνθρωποι του 
οποίου είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν 
μέχρι τέλους δια της νομικής οδού την άνοδο 
στη Football League, εφόσον βέβαια ο δικός 
τους φάκελος αδειοδότησης είναι πλήρης.

Απογοήτευση είναι το κυρίαρχο 
συναίσθημα στον Ηρακλή, μετά την 
επικύρωση της βαθμολογίας από 
τη διοργανώτρια αρχή του πρω-
ταθλήματος και την τοποθέτηση 
του «γηραιού» στην προτελευταία 
θέση της βαθμολογίας. Η επόμενη 
ημέρα στο σύλλογο είναι δυσοίωνη, 
αφού φως δεν φαίνεται να υπάρχει 
στο… τούνελ, αν και πάντα υπάρχει 
η ελπίδα, που ακούει στο όνομα 
«Διαιτητικό Δικαστήριο».

Προέχουν οι ανανεώσεις Ελπίζει στο Διαιτητικό  
Δικαστήριο

ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚ

ΗΡΑΚΛΗΣ



29

Δύσκολες ώρες βιώνει η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Άρη, 

καθώς τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, που έχει ο μεγα-

λομέτοχος της ΚΑΕ, Νίκος Λάσκαρης, έχουν συνακόλουθες 

συνέπειες και στη λειτουργία του τμήματος. Οι καθυστερήσεις 

στις πληρωμές κρατούν εδώ και μήνες και μένει να φανεί 

ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στους «κίτρινους» και κυρίως 

ποιες θα είναι οι προθέσεις του κ. Λάσκαρη, ο οποίος έχει 

προαναγγείλει ένα πλάνο πενταετίας για την ομάδα της 

Θεσσαλονίκης. 

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο του Άρη δημι-
ουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 και πέ-

ρυσι ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδας, 
αφού κατέκτησε το Πανελλήνιο πρω-

τάθλημα για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του.

Οι «κίτρινοι» δίνουν το παρών ανελλι-
πώς στις διοργανώσεις του ελληνικού 

πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελ-
λάδας από την ίδρυσή τους. Τα πρώτα 

χρόνια, η πορεία της ομάδας ήταν μέτρια, 
ενώ από το 2012 και μετά χαρακτηρίζεται 
ανοδική: τον Δεκέμβριο εκείνης της χρο-

νιάς, ο Άρης έφτασε ως τον ημιτελικό του 
κυπέλλου Ελλάδας, ενώ τη σεζόν 2013-‘14 η 

ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέλαβε τη 2η θέση στον 
βόρειο όμιλο του πρωταθλήματος και προκρίθηκε για 

πρώτη φορά στο φάιναλ-φορ του Πανελληνίου πρωτα-
θλήματος. Εκεί τερμάτισε τρίτη και ήταν η καλύτερη θέση 
που είχε να επιδείξει το τμήμα από την ίδρυσή του.

Το 2015, η ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Άρη γύρισε 
σελίδα και τα ηνία της ανέλαβε η καταξιωμένη αθλήτρια 
και νυν προπονήτρια, Τζούλη Χατζηζωγίδου. Οι «κίτρι-
νοι» έφτασαν στο φάιναλ-φορ του πρωταθλήματος εκεί-
νης της χρονιάς και κατέλαβαν την 4η θέση, ενώ η επό-
μενη σεζόν ήταν ονειρική. Οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν για 
πρώτη φορά στην κορυφή της Ελλάδας και πανηγύρισαν 
την κατάκτηση του παρθενικού τους τίτλου στο Αλεξάν-
δρειο, στο πλαίσιο αγώνα της μπασκετικής ομάδας του 
συλλόγου. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του τμήματος, 
που συνεχίζει δυναμικά, αν και φέτος, εξαιτίας αρκετών 
απουσιών, δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο του 
στην Κω και αρκέστηκε στην κατάληψη του χάλκινου 
μεταλλίου.

Τ ο τρίπτυχο «εργα-
σία - οικογένεια - 
χάντμπολ» βρίσκει 

απόλυτη εφαρμογή στην 
περίπτωση του αθλητή της 

ανδρικής ομάδας χάντμπολ 
του ΠΑΟΚ, Άκη Κυπραίου, ο 

οποίος καταφέρνει να συνδυά-
ζει όλα τα παραπάνω με απόλυτη 

επιτυχία.

Ο εκ Κιλκίς καταγόμενος αθλη-
τής ξεκίνησε σε ηλικία 10 ετών ν’ 
ασχολείται με το χάντμπολ, μετά 
από παρότρυνση ενός γυμναστή του 
στο σχολείο, ενώ νωρίτερα είχε… 
περάσει – όπως κάθε παιδί της ηλι-
κίας του – από το ποδόσφαιρο και το 
μπάσκετ. Αυτό ήταν, «κόλλησε» με το 
άθλημα της χειροσφαίρισης και έτσι τα 
επόμενα χρόνια φόρεσε τη φανέλα της 
ομάδας του τόπου του, του ΓΑΣ Κιλκίς, 
όπου πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα 
της καριέρας του. Πριν από τέσσερα 
χρόνια μετακόμισε στο Άργος για λο-

γαριασμό του τοπικού Διομήδη, ενώ τα 
τελευταία δύο έτη αγωνίζεται στο πρω-

τάθλημα της Α1 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. 
Μάλιστα, πέρυσι τον Μάρτιο κατέκτησε και το 

πρώτο κύπελλο στην καριέρα του, αφού στέ-
φθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον «δικέφαλο» 

στην Κοζάνη.

Το πρωί στη δουλειά, το απόγευμα στο γήπεδο

Όλα αυτά τα χρόνια, ο 28χρονος αθλητής συνδυάζει 
καριέρα στον αθλητισμό και εργασία, αφού ναι μεν το 
χάντμπολ θεωρείται επαγγελματικό άθλημα στην Ελ-
λάδα, ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι παίκτες δεν 
βιοπορίζονται από αυτό. Έτσι, λοιπόν, ο Άκης Κυ-
πραίου εργάζεται αυτήν την στιγμή σε κατάστημα με 
τυχερά παιχνίδια, ενώ στο παρελθόν έχει δουλέψει 
σε καφετέριες, στη λαϊκή αγορά κ.τ.λ..  Οι συνθή-
κες είναι δύσκολες, αφού πέρα από το 8ώρο στη 

δουλειά του, αναγκάζεται να κάνει καθημερινά τη διαδρομή 
Κιλκίς-Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προπονείται με την 
ομάδα του. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται εκτός σπιτιού για 
περισσότερες από 12 ώρες, με αποτέλεσμα ο χρόνος που 
τελικά του απομένει μέσα στην ημέρα να είναι ελάχιστος.

Αν και αρκετές φορές έχει σκεφτεί να παρατήσει τον αθλη-
τισμό, εντούτοις, το μικρόβιο υπερισχύει πάντα και τον 
κρατάει μέσα στα γήπεδα. Η δίψα για διακρίσεις, το κλίμα 
στα αποδυτήρια, η ένταση των προπονήσεων αποτελούν 
κίνητρο για τον 28χρονο, ο οποίος για την ώρα τουλάχι-
στον δεν είναι έτοιμος ν’ αποχωριστεί την αθλητική του 
περιβολή.

Από τις αγωνιστικές στις οικογενειακές… 
υποχρεώσεις

Εδώ και δύο περίπου χρόνια, στην οικογένεια του Άκη έχει 
προστεθεί ένα νέο μέλος, ο γιος του! Ο χρόνος που του 
αφιερώνει δεν είναι αυτός που θα ήθελε, ωστόσο, προσπα-
θεί πάντα να βρίσκει λύσεις και να είναι περισσότερη ώρα 
κοντά του. Ιδίως τώρα το καλοκαίρι, που οι προπονήσεις 
λιγοστεύουν και δεν υπάρχουν επίσημες αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις με την ομάδα, φροντίζει τις ώρες που δεν δου-
λεύει να είναι δίπλα του.

Μεγαλώνει μέρα με την ημέρα η αγω-
νία των φίλων του Άρη για το μέλλον 
της ομάδας μπάσκετ. Η αγωνία είναι 
προϊόν την οικονομικής ασυνέπειας 
στις υποχρεώσεις της ομάδας του 
ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Νίκου Λάσκαρη, 
απόνερο των δικαστικών περιπετειών 
που έχει με επιχειρηματικούς του 
αντιπάλους.

Την ώρα που «έσκασε» το θέμα 
με την άσκηση κακουργηματικής 
ποινικής δίωξης κατά του Νίκου 
Λάσκαρη και την Τζώρτζιας Ευσεβίου 
για δύο κακουργήματα, την υπεξαί-
ρεση και τη νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες 
(ξέπλυμα χρήματος), ο ιδιοκτήτης 
της ΚΑΕ επιχείρησε να αμβλύνει τις 
εντυπώσεις με μία δημόσια δήλωση 

στο Yellow Radio το οποίο είναι 
μονοθεματικό και ασχολεί-

ται αποκλειστικά με την 
ομάδα του Άρη. Η δημόσια 
τοποθέτηση του δεν ήταν 
συνέντευξη αλλά απλώς 

μία ραδιοφωνική παρου-
σία του κ. Λάσκαρη για την 

ανακοίνωση των θέσεων του. 
Το περισσότερο ενδιαφέρον απ’ όσα 
είπε ήταν ότι την προσεχή Πέμπτη θα 
κάνει συνέντευξη Τύπου προκειμένου 
να ενημερώσει τους φίλους του Άρη 
για το διοικητικό του μέλλον, την 
επιχειρηματική του περιπέτεια και τα 
σχέδια του για την ομάδα.

Απ’ αυτή τη συνέντευξη Τύπου λογικά 
θα προκύψουν ειδήσεις καθώς στον 
κ. Λάσκαρη θα γίνουν και ερωτήσεις. 
Δεν αποκλείεται όμως το αφήγημα 
του ιδιοκτήτη του Άρη να είναι στην 
ίδια γραμμή που ακολουθεί σ’ όλες 
τις δημόσιες τοποθετήσεις του μετά 
την αποκάλυψη των επιχειρηματι-
κών του προβλημάτων. Ότι δηλαδή 
«ο Άρης χρησιμοποιείται ως μοχλός 
πίεσης από τους αντίδικους» και ότι 
«θα λυθούν σύντομα τα οικονομικά 
προβλήματα της ομάδας».

Εχω την αίσθηση ότι οι φίλαθλοι 
του Άρη που παρακολουθούν με 
ενδιαφέρον την δικαστική περιπέτεια 
του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, αγωνιούν 
πρώτα για τη θέση που θα πάρει ο κ. 
Λάσκαρης απέναντι στα προβλήματα 
της ομάδας και μετά για την κατάληξη 
που θα έχει η δικαστική περιπέτεια 
του ίδιου και της συζύγου του. Και για 
να νιώσουν αισιόδοξοι θα πρέπει με 
έργα και όχι με λόγια ο κ. Λάσκαρης 
να λύσει τις οικονομικές εκκρεμό-
τητες που υπάρχουν στην ΚΑΕ Άρης 
και δεν είναι λίγες. Μόνο μ’ αυτό τον 
τρόπο θα αρχίσει να «χτίζει» τη χαμέ-
νη του αξιοπιστία βασικό όπλο κάθε 
διοικητικού ηγέτη ενός αθλητικού 
συλλόγου.

Το αφήγημα 
του κ. Λάσκαρη
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Από την ίδρυση στην κορυφή της Ελλάδας!

Εργαζόμενος, οικογενειάρχης και κυπελλούχος Ελλάδας!
ΑΚΗΣ ΚΥΠΡΑΊΟΣ

#γήπεδα

ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ
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Barbados White

#μόδα

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Το ιδανικό outfit του καλοκαιριού τόσο για την πόλη όσο 
και για τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις δεν είναι άλλο 
από ένα άνετο καφτάνι από φίνο ύφασμα όπως το μετάξι ή 
το βαμβάκi. Ανέκαθεν ήμουν λάτρης των resort συλλογών 
ιδίως αυτών που εκπέμπουν έναν luxury και κοσμοπολί-
τικο αέρα.

Η Etoile Coral εξειδικεύεται στα resortwear με έμφαση 
στη λεπτομέρεια και γραμμές που κολακεύουν το σώμα, 
σχεδιασμένα για όσες θέλουν να ξεχωρίζουν σε κάθε 
τους εμφάνιση. Από το πιο απλό έως το πιο περίτεχνο, 
τα ρούχα της Etoile Coral εμπνευσμένα από την Ελλάδα 
και τον κόσμο εκπέμπουν έναν ανεπιτήδευτο και classy 
αέρα, τονίζοντας την bohemian chic αισθητική της εταιρί-

ας. Θα λατρέψετε τα πολυτελή κεντήματα και τα υπέροχα 
χρώματα που θα σας ταξιδέψουν στις μαγικές παραλίες 
των ελληνικών νησιών σε συνδυασμό με τα χρώματα της 
μπουκαμβίλιας και τη λάμψη του καλοκαιρινού ήλιου.

Το πρόσωπο πίσω από την Etoile Coral Μάρα Πέντζου, 
θέλοντας να μοιραστεί με το κοινό την αγάπη της για το 
καλοκαίρι και να ταξιδέψει όλο τον κόσμο στον τόπο κατα-
γωγής της, ακολουθώντας παράλληλα πιστά τις προσταγές 
της υψηλής αισθητικής, δημιουργεί αδιάκοπα νέες επιλο-
γές για τη σύγχρονη world traveller.

Enjoy!!!

Shine with  
“ETOILE CORAL”

Capri Green Santorini

Bahamas Black Bahamas White

Barbados Orange

Cannes royal blue Cannes White
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Βla Bla  Tσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310287600
Boulevard 23 Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
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

ΔΥΤΊΚΑ 
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

ANATOΛΊΚΑ 
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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