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Η Ελλάδα πρέπει να είναι η μοναδική 
χώρα του δυτικού κόσμου που τη μία 
ημέρα ο πρωθυπουργός μιλάει για την 
αναγκαιότητα των επενδύσεων και την 
επομένη (μερικά 24ωρα αργότερα, για 
την ακρίβεια) η γ.γ. ενός υπουργείου, 
με διάφορα προσχήματα, υψώνει απα-
γορευτικό στη μεγαλύτερη ίσως απ’ 
αυτές που σχεδιάζονται στη χώρα. Εί-
ναι τραγελαφικό μία τέτοια επένδυση, 
όπως αυτή του Ελληνικού, να «σέρ-
νεται» επί χρόνια, έρμαιο στις διαθέ-
σεις του κάθε... αρμοδίου, που δεν θα 
διστάσει να βάλει τις ιδεοληψίες ή τα 
προσωπικά του «κολλήματα» πάνω 
από το κοινό συμφέρον. 

Μπορεί η ευθύνη για τις κωλυσιεργί-
ες να ανήκει στην κα Μαρία Ανδρεα-
δάκη-Βλαζάκη, ωστόσο, κοιτάζοντας 
κανείς το δάσος και όχι το δέντρο πα-
ρατηρεί πως η ευθύνη είναι βαθύτερη. 
Γιατί μπορεί τώρα η κυβέρνηση να κα-
τηγορεί τη γ.γ. του υπουργείου Πολιτι-
σμού για σκόπιμη κωλυσιεργία «που 
θέτει σε αμφισβήτηση τη δεδηλωμένη 

βούλησή της και την αποφασιστικό-
τητά της για την ολοκλήρωση της 
επένδυσης στο Ελληνικό», ξεχνά 
όμως κάτι βασικό. Ότι τα χρόνια 
της αντιπολίτευσης –ιδιαίτερα από 

το 2013 κι έπειτα– ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
αυτός που επικροτούσε τις ενέργειες 

της τότε γενικής διευθύντριας του ΥΠ.
ΠΟ., ενώ μετά τις εκλογές του 2015 η 
ίδια «ανταμείφθηκε» με την αναβάθμι-
σή της σε γενική γραμματέα. 

Ο πρωθυπουργός, που σήμερα «καί-
γεται» να προχωρήσουν οι επενδύσεις 
και να ξεκολλήσει από τον βάλτο η 
ελληνική οικονομία, έρχεται αντιμέ-
τωπος με τις κινήσεις και τις πράξεις 
του παρελθόντας. Όπως λέει και ο 
θυμόσοφος λαός, ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει 
τις δικές του αμαρτίες τα χρόνια της... 

χαλαρής και ανέξοδης αντιπολίτευσης. 
Το πιο εξωφρενικό, βέβαια, είναι πως 
ακόμη και τώρα βουλευτές και προβε-
βλημένα στελέχη της Κουμουνδούρου 
–έχοντας ίσως ξεχαστεί στην εποχή 
του «όχι σε όλα»– δίνουν αγώνα για να 
«παγώσουν» τα επενδυτικά σχέδια για 
το Ελληνικό. 

Αλήθεια, τι επαφή με την πραγματι-
κότητα έχουν οι συγκεκριμένοι, όταν 
στην Ελλάδα αδυνατούμε ακόμη και να 
διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία 
των μουσείων; Λησμονούν ότι χιλιά-
δες αρχαιότητες παραμένουν πετα-
μένες στις αποθήκες και στα υπόγεια 
αναξιοποίητες; Ή μήπως δεν έχουν 
ακούσει τίποτα για ανασκαφές με απο-
δεδειγμένη αρχαιολογική αξία που 
καρκινοβατούν; Το πλέον χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι ο αρχαιολογι-
κός χώρος της Αμφίπολης που, επειδή 
σε ορισμένους δεν άρεσε το γεγονός 
ότι ανακαλύφθηκε –και διαφημίστηκε– 
επί ημερών Αντώνη Σαμαρά, έχει μπει 
στην... κατάψυξη. Κακά τα ψέματα. Στο 
Ελληνικό είναι πολύ πιθανόν να υπάρ-
χουν ευρήματα με ενδιαφέρον. Δεν 
πρόκειται όμως να αλλάξουν τον ρου 
της ιστορίας. 

Γι’ αυτό –το αντιλαμβάνονται και στην 
κυβέρνηση– η επένδυση πρέπει να 
προχωρήσει άμεσα, με σεβασμό στην 
ιστορία μας, αλλά προς όφελος της 
κοινωνίας. Είναι σίγουρο πως ο κ. 
Τσίπρας αναζητεί τρόπους ώστε να ξε-
μπλοκάρει η διαδικασία. Είτε με τη μη 
υπογραφή της απόφασης του ΚΑΣ από 
την υπουργό Πολιτισμού, έπειτα από 
αιτιολογημένη απόρριψη, είτε με την 
καθαίρεση της γ.γ. και την αντικατά-
στασή της, προκειμένου να προχωρή-
σουν οι διαδικασίες. Ας ελπίσουμε αυ-
τήν τη φορά να επικρατήσει η λογική...
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Ακόμη και τώρα βουλευτές – έχοντας ίσως ξεχαστεί στην 
εποχή του «όχι σε όλα» – δίνουν αγώνα για να «παγώσουν» 
τα επενδυτικά σχέδια

socialismata

Βρε αν δεν πάνε οι υπουργοί στο Λονδίνο, ποιοι θα πάνε; Πού θα βρουν τους επενδυτές, αν όχι στα 
κλαμπ τους ; #ΛΟΓΙΚΟ #παντού_υπάρχουν_Έλληνες_με_κάμερες

Όλα μια ζαριά… #ντόρτια #ντέρτια #ντέρτι (Γαλάζια και ροζ καράβια). Μια ελληνική ναυτιλία δεν είχε 
χάσει την υπόληψή της… πάει κι αυτή; #ρίξε_μια_ζεμπεκιά_υπουργέ

Δηλαδή, για το νομικό πολιτισμό της Ελλάδας έχει σημασία η κατάθεση ενός… ισοβίτη; #ρητορικό

Μαύρο ή κόκκινο. Να…  ξες , το παιχνίδι παίζεται με μάρκες… (Και πράσινο έχει) #ρουλέτα #γκανιότα

«Φαγώθηκαν», με τι νούμερα έπαιζε και με τι νούμερα έπαιζε… Με τα γενέθλια του… πρωθυπουρ-
γού; (28-7-1974) #λογικό #37_νούμερα #αν_δεν_ήταν_αυτός_oύτε_o_κρουπιέρης_θα_τον_ήξερε

Το «χαμένο» εκατομμύριο της νύφης, τα ναυτιλιακά του συζύγου, η ξενοδοχειακή μονάδα της πεθε-
ράς, η υπεράσπιση της γυναίκας, ο γνωστός κουμπάρος… «Το σόι τους» #ΒΟΥΛΗ

Το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μουχλιασμένο, τα πούρα Δομινικανής Δημοκρατίας, η 
Jaguar χωρίς ευθυγράμμιση και στη ρουλέτα άτυχοι… #Gurkha_Black_Dragon #Cohiba_Behike 
#ΠΡΩΤΗ_φόρα #κατηφόρα

Τι είχε πει βουλευτής ΑΝΕΛ σε έρευνα της karfitsa για τα καζίνο: «Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι* 
διασκέδασης που δεν έχουν συνέπειες σε οικογένεια, κοινωνία και οικονομία της χώρας»  
#Γιώργος_Λαζαρίδης *Eκλογές;

Πςςς… Εφαρμόστε τον «κανόνα φυλακής», μειώνει το πλεονέκτημα του καζίνο μόλις στο 1.35 στα 
στοιχήματα διπλασιασμού…

Πού θα κάτσει η μπίλια… Έχασε δυο μονάδες η ΝΔ και τις κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ(ς)!  
#δημοσκόπηση_ΠΑΜΑΚ #θυμόσοφος_λαός  

Ουφ!  Έβλεπα τα εκλογικά νέα στη Γερμανια και νόμιζα ότι ήταν της… πατρίδας μου! #αφίντεζεν «H 
Γερμανία αγαπάει την ιστορία της και κάνει ότι μπορεί να την… επαναλάβει» #ekloges

«Στόχος η Ελλάδα να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και κυρίαρχη στη λήψη των αποφάσεων»  
#Ντάισελμπλουμ (Άσε βρε να τα φάμε στις γυναίκες ή στους άνδρες) Μα, πώς μας νοιάζεται… 
#ναταλεμεκιαυτα

Ναυτικός λαός και κουραφέξαλα… Ούτε για βάρκα είμαστε! #σωσίβιο

Τον κ. Κουρουμπλή να βάλετε για τις… εξορύξεις υδρογονανθράκων #ανασχηματισμός  
#με_εμπειρία_και_αυτοψία

ΑΣΧΕΤΟ  (;) Από τους 150.000 ναυτικούς έμειναν… 15.000 γιατί οι συλλογικές συμβάσεις θέλουν 
τους Έλληνες ναύτες με… 5.000 € μισθό! #φιλιππινέζοι #πακιστανοί πηγαίνουν με… λίγα (1.500 και 
2.000!!!) #τρέλα #ποιος_να_ασχοληθεί

- Τι όριο έχει; #πιστωτική  – Tι όρια… έχουμε να λες! #ματιασμένοι_είμαστε

#κι_αυτή_η_ομίχλη_του_Λονδίνου_με_πειράζει
Ζητείται λύση για το Ελληνικό Της @karapanagiotidu
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#ρεπορτάζ

Οι κάλπες στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να 
«στηθούν», όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, 
στις 26 και 27 Νοεμβρίου, ενώ η επαναλη-
πτική εκλογική διαδικασία μεταξύ των δυο 
πρώτων υποψηφίων προέδρων αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 και τη 
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017. Οι υποψήφιοι 
πρόεδροι για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσ-
σαλονίκης θα πρέπει να καταθέσουν επίση-
μα την υποψηφιότητά τους μέχρι τη λήξη 
της καταληκτικής ημερομηνιας που είναι 
η 31η Οκτωβρίου 2017, ενώ η ανακήρυξή 
των υποψηφίων θα γίνει την επομένη. Το 
μάξιμουμ των υποψηφίων συμβούλων κάθε 
συνδυασμού είναι 24. 

Όπως σχολίαζε στην Karfitsa γνωστός δι-
κηγόρος της Θεσσαλονίκης ο οποίος στο 
παρελθόν συμμετείχε σε εκλογές του Δικη-
γορικού Συλλόγου «οι περισσότερες υπο-
ψηφιότητες θα ανακοινωθούν επίσημα την 
31η Οκτωβρίου για λόγους εντυπωσιασμού 
και οργάνωσης. Αυτή την περίοδο γίνονται 
οι ζυμώσεις, συζητιούνται τα ονόματα εκεί-
νων που θα βγουν μπροστά. Οι επερχόμενες 
εκλογές των δικηγόρων πραγματοποιούνται 
σε μια δύσκολη στιγμή για το επάγγελμα. Ο 
κόσμος είναι δυσαρεστημένος λόγω των νο-
μοσχεδίων της κυβέρνησης, πολλοί δεν θέ-
λουν ούτε να ψηφίσουν ενώ άλλοι που ασχο-
λούνται χρόνια με τον Σύλλογο δεν έχουν τη 
δυνατότητα να είναι υποψήφιοι γιατί άλλαξε 
η διάταξη και υπάρχει πλαφόν στις θητείες» 
έλεγε χαρακτηριστικά. 

Οι σίγουροι

Στα δικηγορικά «πηγαδάκια» πάντως έχουν 
ξεκινήσει να ακούγονται τα πρώτα ονόματα 
εκείνων που θα διεκδικήσουν την καρέκλα 
στην οποία μέχρι σήμερα κάθεται ο Νίκος 
Βαλεργάκης. Δεδομένη θεωρείται η υπο-
ψηφιότητα της γνωστής δικηγόρου και υπο-
ψήφιας βουλευτή Γιάννας Παναγοπούλου, η 
οποία στο παρελθόν «πέρασε» στο δεύτερο 
γύρο των εκλογών και έχασε την προεδρία 
για λίγες μόλις ψήφους. Η κ. Παναγοπούλου 
αν και κατέχει θεσμική θέση στο «Ποτάμι» 
του Σταύρου Θεοδωράκη ακούγεται πως 

υποστηρίζεται από δικηγόρους που πρόσκει-
νται στο ΠΑΣΟΚ, στη ΝΔ ακόμα και στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 

Υποψήφιος ακούγεται πως θα είναι και ο δι-
κηγόρος και πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
Χρήστος Βάρδας ο οποίος σήμερα κατέχει 
τη θέση του Α’ αντιπροέδρου του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα 
με ανθρώπους που γνωρίζουν όσα συμβαί-
νουν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
«ο κ. Βάρδας έχει το πλεονέκτημα λόγω της 
θεσμικής του ιδιότητας να ανακοινώσει την 

υποψηφιότητά του την τελευταία στιγμή. Έχει 
ήδη στελεχώσει τον συνδυασμό του».

Από το χώρο της Κεντροαριστεράς ακού-
γεται επίσης το όνομα του δικηγόρου Στάθη 
Κουτσοχήνα αλλά και του Στέλιου Μαυρίδη.

Σε ό,τι αφορά το συνδυασμό που σήμερα δι-
οικεί το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 
μετά την απόφαση του νυν προέδρου, Νίκου 
Βαλεργάκη να διεκδικήσει ακόμα μια θητεία, 
«παίζει» το όνομα του δικηγόρου Χρήστου 
Ράπτη. Από τον συγκεκριμένο χώρο ακούγο-
νται επίσης τα ονόματα των Νίκου Αντωνιάδη 
και Γεωργίας Βελιτζέλου, ωστόσο υπάρχει η 

εκτίμηση πως τελικά υποψήφιος πρόεδρος 
θα είναι ο κ. Ράπτης. 

Έτοιμοι οι συνδυασμοί,  
λείπουν οι επικεφαλής 

Άγνωστο παραμένει ποιος θα είναι ο υποψή-
φιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης που θα υποστηριχτεί από το 
ΚΚΕ. Σύμφωνα με συνδικαλιστές δικηγό-
ρους θεωρείται βέβαιο πως το ΚΚΕ θα επιλέ-
ξει να «κατεβάσει» στις εκλογές τον δικό του 
υποψήφιο πρόεδρο, ωστόσο το κόμμα μετά 
από σχετική διαβούλευση θα αποφασίσει κε-
ντρικά ποιος θα είναι αυτός. 

Υποψήφιο πρόεδρο αναμένεται να «κατε-
βάσει» και η Χρυσή Αυγή χωρίς ωστόσο να 
έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέ-
ρειες μέχρι στιγμής. 

Άγνωστος παραμένει και ο επικεφαλής του 
συνδυασμού «Εναλλακτικοί». Εκτιμάται ότι 
θα συμμετέχουν στις εκλογές του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου αλλά το όνομα του επικε-
φαλής του συνδυασμού θα ανακοινωθεί τις 
επόμενες εβδομάδες. 

Για τη θέση του υποψηφίου προέδρου του 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «παί-
ζει» επίσης το όνομα του Θανάση Αλεξόπου-
λου που θα υποστηριχτεί από τους δικηγό-
ρους που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ.

Υποψήφιος πρόεδρος φέρεται να είναι και ο 
Χρήστος Μπακέλας ο οποίος και στο παρελ-
θόν είχε ηγηθεί συνδυασμού. Ο κ. Μπακέ-
λας φέρεται να υποστηρίζεται από τη Λαϊκή 
Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη και την 
«Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντο-
πούλου. 

Τέλος, ακούγεται και το όνομα του δικηγό-
ρου Στάθη Τσομίδη. Εκτιμάται πάντως, πως οι 
συνδυασμοί - που θα ανακηρυχτούν μετά την 
31η Οκτωβρίου και τις επίσημες καταθέσεις 
των υποψηφιοτήτων - θα ξεπεράσουν τους 
δέκα.

Ποιοι ακούγονται για... υποψήφιοι πρόεδροι  
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΤΑ «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΖΥΜΩΣΕΙΣ

Στη μάχη της... κάλπης προκειμένου να αναδείξουν τους νέους προέδρους και τα νέα διοικητικά συμβούλια των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων ετοιμάζονται να 
«ριχτούν» οι δικηγόροι όλης της χώρας. Σε επίπεδο Θεσσλονίκης, αν και είναι ακόμα νωρίς οι υποψήφιοι... υποψήφιοι πρόεδροι αλλά και οι υποψήφιοι σύμβουλοι 

έχουν ξεκινήσει συναντήσεις και συζητήσεις για τη στελέχωση των συνδυασμών.

Του Βαγγέλη Στολάκη



Η αλήθεια 
πίσω από 

την είδηση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

μ α ζ ί  τ ο  έ ν θ ε τ ο . . . 
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Η εικόνα που αντίκρισαν όλοι το πρωί ήταν 
αποκαρδιωτική. Ούτε δημαρχείο, ούτε Κέ-
ντρο Υγείας υπήρχε… μόνο βουνά λάσπης, 
κατολισθήσεις, εξαφανισμένες - πλημμυρι-
σμένες επιχειρήσεις και παρασυρμένα οχή-
ματα. Μία από τις στιγμές που αποδεικνύουν 
την «παράλυση» που βίωσε το νησί ήταν όταν 
ο δήμαρχος δεν μπόρεσε να στείλει ηλεκτρο-
νικά το αίτημα για να κηρυχτεί η Σαμοθράκη 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το έστει-
λε εν τέλει… χειρόγραφα. 

Ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα

Κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη στη Σαμο-
θράκη για αυτοψία, εκτίμηση ζημιών και 
συντονισμό των άμεσων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κατα-
στροφών. Το χρόνιο πρόβλημα του νησιού 
είναι η έλλειψη αντιπλημμυρικού σχεδια-
σμού, έτσι η άμεση ανακοίνωση που ήρθε 
δια στόματος του υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, ήταν η 
εφαρμογή σχεδίου ολιστικής αντιμετώπι-
σης με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο 
αντιπλημμυρικών έργων και διαχείρισης 
υδάτων, ώστε να μην επαναληφθεί τέτοιο 
φαινόμενο και να θωρακιστεί η Χώρα της 
Σαμοθράκης οριστικά. Έκτακτη οικονομική 
βοήθεια για την αποκατάσταση των ζημιών 
ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος 
Σκουρλέτης. Η οικονομική βοήθεια θα ανέρ-
χεται στα 150.000 ευρώ, και χορηγείται μετά 
από σχετικό αίτημα του δήμου.

Οι «πληγές» που άφησε η κακοκαιρία κατα-
γράφονται και μετά το πέρας της ολοκλήρω-

σης των έργων αποκατάστασης σύμφωνα με 
τον περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης, Χρήστο Μέτιο. Ο ίδιος τόνισε 
στην Karfitsa ότι «τότε θα ξεκινήσει και η 
συζήτηση για το τι έφταιξε γι’ αυτήν την κα-
ταστροφή, πέρα από την μεγάλη ποσότητα 
όγκου νερού, για να σχεδιαστούν αντιπλημ-
μυρικά έργα».

«Παραγκωνισμένοι από την Πολιτεία»

Ο Γιάννης Γλήνιας, πρόεδρος των επαγ-
γελματιών, επεσήμανε ότι οι κάτοικοι της 
Σαμοθράκης «νιώθουμε ότι είμαστε παρα-
γκωνισμένοι από την πολιτεία. Είμαστε ένα 

νησί που η φωνή μας δεν εισακούγεται και 
δεν ξέρουμε το γιατί. Ενώ σαν νησί έχει μια 
δυναμική από μόνο του δεν το έχουμε κεφα-
λαιοποιήσει, οι επιχειρήσεις δηλαδή φυτοζω-
ούν. Έχει να γίνει εγκατάσταση ξενοδοχείου 
εδώ και πολλά χρόνια. Παλεύουμε χρόνια 
με ένα επιδοτούμενο καράβι που εκτελεί το 
δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. 
Δεν έχει συνδεθεί με άλλες γραμμές το νησί.  
Φέτος έγινε μια προσπάθεια σύνδεσης με το 
Λαύριο αλλά και αυτή ήταν εντελώς υποτονι-
κή, με δώδεκα δρομολόγια όλα κι όλα».

Η αγωνία για τον χειμώνα που έρχεται σε λί-
γους μήνες είναι στο μυαλό των κατοίκων, 

αλλά και των επιχειρηματιών του νησιού που 
είδαν σε μια νύχτα να «βυθίζονται» τα μαγα-
ζιά τους από τις πλημμύρες. «Οι θεομηνία 
‘’πήρε’’ στο διάβα της και ό,τι κέρδος είχε 
βγάλει κάθε επιχείρηση αυτή τη σεζόν για να 
επιβιώσουμε τον χειμώνα. Αν δεν μας βοη-
θήσουν έμπρακτα αυτή τη στιγμή για να μπο-
ρέσουμε να βγάλουμε τον χειμώνα δεν ξέρω 
πως θα φέρουμε τις επιχειρήσεις μας στην 
κανονικότητα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να 
πάρουμε λεφτά από το κράτος λόγω της κρί-
σης, αλλά εμείς κάναμε κάποιες προτάσεις 
όπως φορολογικές ελαφρύνσεις», επεσήμα-
νε ο κ. Γλήνιας.

«Η Σαμοθράκη δεν είχε αντιπλημμυρικά έργα»
ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ 

Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, ξέσπασε μπόρα στο νησί της Σαμοθράκης. Ήταν περίπου 6 και μισή το απόγευμα και όλοι θεώρησαν ότι ήταν ένα 
συνηθισμένο φθινοπωρινό καιρικό φαινόμενο. Η ώρα πέρασε και περίπου στις 10 το βράδυ οι πρώτες ζημιές ήταν εμφανείς, όπως η πτώση της γέφυρας στο 5ο χλμ 
Καμαριώτισσας-Λακκώματος. Οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους, χωρίς κάποιο τρόπο επικοινωνίας με τον «έξω» κόσμο, διότι το σήμα της κινητής τηλεφωνίας, 

αλλά ακόμη και  τα σταθερά τηλεφώνα παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα.

Της Φιλίππα Βλαστού

Οι ζημιές που υπέστησαν επιχειρήσεις από την κακοκαιρία είναι «πρωτόγνωρες και σε πολλά επίπεδα», περιέγραψε στην Karfitsa ο κ. Γλήνιας. «Οι επιχειρήσεις του νη-
σιού έχουν πραγματικά υποστεί καταστροφές σε υποδομές, σε περιβάλλοντες χώρους, σε περιφράξεις». Σύμφωνα με τον πρόεδρο, οι επιχειρηματίες του νησιού έδιναν 
εδώ και πολλά χρόνια την δική τους προσπάθεια για να επεκτείνουν στο νησί την τουριστική σεζόν, προβάλλοντας τα διάφορα είδη τουρισμού που μπορεί να απολαύσει 
ένας επισκέπτης. «Η μεγαλύτερη ζημιά για εμάς είναι στην μάχη που δίνουμε μόνοι μας για να προβάλουμε και να παρουσιάσουμε στο μέγιστο την ομορφιά, την μοναδι-
κότητα και την εναλλακτικότητα του νησιού. Το καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και έτσι οι δυο καλοκαιρινές σεζόν, όπως και η φετινή, είχαν επεκταθεί περισσότερους 
μήνες και έχουμε επισκέπτες και τον Σεπτέμβριο.  Έχουμε, ή καλύτερα να πω είχαμε, τουρίστες για κατάδυση και άλλες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και μετά 
την θεομηνία τους χάσαμε γιατί ακυρώσανε. Είναι ένα τεράστιο πλήγμα που δεχτήκαμε. Η βόρεια πλευρά που έχει τον περισσότερο τουρισμό έχει υποστεί  σχεδόν όλη 
ζημιές». Μιλώντας με τον πρόεδρο το βράδυ της Τετάρτης μας αποκάλυψε ότι έως εκείνη την ώρα δεν είχαν υδροδότηση και «έβγαινε λάσπη αντί για νερό»...

«Η μεγαλύτερη ζημιά…» 

Φωτο από e-evros
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H Θεσσαλονίκη απέδειξε και με το 
Thessaloniki Pride 2020 πως μπορεί να 
διεκδικήσει και να διοργανώσει τέτοιες 
εκδηλώσεις ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου 
βεληνεκούς. Ένας θεσμός που πρωτο-
ξεκίνησε το 1992 από το Λονδίνο και 
συνεχίστηκε σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, 
η Στοκχόλμη, η Ζυρίχη, η Ρώμη, το Λον-
δίνο και το Άμστερνταμ. Το EuroPride, 
είναι το κεντρικό φεστιβάλ υπερηφάνειας 
στην Ευρώπη και ανατέθηκε στη πόλη 
μας κερδίζοντας τη μάχη από τους 
υπόλοιπους σημαντικούς διεκδικητές 
του. Ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που 
μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει μια 
σειρά από εικαστικές εκθέσεις, υπαίθρια 
πάρτι, συναυλίες, αθλητικά τουρνουά και 
φυσικά αναμένονται να μας επισκεφτούν 
χιλιάδες επισκέπτες όχι μόνο από την Ελ-
λάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων, περιοχές όπου η ομοφοβία  
κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα..

Είναι αδύνατον να μην αναφερθώ 
στο κορυφαίο αθλητικό 

γεγονός της χρονιάς, στον 
χώρο των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων, αυτό του 
Παγκοσμίου Πρωταθλή-
ματος Ιστιοπλοΐας στην 

κατηγορία 470. Φιλοξενή-
θηκε για πρώτη φορά, από τις 

7 ως τις 15 Ιουλίου,  με απόλυτη 
επιτυχία στις εγκαταστάσεις του 

Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης με τη 
συμμετοχή κορυφαίων αθλητών της 
συγκεκριμένης κλάσης. Τις δυνατότητές 
τους  στα κύματα του Θερμαϊκού, είχαν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν περισσότερα 
από 60 πληρώματα στους άνδρες και 
40 στις γυναίκες από 20 διαφορετικές 
χώρες, προσφέροντας ένα συναρπα-
στικό θέαμα σε όλους τους θεατές. Την 
διοργάνωση αγκάλιασε και υποστήριξε 
από την πρώτη στιγμή ο δήμος Θεσσα-
λονίκης, συμβάλλοντας στην συνολική 
προσπάθεια της τουριστικής ανάδειξης 
της πόλης, αλλά και τοποθετώντας την 
ψηλά στη λίστα του χάρτη των μεγάλων 
παγκόσμιων ναυταθλητικών εκδηλώ-
σεων.

Σημαντικά τα βήματα που έχουν 
πραγματοποιηθεί και στον χώρο της 
γαστρονομίας με διθυραμβικά άρθρα και 
αναφορές  από «ειδικούς» σε έντυπα και 
ιστοσελίδες με εκατομμύρια επισκέ-
πτες, για την ιστορία, την εξέλιξη και 
το παρών του «εστιατορικού κόσμου» 
της Θεσσαλονίκης. Περιγράφοντας τις 
εντυπώσεις της επίσκεψης τους σε μέρη 
που προσφέρουν γεύσεις παραδοσιακές, 
προερχόμενες από την σημαντική μας 
ιστορία, τη Σεφαραδίτικη μαγειρική αλλά 
και τις ατελείωτες ιδέες που εμπνέονται 
από την απλότητα των εξαιρετικών 
πρώτων υλών που μας προσφέρει η ελ-
ληνική φύση, μέχρι και τις πρωτοπορια-
κές ιδέες της ευφάνταστης δημιουργικής 
κουζίνας. Ίσως αυτό να ήταν το κριτήριο 
επιλογής, που έφερε ως αποτέλεσμα τη 
Θεσσαλονίκη να υποδέχεται πέρυσι πε-
ρίπου 1.000 επαγγελματίες του κλάδου, 
στο παγκόσμιο συνέδριο αρχιμαγείρων 
που διοργανώθηκε για πρώτη φορά σε 
Μεσογειακή χώρα, μεταφέροντας σε 
κάθε γωνιά της γης, την ποιότητα των 
ελληνικών προϊόντων, την κουλτούρα 
μας, τον πολιτισμό μας. 

*Ο κ. Μπαρμπουνάκης είναι δημοτικός 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης και πρόε-
δρος της ΔΕΠΘΕ 

Στη Θεσσαλονίκη 
γίνονται πράγματα…
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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τιμές των ακι-
νήτων που μισθώθηκαν χωρίς κάποιο παρα-
στατικό και φυσικά χωρίς την σχετική από-
δοση των φόρων στο κράτος, ξεκινούσαν 
από τα 350 ευρώ και άγγιζαν μέχρι και τα 600 
ευρώ για μια εβδομάδα. 

Η μίσθωση διαμερισμάτων σε επισκέπτες 
της πόλης δεν είναι τωρινό φαινόμενο, κα-
θώς πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων κυρίως στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης εδώ και χρόνια 
και κυρίως τους θερινούς μήνες επιλέγουν 
να νοικιάζουν τα διαμερίσματά  τους με τη 
μέρα και όχι για… χρόνια. Ο παραπάνω τρό-
πος μίσθωσης τύπου Airbnb έχει μπει για τα 
καλά στη ζωή των Θεσσαλονικέων οι οποίοι 
εκτιμούν πως τα κέρδη από τη συγκεκριμένη 
μορφή μίσθωσης μπορεί να είναι τρεις ακόμα 
και τέσσερις φορές περισσότερα σε σχέση με 
εκείνα που μπορεί να προσφέρει ένα ετήσιο 
μισθωτήριο για το ίδιο σπίτι. «Για ένα διαμέ-
ρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων που διαθέτει 
δυο δωμάτια, ένα σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο 
ένας επισκέπτης μπορεί να δώσει 300 ευρώ 
την εβδομάδα αν το μισθώσει μέσω Airbnb, 
την ώρα που εάν το νοίκιαζε κάποιος για ένα 
ή δυο χρόνια θα πλήρωνε 300 ευρώ το μήνα 
και ενδεχομένως και λιγότερα χρήματα» ανα-
φέρει στην Karfitsa ο επίτιμος πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδας, Γρηγό-
ρης Λιάντας. Ο ίδιος εξηγεί πως αυτός είναι 
και ο κυριότερος λόγος που τα διαμερίσματα 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι δυσεύρε-
τα. «Πέρσι τέτοια περίοδο, σύμφωνα με όσα 
μου λένε οι συνάδελφοί μου, είχαν περίπου 
100 συμβόλαια. Τώρα μόλις 15. Δεν υπάρ-
χουν σπίτια για να νοικιάσει κάποιος. Λίγο οι 
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν από τα κέ-
ντρα φιλοξενίας σε διαμερίσματα μέσω των 
Μη Κυβερνητικών οργανώσεων, κάτι η χρο-
νομίσθωση που επιλέγουν πολλοί ιδιοκτήτες, 
έχει ως αποτέλεσμα να ψάχνει κάποιος σπίτι 
και να μην βρίσκει» λέει ο κ. Λιάντας. 

Δυσεύρετα τα διαμερίσματα  
στο κέντρο

Για το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης ακι-
νήτων στη Θεσσαλονίκη μίλησε και ο πρόε-
δρος του συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, 
Άγγελος Πασαλίδης. Όπως ισχυρίζεται ο κ. 
Πασαλίδης το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως 
σε γειτονιές του κέντρου και της παραλιακής. 
«Είναι η πρώτη χρονιά που τα σπίτια είναι 

δυσεύρετα. Πολλοί ιδιοκτήτες έχουν προ-
χωρήσει σε ανακαίνιση των σπιτιών τους τα 
οποία στη συνέχεια διαθέτουν προς ενοικία-
ση στη μαύρη αγορά ή σε πλατφόρμες τύπου 
Airbnb» λέει ο κ. Πασαλίδης και εξηγεί πως η 
τιμή ενός διαμερίσματος που διατίθεται προς 
μίσθωση μέσα από μια τέτοια πλατφόρμα 
μπορεί να ξεκινά από τα 40 ευρώ και να αγγί-
ζει τα 500 ευρώ το βράδυ. 

Περίπου 1.000 σπίτια στο Airbnb

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 63.000 
ακίνητα διατίθενται προς ενοικίαση μέσω 
Airbnb και άλλων παρόμοιων πλατφορμών. 
Στις πρώτες θέσεις φιγουράρουν διαμερί-
σματα στην Αθήνα και στα νησιά, ενώ ακο-
λουθεί η Χαλκιδική και η Βόρεια Ελλάδα. Στη 
Θεσσαλονίκη σήμερα περίπου 300 διαμερί-
σματα διατίθενται προς μίσθωση μέσω της 
διάσημης πλατφόρμας ενώ υπολογίζεται πως 
άλλα 700, δηλαδή συνολικά χίλια, μισθώνο-
νται μέσω παρόμοιων πλατφορμών. Εκτιμά-
ται δε, πως τα ακίνητα που μισθώνονται σε 
ξένους μέσω αυτού του τρόπου είναι διπλά-
σια στον αριθμό εάν υπολογίσει κανείς όσα 
νοικιάζονται από… στόμα σε στόμα και μέσω 
γνωστών. «O νόμος είναι συγκεκριμένος 
για τις χρονομισθώσεις. Ωστόσο, οι ιδιοκτή-
τες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κενά 
και δεν προστατεύονται. Είναι μια καινοτόμα 
μέθοδος που όμως κρύβει πολλές παγίδες» 

εξηγεί ο κ. Πασαλίδης. Αναφέρει μάλιστα δυο 
περιπτώσεις ακινήτων που καταστράφηκαν 
μέσα σε ένα βράδυ από επισκέπτες- τουρί-
στες. «Στην μια περίπτωση οι ιδιοκτήτες την 
άλλη μέρα το πρωί βρήκαν το διαμέρισμά 
τους καμένο και στην άλλη σπασμένο αφού 
το ζευγάρι που το είχε νοικιάσει μέσω Airbnb 
μάλωσε το προηγούμενο βράδυ» λέει χαρα-
κτηριστικά. 

Κύμα ανακαινίσεων 

Την ίδια ώρα, εξαιτίας της νέας αυτής μορφής 
μίσθωσης κάτι… κινείται και στα αρχιτεκτονι-
κά και μελετητικά γραφεία. Σύμφωνα με τον 
αρχιτέκτονα Αντώνη Σεμερτζίδη «τα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχει η κουλτούρα στους Θεσ-
σαλονικείς να ανακαινίσουν το διαμέρισμά 
τους και να το διαθέσουν για ενοικίαση στη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα. Έχω πελάτες που 
ενδιαφέρονται να αγοράσουν κάποιο ακίνη-
το στο κέντρο της πόλης, να το ανακαινίσουν 
και στη συνέχεια μου ζητούν να το διαχει-
ριστώ εκτιμώντας πως τα έσοδά τους είναι 
περισσότερα από ότι εάν το νοίκιαζαν σε κά-
ποιον για ένα ή δυο χρόνια». Όπως υποστη-
ρίζει ο ίδιος, το κόστος μιας ανακαίνισης ενός 
παλιού διαμερίσματος ξεκινά από τις δέκα χι-
λιάδες ευρώ και μπορεί να φτάσει τις τριάντα 
χιλιάδες, ποσό το οποίο με σωστή διαχείριση 
ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόσβεση σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

«Μαύρα» ενοίκια για μια… άσπρη μέρα! 
ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ… ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ 

Φιλοξενούμενοι σε σπίτια φίλων και συγγενών ήταν αρκετοί Θεσσαλονικείς τις ημέρες που βρισκόταν σε εξέλιξη η 82η ΔΕΘ-HELEXPO καθώς 
λόγω της πληρότητας των ξενοδοχείων στο κέντρο της πόλης, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μίσθωσαν τα σπίτια τους σε εκθέτες βγάζοντας 

παράλληλα ένα «καλό» χαρτζιλίκι. 

Του Βαγγέλη Στολάκη
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#συνέντευξη

Ανακοινώσατε την υποψηφιότητα σας για 
το δήμο Ευόσμου-Κορδελιού την ώρα που 
βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για αλλα-
γές στον εκλογικό νόμο. Γιατί βιαστήκατε; 

Η απόφαση να θέσω τον εαυτό μου υποψή-
φιο για τη δημαρχία του δήμου μας, προέκυ-
ψε μετά από μια μακρά πορεία στην τοπική 
αυτοδιοίκηση στη διάρκεια της οποίας προ-
σπαθούσα πάντοτε να υπηρετώ την εμπι-
στοσύνη των συνδημοτών μου αλλά και τον 
αρχικό σχεδιασμό και όραμα που υπήρχαν 
στις παρατάξεις στις οποίες είχα συνταχθεί. 
Θα έλεγα ότι μάλλον άργησα να πάρω την 
απόφαση αλλά και την ευθύνη της διοίκησης 
δίνοντας πολλά περιθώρια ανοχής σε λίγους 
και «λίγους». Ανεξάρτητα από τις αλλαγές 
που θα ψηφιστούν στην Ελληνική Βουλή 
αναφορικά με τον εκλογικό νόμο, η απόφασή 
μου να τεθώ στη διάθεση των δημοτών εκ-
πορεύεται από τους ίδιους τους δημότες και 
δεν αλλάζει. Την ανάγκη της συγκεκριμένης 
υποψηφιότητας εκτός από τους ίδιους τους 
συνδημότες μου την εξέφρασαν και συνά-
δελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι στη-
ρίζουν και συντάσσονται μαζί μου. 

Αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας για τις 
αλλαγές που φέρεται να προωθεί η κυβέρ-
νηση στην αυτοδιοίκηση; 

Η συνεργασία όλων των παρατάξεων για την 
προώθηση σημαντικών θεμάτων του δήμου, 
του εκάστοτε δήμου, θα έπρεπε να συμβαίνει 
ανεξάρτητα από τους νόμους. Δεν θα έπρεπε 
να είναι μία επιβεβλημένη συνεργασία αλλά 
μία αυτονόητη πράξη κοινής αντιμετώπι-
σης προβλημάτων. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι 
αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση δεν θέ-
λουν να λυθούν προβλήματα και να βελτιω-
θεί η συνολική κατάσταση του κάθε τόπου. 
Δυστυχώς, για ορισμένους πρέπει κάποιος 
να τους επιβάλλει τη συνεργασία για να την 
εφαρμόσουν. Πεποίθησή μου είναι ότι τόσο 
σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο απαιτεί-
ται συναίνεση και κυρίως συνεργασία. Ειδικά 
στην αυτοδιοίκηση, το σύνολο των παρατά-
ξεων, είναι το πρώτο όργανο εκπροσώπησης 
των πολιτών στην κεντρική εξουσία, ως εκ 

τούτου απαιτείται απέναντι σε αυτό να είμα-
στε ενωμένοι. Εξάλλου, η απλή αναλογική 
διασφαλίζει την πραγματική εκπροσώπηση. 

Παραιτηθήκατε στα μισά περίπου της θη-
τείας σας από τη θέση του αντιδημάρχου 
και ανεξαρτητοποιηθήκατε διαφωνώντας 
με την πολιτική του κ. Σούλα. Ποια ήταν τα 
βασικά σημεία της διαφωνίας σας;

Είναι ζητήματα που στην παραίτησή μου τα 
επεσήμανα αναλυτικά. Ωστόσο, μπορώ να 
σας πω ότι βασικό ρόλο έπαιξαν η ανυπαρ-
ξία, η αδιαφορία και τελικά η ανεπάρκεια του 
κ. Σούλα. Ο ίδιος είναι εξαιρετικά μελετηρός 
και διαβασμένος σε ορισμένα θέματα, αλλά 
με καμία διάθεση να πάρει αποφάσεις. Επί-
σης, είναι απών και «εξαφανισμένος» από 
τον δήμο. Δεν μπορείς να έχεις άποψη για 
τον τόπο όταν δεν κυκλοφορείς, δεν ακούς, 
δεν επικοινωνείς και περιορίζεις τις εμφανί-
σεις σου σε δύο καταστήματα υγειονομικού 

χαρακτήρα της περιοχής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ότι χάσαμε ένα σημαντικό 
έργο στην σχολική στέγη εξαιτίας της ανα-
βλητικότητας, της ανασφάλειας, της αδιαφο-
ρίας του κ. Σούλα. 

Ποια είναι τα τρία σημαντικότερα προβλή-
ματα της περιοχής σας και με ποιον τρόπο 
σκοπεύετε να τα λύσετε;

Καταρχήν το ζήτημα του περιβάλλοντος. 
Ζούμε σε μια βεβαρυμμένη περιοχή εξαι-
τίας της γειτνίασης με τη βιομηχανική πε-
ριοχή, όπως και με τα διυλιστήρια. Σε αυτό 
προστίθεται  το ελλιπές φυσικό περιβάλλον 
της περιοχής. Οι λύσεις είναι καταρχήν αυ-
στηροί έλεγχοι και συνεργασία με τις αρμό-
διες υπηρεσίες και όχι δημόσιες σχέσεις με 
τους επιχειρηματίες, ενώ πρέπει να υπάρξει 
σχεδιασμός για τη δημιουργία πάρκων ανα-
ψυχής ακόμη και δάσους στην περιοχή άνω-
θεν της περιφερειακής. Επίσης, σημαντικό 

ζήτημα αποτελεί η συγκομιδή και διαχείριση 
των απορριμμάτων, όπως και η ανάπτυξη 
της ανακύκλωσης, με σχεδιασμό ακόμη και 
για υπογειοποίηση των κάδων σε κεντρικές 
οδούς, μέσω διεκδίκησης προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ αλλά και ΣΔΙΤ.  Σημαντικό πρόβλημα 
στην περιοχή αποτελεί η παιδεία, η οποία συ-
μπεριλαμβάνει φυσικά και τη σχολική στέγη. 
Ως αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού 
είχα συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό με 
έτοιμες μελέτες ακόμη και με ΣΔΙΤ.  Σε αυτό 
προσθέτω τώρα και τη μετεγκατάσταση ή 
ανέγερση ειδικού σχολείου. Το τρίτο, εξί-
σου σημαντικό, είναι η κοινωνική πολιτική, 
η οποία αυτή τη στιγμή στο δήμο μας είναι 
ανύπαρκτη. Από τους ανέργους και τους ηλι-
κιωμένους, μέχρι τους παιδικούς σταθμούς. 
Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της κοι-
νωνίας, το οποίο μπορούμε να στηρίξουμε 
ουσιαστικά με απλές αλλά καθοριστικές πα-
ρεμβάσεις ενισχύοντας τη συλλογικότητα. 

Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της 
περιοχής σας και πως σκοπεύετε να τις 
αναδείξετε;

Ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου είναι πραγ-
ματικά ένας ευλογημένος τόπος κυρίως 
εξαιτίας των κατοίκων του. Όμως και η χω-
ροταξική του τοποθέτηση αποτελεί ένα ση-
μαντικό του προτέρημα το οποίο έχει μείνει 
αναξιοποίητο. Είναι κοντά στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης με άμεση πρόσβαση στην πε-
ριφερειακή, έχει εκτάσεις ανεκμετάλλευτες, 
ακόμη η περιοχή διαμορφώνεται. Έχει ακόμη 
και τουριστικό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει 
η ιστορική εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. 
Η ευρύτερη περιοχή έχει και επενδυτικό εν-
διαφέρον, καθώς έχει άμεση πρόσβαση στο 
λιμάνι και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Έχει 
ανεκμετάλλευτες εκτάσεις πρώην στρατο-
πέδων. Κοινώς έχουμε πολύ δουλειά αλλά 
και πολύ διάθεση για δύσκολα ζητήματα που 
εμείς μπορούμε. Βάζουμε στρατηγικούς στό-
χους στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, 
στην ενημέρωση, στην διοίκηση και στον 
πολιτισμό, τα οποία και θα αναδείξουμε το 
επόμενο διάστημα.

«Μάλλον άργησα να πάρω την απόφαση  
να είμαι υποψήφιος δήμαρχος…» 

Ο ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Ι. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Ασχολείται χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση και πρόσφατα ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Κορδελιού- Ευόσμου. Μάλιστα άνοιξε το εκλογικό του κέντρο σχεδόν δυο χρόνια 
πριν να «στηθούν» οι κάλπες των δημοτικών εκλογών 2019. Φοροτεχνικός στο επάγγελμα, στο παρελθόν διετέλεσε αντιδήμαρχος της περιοχής και έχει επιδείξει πλούσια κοινωνική δράση. 
Ο Ιωάννης Καμαρινός μιλά στην Karfitsa για το όραμά του για το δήμο Κορδελιού- Ευόσμου, αναφέρεται στους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση και ανεξαρτητοποίηση από την 

παράταξη του νυν δημάρχου και σχολιάζει τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στον εκλογικό νόμο. 
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#κοινωνία

Η Θεσσαλονίκη που ανέλαβε τη διοργάνωση, 
μέσω του Thessaloniki Pride, κατά την ψη-
φοφορία, επικράτησε έναντι του Αμβούργου 
(Γερμανία) του Μπέργκεν (Νορβηγία) και των 
Βρυξελλών (Βέλγιο), ενώ ο θεσμός που ξεκί-
νησε το 1992, θα πραγματοποιηθεί για  πρώτη 
φορά σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
με προτεινόμενο διάστημα διεξαγωγής από τις 
20 έως τις 28 Ιουνίου 2020

Ο δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και 
δήλωσε: «Η ανάληψη της διοργάνωσης του 
EuroPride 2020 θα έχει πολύ σημαντικά οφέλη 
για τη Θεσσαλονίκη, καθώς υπολογίζεται ότι 
θα φέρει στην πόλη περισσότερους από 50.000 
τουρίστες, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά 
της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Ταυτό-
χρονα, όμως, αποδεικνύει ότι είναι πλέον μια 
πόλη ανοιχτή, ανεκτική στη διαφορετικότητα 
και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης, Καλυψώ Γούλα, η οποία εκπροσώ-
πησε τον δήμο στη συνέλευση, στην εισήγησή 

της επισήμανε τον ιδιαίτερο συμβολισμό που 
έχει η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως διοργα-
νώτριας του θεσμού, εξαιτίας και της κομβικής 
θέσης που κατέχει γεωστρατηγικά στα Βαλ-
κάνια και στην Ευρώπη γενικότερα: «Είμαστε 
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που επικρατήσαμε 
απέναντι σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με 
ισχυρές υποψηφιότητες και για το γεγονός ότι 
το EuroPride 2020 θα φέρει στη Θεσσαλονίκη 
εκπροσώπους διάφορων κοινωνικών ομά-
δων από όλες τις χώρες. Θέλω να ευχαριστή-
σω την επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«Ανοιχτή Πόλη» και γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, Ρία Καλφακάκου, η οποία με τη 
συμμετοχή της στην αποστολή συνέβαλε στην 
αίσια έκβαση».

Ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Διεθνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας, από την 
πλευρά του τόνισε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που 
από το πρώτο συγκινητικό Thessaloniki Pride 
του 2012 φτάσαμε στην ευρωπαϊκή αποδοχή 
και καταξίωση με το EuroPride 2020, που θα 
φιλοξενήσουμε στη πόλη μας. Επίμονα, υπο-

μονετικά και μεθοδικά έχουμε όλα αυτά τα 

χρόνια δουλέψει για την καθιέρωση του Pride 

στην πόλη μας. Ενώνοντας δυνάμεις, κινήμα-

τα και διαφορετικές απόψεις, αποφεύγοντας 

ακρότητες και εντάσεις και καλλιεργώντας την 
αποδοχή στη διαφορετικότητα. Έχουμε κά-
νει πολλά βήματα μπροστά για την κοινωνική 
ελευθερία στην Θεσσαλονίκη  και τώρα ήρθε 
η ώρα που η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται και 
από τους ευρωπαϊκούς φορείς».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του Thessaloniki 
Pride, Θάνος Βλαχογιάννης, δήλωσε: «Θέλου-
με να ευχαριστήσουμε τα μέλη της EPOA – The 
European Pride Organisers Association, τα 
οποία με την ψήφο τους μας εμπιστεύτηκαν 
και μας δίνουν την τιμή να φιλοξενήσουμε το 
EuroPride του 2020. Είναι μια μεγάλη κατάκτη-
ση για το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, όχι μόνο στην Θεσσα-
λονίκη και την Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων και δεσμευόμαστε 
πως το EuroPride 2020 θα είναι μια γιορτή δι-
εκδίκησης που θα αλλάξει την ζωή χιλιάδων 
ανθρώπων προς το καλύτερο. Μια νέα εποχή 
αρχίζει για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και είμαστε 
περήφανοι και περήφανες που στο μεγαλειώ-
δες αυτό εγχείρημα έχουμε αρωγό τον δήμο 
Θεσσαλονίκης».

Σήμερα οι παλιοί και νέοι φίλοι του 
Oktoberfest μπορούν και πάλι να διασκεδά-
σουν στην παραδοσιακή γερμανική γιορτή 
μπύρας που διοργανώνεται από τις 11:00 
το πρωί στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης. 

Και φέτος οι επισκέπτες μπορούν να δο-
κιμάσουν τις γνωστές γερμανικές σπεσια-
λιτέ βασισμένες σε αυθεντικές συνταγές, 
όπως το περίφημο κότσι με ξινό λάχανο, το 
Leberkaese, το λουκάνικο με πατατοσαλάτα, 
διάφορα είδη μπίρας, αλλά και να απολαύ-
σουν γνωστά κομμάτια της παραδοσιακής 
βαυαρικής μουσικής.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμ-
βάνει μεταξύ των άλλων την πολυμελή 
μουσική μπάντα «Donau Express» από το 
Schwarzwald, που θα έρθει ειδικά για την 
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη από τη Γερμα-
νία, καθώς και ξεναγήσεις στους χώρους της 
Γερμανικής Σχολής, οι οποίες θα πραγματο-
ποιηθούν στις 2:00 το μεσημέρι και στις 6:00 
το απόγευμα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλο-
γο φίλων της Γερμανικής Σχολής και υπο-
στηρίζεται από τον σύλλογο αποφοίτων του 
σχολείου και το αυστριακό προξενείο. Η εκ-

δήλωση τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Θεσ-
σαλονίκης και του γενικού Προξενείου της 
Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη.

Για το φετινό Οktoberfest μίλησαν σε συνέ-
ντευξη τύπου, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Φίλων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
και επί 40 χρόνια γυμνασιάρχης του σχολεί-
ου Αστέριος Κρεμέτης, η αντιπρόεδρος της 
Σχολικής Εφορείας του σχολείου Νάντια 
Μπαντρ, η αναπληρώτρια Γενική Πρόξενος 
της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη Ανίτα Έν-
γκλερτ-Τσερμπίν, η Επίτιμη Πρόξενος της 
Αυστρίας Έβελιν Παπαδοπούλου, η ταμίας 
του Συλλόγου Αποφοίτων Μαρία Καλλιδο-
πούλου, καθώς και ο αντιδήμαρχος Θεσσα-
λονίκης και παλιός απόφοιτος του σχολείου 
Σπύρος Πέγκας. Όλοι επισήμαναν τη μεγάλη 
ιστορία του Οκτόμπερφεστ που ξεκίνησε στο 
Μόναχο πριν από πολλά χρόνια αλλά και τη 
σημασία που έχει αποκτήσει αυτή η γιορτή 
για τη Θεσσαλονίκη, όπου για λίγες ώρες 
στην αυλή της Γερμανικής Σχολής συνα-
ντώνται και γιορτάζουν μαζί πολλοί λαοί που 
ζουν στην πόλη.  

Να σημειωθεί ότι η είσοδος είναι ελεύθερη 
και ότι η εκδήλωση θα διαρκέσει μέχρι αργά 
το βράδυ του Σαββάτου. 

Η ιστορία

Το κλασσικό Οktoberfest ξεκίνησε για πρώτη 
φορά το 1810 στο Μόναχο, όταν ο τότε διάδο-
χος του θρόνου της Βαυαρίας και μετέπειτα 

βασιλιάς Λουδοβίκος  ο Α’ και η πριγκίπισσα 
Τερέζα της Σαξωνίας-Χίλτμπουργκχαουζεν 
γιόρταζαν το γάμο τους, ενώ η γιορτή  χρό-
νο με το χρόνο γιγαντώθηκε, καθώς συγκε-
ντρώνει πια πάνω από 6 εκατομμύρια επι-
σκέπτες. Τα απόλυτα ρεκόρ καταρρίφθηκαν 
τις χρονιές 1984, 1985, 1996 και 2000, όταν 
οι επισκέπτες ξεπέρασαν τα 7 εκατομμύρια, 
ενώ φέτος η 184η διοργάνωση στο Μόναχο 
ξεκίνησε το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και θα 
λήξει την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου.

Αλλά και η Θεσσαλονίκη δημιούργησε ήδη τη 
δική της παράδοση, με τη φετινή εκδήλωση 
να γίνεται για δέκατη τέταρτη  φορά. Σε ένα 
εκπαιδευτικό χώρο με επίσης μεγάλη παρά-
δοση, όπως είναι η Γερμανική Σχολή Θεσσα-
λονίκης, που λειτουργεί στην πόλη ήδη από 
το 1888 και έχοντας συμπληρώσει πλέον 129 
χρόνια ζωής. Από το σχολείο, που από το 
1996 έχει μετακομίσει και στεγάζεται σε πα-
νέμορφες εγκαταστάσεις έχουν αποφοιτήσει 
πάνω από 4.000 απόφοιτοι που διακρίνονται 
σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολι-
τιστικής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής ζωής 
στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα αλλά και σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το EuroPride του 2020

Έρχεται το «Oktoberfest»

«ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 50.000 ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ» 

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει το κεντρικό φεστιβάλ Υπερηφάνειας,  EuroPride 2020, έπειτα από απόφαση της ετήσιας συνέλευσης των μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοργανωτών Pride (EPOA), που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.
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#karfitsomata

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα 
είναι η  βάση για να κερδηθεί 
η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο όραμά μας και να πειστεί 
η ελληνική κοινωνία ότι 
υπάρχει άλλος δρόμος που 
μπορεί να οδηγήσει τη χώρα 
όχι απλά σε έξοδο από την 
πολυετή κρίση, αλλά και στην 
ανάπτυξη εάν αξιοποιηθούν 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
από μία πραγματικά μεταρ-
ρυθμιστική κυβέρνηση που 
θα πάει την Ελλάδα εκεί που 
της αξίζει.

Το σχέδιό μας  για την επό-
μενη ημέρα της χώρας, με το 
βλέμμα στραμμένο μπροστά 
και όχι πίσω, στηρίζεται σε 
αλήθειες και βρίσκεται στον 
αντίποδα των ψεμάτων που 
μας έχουν οδηγήσει σε αυτήν 
την κατάσταση.

Καταστούμε σαφές πως 
η αναπτυξιακή προοπτική 
της χώρας συνδέεται με 
την προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό 
τομέα, που με τη σειρά του 
θα οδηγήσει σε εκτίναξη την 
ελληνική οικονομία, την ανα-
διοργάνωση του κράτους σε 
όλα τα επίπεδα, προκειμένου 
αυτό να καταστεί μικρότερο, 
λιγότερο δαπανηρό και ταυτό-
χρονα πιο αποτελεσματικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είναι αυτός που θα φέρει τις 
επενδύσεις στη χώρα, θα τις 
προχωρήσει χωρίς αστε-
ρίσκους, θα δημιουργήσει 
δουλειές για τους Έλληνες, σε 
ένα κράτος μικρό, ευέλικτο 
και δίκαιο, με την απλοποίηση 
των διαδικασιών.

Έχουμε την βεβαιότητα ότι 
η μεταρρυθμιστική αξιοπι-
στία της κυβέρνησής μας θα 
πείσει και τους δανειστές, που 
έχουν κάνει τα δικά τους λάθη 
αποδεχόμενοι την επιλογή 
της υπερφορολόγησης από τη 
σημερινή κυβέρνηση.

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

■ Μια… μυστική συνάντηση «Γεν-
νηματικών» πραγματοποιήθηκε 
στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες 
του karfitsa.gr στη συνάντηση 
συμμετείχαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
από τη Βόρεια Ελλάδα που στηρί-
ζουν την υποψηφιότητα της προέ-
δρου του κόμματος στις επερχόμε-
νες εκλογές της Κεντροαριστεράς. 
Μεταξύ των... εκατό περίπου 
ατόμων που βρέθηκαν στο χώρο 
ήταν ο πρώην βουλευτής Κοζάνης 
Πάρις Κουκουλόπουλος, ο νυν 
βουλευτής της ΔΗΣΥ Γιώργος Αρ-
βανιτίδης, ο πρώην αντιδήμαρχος 
Γιώργος Αρβανίτης, ο δήμαρχος 
Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλί-
δης κ.α. Σύμφωνα με πληροφορίες 
στη συνάντηση, που διήρκησε πε-
ρίπου δυο ώρες, συζητήθηκαν δι-
αδικαστικά ζητήματα που σχετίζο-
νται με τον τρόπο οργάνωσης των 
υποστηρικτών της υποψηφιότητας 
Γεννηματά αλλά και τη διενέργεια 
της προεκλογικής εκστρατείας της 
επικεφαλής της Δημοκρατικής Συ-
μπαράταξης.

■ Την παραίτησή της από τη θέση 
της συμβούλου της Α’ Δημοτικής 
Κοινότητας υπέβαλε πριν από λί-
γες ημέρες η Ρεβέκκα Καράσσω. 
Σε μια μακροσκελή επιστολή της 
προς τον Γιάννη Μπουτάρη ανα-
φέρεται στους λόγους που την 
οδήγησαν στην αιφνιδιαστική αυτή 
απόφαση. Ο δε πρώην πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου Π. 
Αβραμόπουλος σχολίασε πως «... 
οι λόγοι της παραίτησής της απο-
τελούν μία από τις πτυχές της απο-
τυχίας της διοίκησης του Δήμου 
η οποία... μας εκθέτει και απογο-
ητεύει πολλούς από εμάς». Να 
θυμίσουμε ότι ο κ. Αβραμόπου-
λος - παρά τις συνεχείς διαφωνίες 
- παραμένει στην ίδια παράταξη με 
τον κ. Μπουτάρη.

■ Στο γραφείο του… πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε 
πρόσφατα πρώην αντιδήμαρχος 
του δήμου Θεσσαλονίκης και δη-
μοτική σύμβουλος του Γ. Μπουτά-
ρη. Ο λόγος για τη Γιούλη Ρανέλ-
λα πρόεδρο της Μητροπολιτικής 
Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
η οποία συναντήθηκε με την δι-
ευθύντρια του πρωθυπουργικού 
γραφείου, Κ. Νοτοπούλου και 
συζήτησαν τρόπους συνεργασίας 
των δυο πλευρών. Ένα από τα θέ-
ματα για τα οποία έδωσαν τα χέρια 
ήταν να αξιοποιηθεί η Μητροπο-
λιτική Αναπτυξιακή Α.Ε. ως ερ-
γαλείο ανάπτυξης της ευρύτερης 
περιοχής της Βόρειας Ελλάδας με 
την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κον-
δυλίων και προγραμμάτων. Η συ-
νάντησή τους βέβαια δεν ήταν και 
τόσο… εθιμοτυπική αφού η κ. Νο-
τοπούλου διατηρεί φιλικές σχέσεις 
με την πρώην αντιδήμαρχο Οικο-
νομικών του δήμου Θεσσαλονίκης 
πολύ πριν τοποθετηθεί στη θέση 
της και γίνει το «alter ego» του 
Αλέξη Τσίπρα στη Β. Ελλάδα...

■ Χαρούμενος και… περήφα-
νος για το γεγονός ότι ο θεσμός 
Europride 2020 θα πραγματοποι-
ηθεί στη Θεσσαλονίκη εμφανί-
στηκε στο… twitter ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης. Όπως μαθαίνουμε, 
όταν ο... Ιωάννης* (!) Μπουτάρης 
ενημερώθηκε από την πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου για τη 
σχετική νίκη δήλωσε «ικανοποιη-
μένος γιατί η πόλη κατόρθωσε να 
σπάσει ένα κατεστημένο χρόνων». 
Την υποστήριξη της υποψηφιό-
τητας είχε αναλάβει η Καλυψώ 
Γούλα ως πρόεδρος του ανώτα-
του οργάνου λήψης αποφάσεων 
του δήμου Θεσσαλονίκης και η 
Ρία Καλφακάκου, γραμματέας του 
δ.σ. και επικεφαλής της παράταξης 
του ΣΥΡΙΖΑ στον κεντρικό δήμο 

■ Τα συγχαρητήριά του στην 
ηγεσία της ΔΕΘ-HELEXPO 
έδωσε δια ζώσης ο Σάββας 
Αναστασιάδης. Ο βουλευτής 
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης 
συναντήθηκε με τον Τάσο Τζή-
κα και τον Κυριάκο Ποζρικίδη, 
τον πρόεδρο και τον CEO της 
εταιρίας αντίστοιχα και είχε 
την ευκαιρία να τους εκφράσει 
τον θαυμασμό του για την άρ-
τια οργάνωση και την μεγάλη 
επιτυχία της φετινής έκθεσης. 
Τους ευχήθηκε μάλιστα με το 
καλό να προετοιμάσουν και 
την 83η ΔΕΘ όπου τιμώμενη 
χώρα θα είναι η Αμερική. 

Επενδύσεις  
χωρίς αστερίσκους

■ Με το σύνθημα «Όλοι μαζί διαμορφώνουμε τη σύγχρονη βιώ-
σιμη πόλη στην οποία ζούμε και κυκλοφορούμε» ο δήμος Κορ-
δελιού Ευόσμου συμμετείχε για πρώτη φορά φέτος στην Ευρω-
παϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, διοργανώνοντας  μια ξεχωριστή 
διαδραστική εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής Ευόσμου. Στόχος της εκδήλωσης, που 
οργάνωσε το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων σε  συνεργασία με τη Δ/νση Παιδείας & Κοι-
νωνικής Προστασίας και τη Δ/νση Αθλητισμού-Πολιτισμού του 
δήμου Κορδελιού Ευόσμου, η ευαισθητοποίηση των μικρών 
δημοτών ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση κυ-
κλοφοριακών συνθηκών που είναι φιλικές προς τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον, η ανάπτυξη κυκλοφοριακής συνείδησης και 
παιδείας και η προώθηση της χρήσης των εναλλακτικών μέσων 
μετακίνησης. «Συμμετείχαμε για πρώτη φορά φέτος στον Ευρω-
παϊκό θεσμό της Εβδομάδας Κινητικότητας στέλνοντας ένα δυ-
νατό μήνυμα ευαισθητοποίησης. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε 
τα δεδομένα στον κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης μας και να 
προωθήσουμε τη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης. Και 
είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο δήμο μας κάτι αρχίζει πλέον 
να αλλάζει. Να αναφερθώ στη λειτουργία του συστήματος των 
κοινόχρηστων ποδηλάτων, στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα καθώς και σε 
εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών» τόνι-
σε ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας.

■ Ούτε μια, ούτε δυο αλλά… 
13.700 ροζ χαρτάκια «έκοψε» η 
δημοτική αστυνομία της Θεσσα-
λονίκης σε εξήντα μόλις ημέρες. 
Σύμφωνα με τον απολογισμό του 
έργου της δημοτικής αστυνομίας 
για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 
η υπηρεσία εξέτασε συνολικά 499 
ενστάσεις και διεκπεραίωσε 341 
τηλεφωνικές και 52 ψηφιακές κα-
ταγγελίες. Επίσης, διενεργήθηκαν 
247 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι 
σε Καταστήματα Υγειονομικού Εν-
διαφέροντος, κατά τους οποίους 
διαπιστώθηκαν 152 παραβάσεις 
σε 115 καταστήματα, ενώ εκτελέ-
στηκαν 16 διοικητικές κυρώσεις 
και 245 αυτοψίες. Συνεπώς στα 
ταμεία του δήμου... λεφτά -από 
πρόστιμα-υπάρχουν.

 ■ «Σκοτείνιασε» η Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκης! Ούτε ένας, ούτε δυο 
αλλά 636 καμένοι λαμπτήρες από 
σύνολο περίπου 2.000 δεν έχουν 
αντικατασταθεί. Σύμφωνα με τον 
Πρόδρομο Νικηφορίδη, αρχιτέκτο-
να της Νέας Παραλίας οι «Φίλοι της 
Νέας Παραλίας» έχουν ήδη αποστεί-
λει σχετική επιστολή στον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο. Από την πλευρά του, 
ο Θανάσης Παππάς σε δηλώσεις του 
στο karfitsa.gr τόνισε πως η διαδι-
κασία αντικατάστασης καθυστέρησε 
εξαιτίας τροποποιήσεων του νόμου 
περί προμηθειών. Συμπλήρωσε επί-
σης ότι σε ένα μήνα θα έχουν αντι-
κατασταθεί όλες οι καμένες λάμπες.

του νομού! (*Έτσι αναγράφεται στο 
twitter κάτι που εντυπωσίασε διότι 
για χρόνια προτιμούσε κάτι λιγότε-
ρο αυτοκρατορικό, όπως το... κυρ 
Γιάννης).

■ Ένα κομποσκοίνι χάρισε ο Πα-
τριάρχης Βαρθολομαίος που βρέ-
θηκε στη Θεσσαλονίκη στη Διευ-
θύντρια του πρωθυπουργικού 
γραφείου της πόλης, Κατερίνα Νο-
τοπούλου. Οι δυο τους συναντή-
θηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψης  
του κκ. Βαρθολομαίου στη Λέσχη 
Αξιωματικών. Η… είδηση βέβαια 
δεν είναι στο δώρο που έκανε ο 
Πατριάρχης στο “alter ego” του 
Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη αλλά το 
γεγονός ότι η κ. Νοτοπούλου του 
έκανε χειραψία και όχι χειροφίλη-
μα.
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■ Έργο... 14 χρόνων! Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρω-
σε και παρέδωσε στην κυκλοφορία τη νέα γέφυρα Αξιού, που συνδέει 
το Ανατολικό με τη Βραχιά του δήμου Δέλτα! Τα εγκαίνια της ανακατα-
σκευασμένης γέφυρας πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, μαζί με τον δήμαρχο Δέλτα Ευ-
θύμιο Φωτόπουλο. «Με την ανακατασκευή της γέφυρας βάζουμε τέ-
λος στην ταλαιπωρία των συμπολιτών μας και κυρίως των αγροτών, 
που αναγκάζονταν για πολλά χρόνια να διανύουν καθημερινά τεράστιες 
αποστάσεις -ακόμα και 40 χιλιομέτρων- προκειμένου να προσεγγίσουν 
τα χωράφια τους, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μόλις ενός ή δύο 
χιλιομέτρων» είπε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας ο οποίος 
κατάγεται από την περιοχή (βλ Βραχιά). Από την πλευρά του, ο δήμαρ-
χος της περιοχής Μ. Φωτόπουλος δήλωσε «συγκινημένος γιατί έπειτα 
από πολυετή προσπάθεια έναντι των δυσκολιών της γραφειοκρατίας, με την Περιφέρεια και τον κ. Τζιτζικώστα κα-
ταφέραμε σε μόλις... τρία χρόνια να τρέξουμε τις διαδικασίες σε ένα έργο που εκκρεμούσε... 14 ολόκληρα χρόνια»!

#karfitsomata

■ «Τα σχολεία άνοιξαν με τη…  «διαχρονική απουσία της Πολιτεί-
ας καθώς ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης σταμάτησαν όλα τα έργα 
κρατικής χρηματοδότησης για την ανέγερση νέων σχολείων, ενώ 
μειώθηκαν δραματικά έως και 60% οι χρηματοδοτήσεις για τις 
λειτουργικές δαπάνες» όπως  είπε ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης μιλώντας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μα-
θητές με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς. «Οι αρμόδιοι 
υπουργοί να μη θυμούνται την εκπαίδευση μόνο όταν εξαγγέλ-
λουν «ανεκπλήρωτες υποσχέσεις»  αλλά να «τρέξουν»  επιτέλους 
τα προγράμματα σχολικής στέγης με τα 13 σχολεία στο νομό Θεσ-
σαλονίκης που είναι σε εκκρεμότητα… 12 ολόκληρα χρόνια, από 
το… 2005! Στο συγκεκριμένο  πρόγραμμα έχουν οριστικά ενταχθεί 
οριστικά  τρία σχολεία της περιοχής με οριστικές μελέτες και οι-
κόπεδα, η ανέγερση των οποίων είναι απαραίτητη και λύνει οριστικά το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο 
δήμο». Είναι τραγικό κατέληξε ο δήμαρχος, στην πατρίδα μας με κορυφαίο πρόβλημα την υπογεννητικότητα, 
οι σχολικές αίθουσες με ευθύνη αποκλειστικά της Πολιτείας να είναι πάντοτε λιγότερες και τα παιδιά μας και 
οι εκπαιδευτικοί «στριμωγμένα» σε κάθε γωνιά των κτιρίων.

■ Μετρούν προσχωρήσεις στο 
στρατόπεδο του Μιχάλη Ζορπίδη. 
Ο νυν πρόεδρος του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
θα είναι υποψήφιος εκ νέου για ένα 
«ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ», όπως 
είναι ο τίτλος της παράταξης του. 
Εδώ και μήνες έχει κάνει κάλεσμα 
σε εκπροσώπους άλλων επιμελη-
τηριακών παρατάξεων, κάλεσμα 
που όπως φαίνεται αποδίδει. Έτσι, 
στο ψηφοδέλτιο του θα βρεθούν και 
επαγγελματίες που μέχρι πρότινος 
ήταν «απέναντι». Μεταξύ αυτών εί-
ναι οι Κώστας Ιακώβου (από τη ΝΔ) 
και Ρούλης Εδιάρογλου και Κυριά-
κος Μερελής (από το... ΠΑΣΟΚ).

■ Έκλεισε μέχρι να… ανοίξει ξανά το θέμα της αντι-
κατάστασης της προέδρου της διοικούσας επιτροπής 
της ΝΔ Θεσσαλονίκης στα κεντρικά του κόμματος. 
Πληροφορίες ήθελαν την ηγετική ομάδα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης να σχεδιάζει αλλαγές στον τοπικό 
κομματικό μηχανισμό λόγω… γκρίνιας. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Karfitsa το ζήτημα απασχολεί τους 
στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστό-
σο οι όποιες ανακοινώσεις θα καθυστερήσουν να γί-
νουν. Για την θέση ακούγονται διάφοροι και διάφορες. 
Μεταξύ αυτών που ακούγονται για αντικαταστάτες της 
Βίκυς Ευταξά είναι οι: Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο 
Αντώνης Οικονόμου, ο Γιάννης Πάιδας κ.α. Να θυμί-
σουμε ότι στις συσκέψεις της ΔΕΘ η κα Ευταξά ήταν 
«στην απ’ έξω». 

■ Πήρε την… γκλίτσα του και 
τον έχρισε… ιππότη! Ο λόγος για 
το Γιάννη Μπουτάρη που πριν 
λίγες ημέρες όρκισε κοινοτικό 
σύμβουλο της Α’ Κοινότητας τον 
Στέλιο Ρίμπα. Όπως έγινε γνωστό 
ο δήμαρχος προχώρησε σε αυτή 
την ενέργεια εξαιτίας των παιδιών 
του γνωστού επιχειρηματία. Βλέ-
πετε ο τελευταίος είχε πει αστει-
ευόμενος στα παιδιά του -που 
ήταν παρόντα στη διαδικασία- ότι 
ο Μπουτάρης θα τον έχριζε ιππό-
τη! Άλλο που δεν ήθελε ο Μπου-
τάρης και πήρε τη γλίτσα που έχει 
πάντα στο γραφείο και τη μετέ-
τρεψε σε... ιπποτικό ξίφος!

■ Ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες κατασκευ-
ής του 4ου Νηπιαγωγείου Νέας Καλλικράτειας. Το 
4ο  διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν. Καλλικρά-
τειας δυναμικότητας πενήντα μαθητών περιλαμ-
βάνει δύο αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, 
τραπεζαρία – κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών και αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων.  «Με την κατασκευή 
του σχολείου  καθώς και με τις υπόλοιπες μελέτες 
οι οποίες αφορούν στις σχολικές εγκαταστάσεις και 
υποδομές που έχουμε στο δήμο μας και οι οποίες 
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, φιλοδοξούμε να 
δημιουργήσουμε ένα σύνολο σχολικών μονάδων τα 
οποία θα ανταποκρίνονται  στις σύγχρονες διδακτι-
κές και μαθησιακές διαδικασίες και θα καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες του δήμου μας», δήλωσε ο δή-
μαρχος της περιοχής Μανώλης Καρράς.

Ο ενημερωτικός σταθμός της Θεσσα-
λονίκης ενδυναμώνει ακόμη περισ-
σότερο το δημοσιογραφικό του χαρα-
κτήρα σε μια εποχή όπου κυριαρχούν 
στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης τα 
μουσικά προγράμματα ή οι αθλητικές 
– οπαδικές εκπομπές. Ο FOCUS FM 
103,6 και ο διευθυντής του ομίλου 
(ραδιόφωνο και site) Δημήτρης 
Βενιέρης προσθέτουν στον αέρα 
της πόλης νέες δημοσιογραφικές 
εκπομπές όπως αυτή της Μελίνας 
Καραπαναγιωτίδου και πολλών άλ-
λων καταξιωμένων δημοσιογράφων 
γιατί -όπως χαρακτηριστικά λέει το 
moto του σταθμού- «ο focus fm ξέρει 
την πόλη και η πόλη το ξέρει…». 
Από τις 2 Οκτωβρίου και κάθε μεση-
μέρι η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου θα 
βρίσκεται για… δύο ώρες στο μικρό-
φωνο, από τις 2 ως τις 4, για να κάνει 
«ταμείο» της εργάσιμης  ημέρας, με 
τα σοβαρά και τα αστεία της. Δηλαδή, 
θα μας λέει… «Μεσημέριασε» και θα 
κυριολεκτεί αυτή τη φορά! Θυμίζουμε 
ότι για χρόνια έκανε πρωινή εκπομπή 
στον antenna 97,5 με τίτλο… «Μεση-
μέριασε», αργότερα στο real fm όπως 
και τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΤ3, με 
τον… ίδιο τίτλο και την ίδια αντίληψη 
και οπτική της ειδησεογραφίας. Όπως 
μαθαίνουμε η νέα προσπάθεια της 
θα κάνει…  focus στην πολιτική, στην 
κοινωνία, στα διεθνή αλλά και στη 
ζωή με ειδήσεις και πληροφορίες 
εκδηλώσεων και δράσεων που θα 
την κάνουν λίγο… καλύτερη. Στην 
παραγωγή της εκπομπής μαζί της 
θα είναι οι συνάδελφοι Ελισσάβετ 
Σταυριανίδου, Νένα Μυρωνίδου και 
Γρηγόρης Σερέτης…
 Ελ. Καραβασίλη

Ποια σύζυγος πολιτικού της 
Θεσσαλονίκης πρόσφατα 
προκάλεσε συζητήσεις για 
τα… καβούρια που έχει στις 
τσέπες της; Όπως μαθαίνουμε 
πρόσφατα επισκέφτηκε ζαχα-
ροπλαστείο της Θεσσαλονίκης 
προκειμένου να αγοράσει… 
κεράσματα για μια επίσκεψη. 
Αφού δοκίμασε δυο τρία 
γλυκίσματα ζήτησε από την 
υπάλληλο να της βάλει σε ένα 
κουτάκι γλυκά για οκτώ ευρώ. 
Πριν πληρώσει, τη ρώτησε 
εάν το προϊόν πωλείται με 
έκπτωση… 

ΚΟΥΙΖ

ΑΠΟΡΙΑ

ΑΠΟΡΙΑ

Αληθεύει πως συγκεκρι-
μένη αντιδήμαρχος δήμου 
της δυτικής Θεσσαλονίκης 
δημιουργεί μεγάλο πρό-
βλημα στην παράταξη του 
δημάρχου με τις… ιδιαιτερό-
τητές της; Μαθαίνουμε πως 
ο δήμαρχος μέχρι στιγμής 
την υποστηρίζει πλήρως κι 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τη δυσαρέσκεια αρκετών 
στελεχών του. Ορισμένοι δε, 
σκέφτονται ακόμα και την 
ανεξαρτητοποίηση… 

Αλήθεια, ο δήμαρχος Κορ-
δελιού- Ευόσμου Πέτρος 
Σούλας με ποιο κριτήριο 
επιλέγει τους στενούς 
του συνεργάτες και τους 
αντιδημάρχους του; Βάσει 
της ικανότητάς τους ή της… 
γκρίνιας τους; 

Νέες εκπομπές  
στο focus fm 103,6!
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#οικονομία

■ Στο πλαίσιο του προγράμματος στοχευ-
μένων ελέγχων σε επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, 
κλιμάκια Επιθεωρητών και Ειδικών Επιθε-
ωρητών Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ 
διεξήγαγαν 4.209 ελέγχους σε νησιωτικές 
και ηπειρωτικές περιοχές από την 1η Μαΐου 
ως την 30η Αυγούστου. Σε 751 περιπτώσεις 
επιβλήθηκαν πρόστιμα για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας συνολικού ύψους 
4.683.392,90 ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν 39 
μηνυτήριες αναφορές. Παράλληλα,  184 
επιχειρήσεις κλήθηκαν σε παροχή γραπτών 
εξηγήσεων για διαπιστωμένες παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας και εκκρεμεί η 
επιβολή κυρώσεων. Το πρόγραμμα ελέγχων 
στον τουριστικό κλάδο θα συνεχιστεί και το 
επόμενο διάστημα. «Καλούμε τους εργαζό-
μενους να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώ-
νυμες καταγγελίες για παραβιάσεις της εργα-
τικής νομοθεσίας στον τηλεφωνικό αριθμό 
15512 ή στα κατά τόπους τμήματα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας», σημειώνεται σε σχετική 
ανακοίνωση.

■ Την υψηλότερη επίδοση πρώτου οκτα-
μήνου έτους, από το 2001 μέχρι σήμερα, 
καταγράφει το ισοζύγιο των ροών μισθωτής 
απασχόλησης για το διάστημα Ιανουαρίου– 
Αυγούστου 2017, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος 
«ΕΡΓΑΝΗ». Αθροιστικά για την περίοδο Ια-
νουάριος– Αύγουστος 2017, οι αναγγελίες 
προσλήψεων ανήλθαν στις 1.588.065 θέσεις 
εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 
1.339.322, εκ των οποίων οι 687.546 ήταν 
αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αο-
ρίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου και οι 651.776 οικειοθελείς 
αποχωρήσεις. Επομένως, το ισοζύγιο των 
ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου 
οκταμήνου του έτους 2017 είναι θετικό και 
διαμορφώνεται στις 248.743 νέες θέσεις ερ-
γασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδο-
ση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001 
μέχρι σήμερα.

■ Ενισχύεται και αναβαθμίζεται η συνερ-
γασία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) με το Σώμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την καταπολέμηση 
της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, 
με την ψήφιση σχετικής τροπολογίας τις επό-
μενες ημέρες, την οποία επεξεργάστηκαν 
από κοινού το υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και το υπουργείο Οικονομικών. Η 
ρύθμιση αποσκοπεί  στην ενδυνάμωση του 
ελεγκτικού μηχανισμού στον τομέα της αδή-
λωτης εργασίας, καθόσον η Ειδική Γραμμα-
τεία ΣΔΟΕ θα συνδράμει σημαντικά στο έργο 
των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του 
ΣΕΠΕ. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ αντιμετωπίζουν 
σε καθημερινή βάση, κατά τη διενέργεια 
ελέγχων, φαινόμενα παραβίασης της εργατι-
κής νομοθεσίας και συγκεκριμένα φαινόμενα 
αδήλωτης εργασίας. Για τη γρήγορη αντιμε-
τώπιση τέτοιου είδους περιστατικών, κρίθη-
κε ως απαραίτητη η ενίσχυση του νομοθετι-
κού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει και θα 
επιταχύνει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι βρίσκεται σε εξέ-
λιξη το πιλοτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης 

της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, όπου 
για πρώτη φορά μεικτά κλιμάκια τεσσάρων 
ελεγκτικών μηχανισμών, ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, Οι-
κονομική Αστυνομία και ΣΔΟΕ, συνεργάστη-
καν τόσο σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο 
και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρω-
σης δεδομένων και πληροφοριών.

■ Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ανακοινώνει τη δημιουργία Δικτύου Υποστή-
ριξης  των δήμων όλης της χώρας και των 
εποπτευόμενων φορέων τους, προκειμένου 
να ανταποκρίνονται έγκαιρα  και αποτελε-
σματικά, στις απαιτήσεις των προσκλήσεων 
του νέου ΕΣΠΑ για την υλοποίηση περιβαλ-
λοντικών έργων. Η λειτουργία του Δικτύ-
ου θα χρηματοδοτηθεί με 2 εκ. ευρώ από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020 του νέου ΕΣΠΑ. Η Ελληνική Εται-
ρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) θα αναλάβει τον συντονισμό, 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λει-
τουργίας του Δικτύου.

■ Το πρώτο βραβείο κέρδισε η  Ελλάδα για το  βίντεο 
του ΕΟΤ «Greece - Α 365 - Day Destination» που ψη-
φίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
ως το «καλύτερο βίντεο στην Ευρώπη» για το 2017. 
Το  βίντεο του ΕΟΤ  επελέγη ως το κορυφαίο βίντεο 
τουριστικής προβολής ευρωπαϊκού προορισμού, 
ανάμεσα σε 23 υποψήφιες ευρωπαϊκές χώρες που 
συμμετείχαν στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Η ανακοί-
νωση έγινε σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της 22ης 
Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού στο Τσενγκντού της Κίνας. Σε εφαρμογή 
της επικοινωνιακής στρατηγικής της υπουργού Του-
ρισμού κας Έλενας Κουντουρά για την προώθηση 
και προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου ελκυστι-
κού προορισμού 365 ημέρες το χρόνο, δημιουρ-
γήθηκε η  ταινία  «Greece-A 365-Day Destination», 
σε  σκηνοθεσία Αντώνη Θεοχάρη Κιούκα, διάρκειας  
3’36’’ με  θέμα τις εικόνες, τον ήχο και τα χρώμα-
τα της Ελλάδας τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Η 
επιλογή της ταινίας του ΕΟΤ για την Ελλάδα  έγινε 
από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Προ-
έδρους των έξι Περιφερειακών Επιτροπών του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Εκπροσωπώντας 
την υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, το 
βραβείο παρέλαβαν  ο κ. Μ. Αγγελόπουλος, ΣΠΑ, 
Διπλωματικός Σύμβουλος της Υπουργού και ο κ. 
Σ. Παρθένης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Τουρισμού. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού καθιέρωσε το 
διαγωνισμό βράβευσης των καλύτερων βίντεο του-
ριστικής προβολής χωρών, σε αναγνώριση της με-
γάλης σημασίας των πολυμέσων  στο μάρκετινγκ 
των τουριστικών προορισμών. Αναδεικνύονται οι 
νικήτριες  χώρες για κάθε μία από τις έξι Περιφέ-
ρειες του Π.Ο.Τ. (Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Μέση 
Ανατολή, Αν. Ασία & Ειρηνικός, Ν. Ασία). Η επιτυχία 
αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκλογής της Ελλάδας 
για πρώτη φορά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 
2018-2021, κατά τη διάρκεια της 22ης Γενικής Συ-
νέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 
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■ Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για 
την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων 
με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων 
από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακι-
σμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων 
ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε 
κοινωνικό κίνδυνο. Οι θέσεις, είναι πλή-
ρους ή μερικής απασχόλησης, ενώ το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και 
γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
που ασκούν τακτικά οικονομική δραστη-
ριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Το-
πικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, 
για την απασχόληση των προαναφερθέ-
ντων κοινωνικών ομάδων. Οι εργοδότες 
που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στo 
πρόγραμμα υποβάλλουν την αίτηση ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, ενώ 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη 
μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να 
μην έχει προβεί σε μείωση του προσω-
πικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου 
πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης χρηματοδότησης. Η επιχορήγηση για 
κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελούμε-
νων ανέργων ανέρχεται στο 70% του μι-
σθολογικού και μη κόστους και μέχρι του 
ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως, για τους 
εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και 
μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως 
για τους εργαζόμενους με μερική απα-
σχόληση.

■ Συνολικά 100 προσλήψεις δασολόγων 
και δασοπόνων με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου θα πραγματοποιηθούν προκειμέ-
νου να ενισχυθούν οι Δασικές Υπηρεσίες 
της χώρας και να βοηθηθούν στο έργο 
των δασικών χαρτών. Η απόφαση κα-
θορίζει την πρόσληψη από την ΕΚΧΑ ΑΕ 
και τη διάθεσή τους από αυτή στις Διευ-
θύνσεις Δασών των περιοχών όπου τρέ-
χει το έργο της ανάρτησης και κύρωσης 
δασικών χαρτών 70 Δασολόγων και 30 
Δασοπόνων, που θα εργαστούν με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας έως 8 μήνες μετά 
την ολοκλήρωση της σχετικής προκήρυ-
ξης που θα δημοσιευτεί το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Οκτωβρίου 2017, ενώ η 
κατανομή τους στις Διευθύνσεις Δασών 
θα γίνει με απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

■ Κλείνει το εργοστάσιο με τα παγωτά 
της Nestle στον Ταύρο, σε μια προσπάθεια 
ανασχεδιασμού της ζημιογόνου εταιρείας, 
που έχει στο δυναμικό της 102 εργαζό-
μενους… «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η 
Froneri Hellas είναι ζημιογόνος, η εταιρεία 
διακόπτει την λειτουργία του εργοστασίου 
της στον Ταύρο και επαναπροσδιορίζει την 
οργάνωσή της. Στην απόφαση αυτή οδη-
γούν επίσης, οι επικρατούσες δυσμενείς 
συνθήκες στην αγορά σε συνδυασμό με 
το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Η 
εταιρεία αναγνωρίζοντας την προσφορά 
και την αφοσίωση των ανθρώπων της, 
έχει φροντίσει με απόλυτη διαφάνεια, ει-
λικρίνεια και ευαισθησία να τους στηρίξει. 
Επίσης θα προσφέρει υπηρεσίες επαγγελ-
ματικής επανατοποθέτησης στην αγορά, 
για όσους το επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι 
η ελληνική αγορά θα συνεχίσει να τροφο-
δοτείται απρόσκοπτα με τα προϊόντα της 
Froneri Hellas», σημειώνεται μεταξύ άλ-
λων στην ανακοίνωση της εταιρίας. 

■ Ακόμα μία ευκαιρία θα έχουν οι ιδι-
οκτήτες να σώσουν τα αυθαίρετά τους, 
πληρώνοντας παράβολα με μειωμέ-
να πρόστιμα, αλλά και με περισσότερες 
δόσεις αποπληρωμής. Σημειώνεται ότι 
η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής 
στο νόμο θεωρείται η 8η Ιουνίου 2019. 
Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του το 
‘’Έθνος’’, στους προηγούμενους νόμους 
τακτοποίησης έχουν ενταχθεί περίπου 1 
εκατ. ακίνητα, ενώ τα έσοδα από τα πρό-
στιμα αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ. Στο νέο 
νόμο θα μπορούν να υπαχθούν και ιδιο-
κτήτες για τους οποίους υπήρχε πρόβλε-
ψη από τους προηγούμενους νόμους. Για 
τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται συμ-
ψηφισμός των προστίμων. Ωστόσο δεν 
προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εάν το 
πρόστιμο είναι μειωμένο με το νέο νόμο. 
Το μειωμένο κόστος παραβόλου με εξαί-
ρεση τις πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες, θα ξε-
κινά από τα 250 ευρώ για την περίπτωση 
αυθαιρεσιών σε κτίσματα έως 100 τ.μ. και 
φτάνει έως τα 10.000 ευρώ για κτίσματα 
άνω των 5.000 τ.μ. Τα πρόστιμα μπορούν 
να αποπληρωθούν σε 80 μηνιαίες δόσεις. 
Αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα η δόση, 
υπάρχει προσαύξηση 1% για κάθε μήνα 
καθυστέρησης.
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EΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ (!)... 
Φαίνεται ότι οι επιπτώσεις από τα «απόνερα» 
της μετεκλογικής αποσταθεροποίησης του 
πολιτικού σκηνικού της Γερμανίας, ήρθαν 
πολύ πιο γρήγορα και τα πρώτα κύματα 
«ξέσπασαν» στον πιο αδύναμο κρίκο της 
ευρωζώνης, την Ελλάδα! Στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών οι μαζικές πωλήσεις των ξένων 
επενδυτών κλονίζουν συθέμελα τράπεζες και 
οργανισμούς. Το σενάριο Grexit ξαναεπανέρ-
χεται στο τραπέζι εξ αιτίας της αλλαγής του 
πολιτικού σκηνικού στη Γερμανία, που θέλει 
να εκφράζεται με το 25% των ψηφοφόρων 
του, για έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ και 
διακοπή κάθε βοηθείας. Κι ενώ τα «μαύρα 
σύννεφα» ξανάρχονται, η αγορά «πάγωσε» 
στην κυριολεξία και με δύο νέες αναγγελίες 
«λουκέτων» της FRONERI (NESTLE) και 
της UNILEVER (ΕΛΑΪΣ) που αναστέλλουν 
οριστικά τη λειτουργία κλάδων παραγωγής 
τους στην Ελλάδα, εξ αιτίας της οικονομι-
κής κρίσης και της μεγάλης φορολογίας. 
Παράλληλα, δίδεται διαταγή σε όλους τους 
δημόσιους οργανισμούς και στους Ο.Τ.Α. να 
μεταφέρουν όλα τα αποθεματικά τους στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, αν τα 
συνοψίσουμε όλα αυτά, μάλλον 

έρχεται κι άλλη μπόρα...     

ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ 
με την συνεχιζόμενη άδικη 
και βαριά φορολογία όλων 

των Ελλήνων! Οι οικονομίες 
όλων εξανεμίσθηκαν σε φόρους, 

πρόστιμα και χαράτσια. Τα χρήματα 
δεν φτάνουν πλέον σε κανέναν, λένε οι 

πολίτες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται 
κάθε μήνα απλήρωτοι φόροι, δάνεια και 
εισφορές. Η μέση ελληνική οικογένεια μόλις 
και τα βγάζει πέρα με τα προς το ζειν κι αυτοί 
συνεχίζουν το «χαβά» τους και απαιτούν 
μέσω της «Ανεξάρτητης» Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων με εκατομμύρια ειδοποιητήρια 
την καταβολή φόρων και ΕΝΦΙΑ λες και 
τους τα χρωστούσαμε (!) αφού όλα αυτά τα 
«απαιτούμενα» από τους πολίτες, δεν είναι 
τίποτε άλλο, παρά το αποτέλεσμα της βίαιης 
επιβολής αντισυνταγματικών μνημονιακών 
διατάξεων, που ήταν και είναι αντίθετες με τη 
λαϊκή βούληση. Όλοι αναρωτιούνται, πότε θα 
σταματήσει αυτό το κακό...             

ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ σε ΣΔΟΕ και 
Εφορίες που εμπλέκονται στην απάτη που 
διενεργήθηκε σε βάρος 1.000 επιχειρήσεων 
της Θεσσαλονίκης (!) εξ αιτίας των τιμολογίων 
του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ στην περίοδο της συμμε-
τοχής της ομάδας βόλλεϋ στο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα. Όσες επιχειρήσεις προσέφυγαν 
στα δικαστήρια, δικαιώνονται με αμετάκλητες 
αποφάσεις, η μία μετά την άλλη. Πολλές 
όμως επιχειρήσεις «εγκλωβίσθηκαν» από 
τους Εφόρους και αναγκάσθηκαν να υπογρά-
ψουν τις ψευδείς και ανυπόστατες εκθέσεις 
που «επιμελήθηκε» το ΣΔΟΕ με αποτέλεσμα 
σήμερα, πολλές από αυτές να έχουν κλείσει 
και πολλές άλλες να βρίσκονται αντιμέτω-
πες με πλασματικά τεράστια πρόστιμα, που 
αδυνατούν να πληρώσουν! Το... «ωραίο του 
πράγματος» είναι, ότι ο τότε επικεφαλής του 
ΣΔΟΕ επιβραβεύτηκε (!) από το υπουργείο 
Οικονομικών με προαγωγή και ανάλογο 
μεγαλύτερο μισθό, γιατί οδήγησε άδικα 1.000 
επιχειρήσεις στο κλείσιμο και στην καταστρο-
φή με όλα τα κακά για τον τόπο μας συνακό-
λουθα, κι άλλα «λουκέτα» επιχειρήσεων, κι 
άλλους ανέργους και βεβαίως οικονομικό 
μαρασμό της τοπικής μας αγοράς...

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συ-
νολικά οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφο-
κομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμε-
νοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και 
να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκο-
μείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης 
Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 54642, Θεσσαλονίκη, απευ-
θύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού -Οικονομι-
κού, υπόψη κας. Ελένης Λάττα (τηλ. επικοινωνί-
ας: 2310911600, εσωτ. 25). 

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί 
ωρομίσθια, συνολικά τριών ατόμων για τις ανά-
γκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου δήμου 
Κασσάνδρας, για το σχολικό έτος 2017-2018, 
που εδρεύει στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση και να την υποβάλουν, στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 63077 
Καλλιθέα Χαλκιδικής, απευθύνοντας την στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 
«Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» υπόψη κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένεια 
(τηλ. επικοινωνίας: 23740-20065).

■ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για 
την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος 
επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά 
Νοσήματα, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Κτηνια-
τρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υπο-
βάλουν στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και 
Μέριμνας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας 
και Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 
64, Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη στην κα Κωνστα-
ντοπούλου Ελένη-Αφροδίτη τηλ. επικοινωνίας 
2313 319178 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 
9.00 - 13.00.

■ Οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών 
ενέκριναν την πρόσληψη θέσεων για την πρό-
σληψη 1.363 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ 
ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ 
Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που 
υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017-2018. Οι ανωτέρω θέ-
σεις αφορούν μεταξύ άλλων και στους: ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩ-
ΝΙΑΣ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ 
– ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑ-
ΡΙΑΣ.

Νέες θέσεις εργασίας
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Τo Cosmopolitan ένα ολοκαίνουργιο 
εστιατόριο. Η Αριστοτέλους απέκτησε 
πάλι ένα κατάστημα το οποίο μπορεί 
άνετα να κινηθεί στη λογική του fine 
dinning, χωρίς να έχει τίποτε από την 
παρακμή των τελευταίων χρόνων της 
πλατείας. Η λιτή, μοντέρνα διακόσμηση 
σου δίνει την αίσθηση του νησιού. Η 
απροσπέλαστη ματιά στη θάλασσα επι-
τρέπει στον επισκέπτη να απολαμβάνει 
τις δημιουργίες του νέου ανερχόμενου 
chef Τάκη Σπάρτακου. Τα κυρίως πιάτα 
έχουν μια μικρή πολυπλοκότητα αλλά 
στο τέλος σε αποζημιώνουν αφού οι 
γεύσεις είναι τέλεια αρμονικές. Το bar 
restaurant Cosmopolitan υποστηρίζει 
πλήρως το όνομά του, αφού και ο κό-
σμος της Θεσσαλονίκης το τίμησε από 
την αρχή. Εκτός από την πολύ νόστιμη 
κουζίνα μπορείς να το απολαύσεις από 
το πρωί με café, πλήρες πρωινό με 
λαχταριστές ομελέτες και σάντουιτς και 
να καταλήξεις σε ιδιαίτερα cocktail  το 
βράδυ. Το Cosmopolitan ήταν απολύτως 
οργανωμένο από τη πρώτη ήμερα. Με 
άριστο και φιλικό σέρβις μπορεί να υπο-
στηρίξει από ένα επαγγελματικό γεύμα 
90 ατόμων ως και ένα ρομαντικό δείπνο 
δίπλα στη θάλασσα. Το Cosmopolitan 
είναι είναι ένα ευχάριστο bar εστιατόριο 
από κάθε άποψη. Μπορεί η θέα του να 
σου κόβει την ανάσα αλλά και η κουζίνα 
του δεν υστερεί. Βρίσκεται στη καρδιά 
της πλατείας Αριστοτέλους. Δέχεται κρα-
τήσεις στο 2316007575.

#success_story

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει είναι: 
αναζήτηση ακινήτων, αναζήτηση προϊόντων 
και σύγκριση τιμών, αναζήτηση εργασίας, ται-
νίες / κινηματογράφοι και αναζήτηση συντα-
γών.

«Η ιδέα προέκυψε επειδή έψαχνα ο ίδιος ακί-
νητα στην αγορά. Αυτή άλλωστε είναι και η 
βάση του huli.gr. Στη συνέχεια προστέθηκαν 
και οι άλλες κατηγορίες, όπως είναι η εργασία 
ή τα προϊόντα» αναφέρει στην Karfitsa ο δη-
μιουργός του, Γιώργος Τούσκας.

Όπως εξηγεί ο ίδιος η αρχική ιδέα ήταν η δημι-
ουργία μιας μηχανής αναζήτησης αποκλειστικά 
για ακίνητα. Ωστόσο, δεν δούλεψε ποτέ απο-
κλειστικά για το σκοπό που δημιουργήθηκε. 

«Διαθέτει διάφορες καινοτόμες ιδέες, όπως 
είναι η αναζήτηση πάνω στο χάρτη. Ο χρήστης 
δηλαδή έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει πάνω 
στο χάρτη ένα πολύγωνο και η μηχανή να του 
εμφανίσει αναζητήσεις αποκλειστικά για τις 
περιοχές που περιλαμβάνονται στο πολύγωνο 
αυτό» αναφέρει ο κ. Τούσκας.

Το huli.gr τον επόμενο Νοέμβριο θα κλείσει 
έναν χρόνο λειτουργίας με τους χρήστες να 
δηλώνουν ενθουσιασμένοι από αυτό. Σύμφω-
να με τον κ. Τούσκα η επισκεψιμότητα καθημε-
ρινά αυξάνεται.

Οι δυσκολίες 

Ποιες ήταν όμως οι δυσκολίες που προέκυψαν 

κατά την υλοποίηση της πρωτοποριακής ιδέ-
ας του; «Έπρεπε να δουλέψω μόνος μου. Δεν 
υπήρχαν άλλα άτομα για να συνεργαστώ μαζί 
τους. Μεγάλο πρόβλημα σε καινοτόμα projects 
είναι και η έλλειψη κεφαλαίου» λέει ο κ. Τού-
σκας. Και συμπληρώνει: «Σημαντική δυσκολία 
είναι και η έλλειψη χρόνου, αφού έχω ήδη τη 
δουλειά μου και την οικογένειά μου, επομένως 
η ενασχόλησή μου με το huli.gr γίνεται στον 
ελεύθερό μου χρόνο». O ίδιος επιδιώκει το 
huli.gr σε σύντομο χρονικό διάστημα να... γίνει 
αυτό που το αρμόζει και του αξίζει. «Είναι το 
ελληνικό Google εξειδικευμένο σε ορισμένες 
κατηγορίες αναζητήσεων. Ο τρόπος που είναι 
προγραμματισμένο το huli.gr είναι παρόμοιος 
με αυτός της Google» λέει ο  κ. Τούσκας.

Δημιουργήθηκε η ελληνική μηχανή αναζήτησης
ΕΥΚΟΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, τύπου Google έχει δημιουργήσει εδώ και ένα χρόνο ένας Έλληνας από την Αθήνα. Σαραντάρης με οικογένεια που στον ελεύθερο 
χρόνο του επενδύει στην καινοτομία που δημιούργησε! Ο λόγος για τον Γιώργο Τούσκα, δημιουργό του huli.gr που αποτελεί την πρώτη εξειδικευμένη ελληνική μηχανή 

αναζήτησης στο διαδίκτυο.  Όπως δηλώνει ο κ. Τούσκας η ελληνική μηχανή αναζήτησης: «έχει φτιαχτεί με όλα τα σύγχρονα εργαλεία που είναι διαθέσιμα και είναι 
βασισμένο στο τρίπτυχο απλότητα-ευκολία-ταχύτητα».

Του Βαγγέλη Στολάκη



15

Είναι αυτονόητο πως όταν κάνεις 
έναρξη στην εφορία με κωδικό 
επαγγέλματος «υπηρεσίες δημο-
σκοπήσεων και έρευνας αγοράς», η 
επόμενη στάση σου είναι το Ε.Σ.Ρ. 
για να μπορείς να δημοσιεύεις 
έρευνες κοινής γνώμης με πολιτικό 
περιεχόμενο και η E.S.O.M.A.R. 
(ευρωπαϊκός οργανισμός που επο-
πτεύει την τήρηση των κωδίκων 
δεοντολογίας) για να αποδείξεις ότι 
γνωρίζεις τον κώδικα δεοντολογίας 
και τον εφαρμόζεις.

Το πρόσφατο περιστατικό με 
ανύπαρκτη εταιρεία που έδειξε ό,τι 
έδειξε, δεν είναι τυχαίο. Και δεν έγι-

νε απλά για να «φτιάξει» κλίμα, 
ότι δήθεν δηλαδή η ψαλίδα 

κλείνει. Έντεχνα δώσανε 
ότι και η διαφορά στην 
καταλληλότητα μεταξύ 
Τσίπρα και Μητσοτάκη 
είναι μεν υπέρ του Μη-

τσοτάκη και αυτή όμως 
είναι επίσης οριακή.

Η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει 
ούτε τον ρόλο του Ε.Σ.Ρ., ούτε 
των άλλων φορέων που εποπτεύ-
ουν τις δημοσκοπήσεις. Ακούει, 
βλέπει, διαβάζει και δέχεται αυτό 
που ακούει, βλέπει και διαβάζει. Τα 
άλλα είναι ψιλά γράμματα. Και αυτό, 
αυτοί που στήνουν τέτοια παιχνίδια, 
το γνωρίζουν πολύ καλά. 

Στόχος δεν ήταν με μια στημένη 
δημοσκόπηση να αλλάξουν το κλί-
μα. Στόχος είναι να ενοχοποιήσουν 
εντελώς τον χώρο των δημο-
σκοπήσεων έτσι ώστε οτιδήποτε 
δημοσιεύεται από εδώ και πέρα, να 
το αποδομούν και να το απαξιώ-
νουν. Θα γίνει ακόμα χειρότερο 
αν με κάποιο τρόπο (και να είστε 
σίγουροι ότι θα το κάνουν αυτοί 
που είναι πίσω από τις  μαϊμού 
μετρήσεις),  πλησιάσουν εταιρεία 
(ή εταιρείες) δημοσκοπήσεων από 
τις εγγεγραμμένες στο μητρώο του 
Ε.Σ.Ρ. και με κάποιο «καρότο…» 
προσπαθήσουν να εξαγοράσουν τις 
αξίες τους και την ηθική τους. Οι 
σωστές εταιρίες δεν πρόκειται να το 
κάνουν και στο σύνολο τους έχουν 
όλες αποδείξει ότι έχουν ψηλά την 
αξιοπιστία τους. Τι θα γίνει όμως αν 
κάποιες ενδώσουν; Θα τις καταγ-
γείλει η αξιωματική αντιπολίτευση; 
Θα βάζει δηλαδή την αντιπολίτευση 
να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις 
που μέχρι τώρα ήταν υπέρ της. 
Συμπολίτευση και αντιπολίτευση 
δηλαδή θα αλληλοκαταγγέλλονται 
για τις δημοσκοπήσεις; 

Θέλει προσοχή, είναι παγίδα!

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πο-
λιτικός αναλυτής της εταιρίας 
«Interview»

Προβοκάτσια 
με τις 
δημοσκοπήσεις
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Απ’ ότι φαίνεται, αν το σίγουρο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
υποστεί ήττα στις επόμενες εκλογές ότι και να κάνει, όποτε 
και αν γίνουν αυτές, αυτό που παίζεται είναι ο βαθμός ευ-
τελισμού ενός κόμματος που ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα 
και την Ευρώπη. Η συνεδρίαση της Βουλής τη Δευτέρα 
που πέρασε και η απόρριψη της πρότασης για σύσταση 
Εξεταστικής Επιτροπής για την διερεύνηση του θέματος 
που είχε ανακύψει από τις επανηλειμένες συζητήσεις του 
Υπουργού Άμυνας με τον βαρυποινίτη και όλα όσα έχουν 
συμβεί με επίκεντρο αυτές τις συζητήσεις, αποτελεί τον 
απόλυτο ευτελισμό του πάλαι ποτέ κόμματος της ριζοσπα-
στικής αριστεράς.

Η γνωστή για την δυνατότητά της να ψηφίζει τα πάντα - 
πλην θεμάτων που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα και 

ευαίσθητα εθνικά ζητήματα – κυβερνητική πλειοψηφία 
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ αρνήθηκε την διερεύνηση του 

θέματος, λειτούργησε σαν κοινός μηχανισμός 
συγκάλυψης και σαν προστάτης του ακροδεξιού 
Υπουργού Άμυνας που πριν λίγες βδομάδες 
ζητούσε ο ίδιος από την αντιπολίτευση να 
προτείνει την σύσταση Επιτροπής αν έχει τα 
κότσια! 

Αφού το είπε, κρύφτηκε ως δειλός λασπολόγος 
στην συνέχεια στην αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα ο 

οποίος για να διατηρηθεί λίγους μήνες ακόμα στην 
εξουσία «έκανε το καθήκον του». Προστάτεψε τον λάτρη 
του Τραμπ, ίσως – ποιος να ξέρει άραγε- για να προστατέψει 
και τον εαυτό του. Γιατί τώρα, προβάλει πια και ένα ακόμα 
ερώτημα: «Λειτουργούσε μόνος του ο κ.Π.Καμένος; Δεν 
είχε γνώση του τι συνέβαινε ο κ. Τσίπρας και αν δεν είχε, τι 
Πρωθυπουργός είναι; Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο»;

Οι βουλευτές της Αριστεράς αρνήθηκαν την διερεύνηση 
του θέματος, είπαν όχι στην διαφάνεια, είπαν ένα σωρό 
ανοησίες και στην συνέχεια τράβηξαν το κουρτινάκι. Η 
ψήφος αυτή θα τους συνοδεύει για πάντα και μάλιστα 
τσάμπα. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι αυτό το θέμα δεν 
θα διερευνηθεί και μάλιστα πολύ σύντομα και το πιο πιθανό 
έχοντας απωλέσει ο κ. Πάνος Καμμένος την βουλευτική 
ιδιότητα, άρα και την ασυλία; Όμως η εξουσία ζαλίζει ειδικά  
αυτούς που την γεύονται πρώτη φορά. Δεν είναι όμως μόνο 
αυτό. Φαίνεται ότι η συνύπαρξη ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, έφερε 
περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ προς τους ΑΝΕΛ, παρά τους ΑΝΕΛ 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος ευαισθησίας, 
ηθικής,  αριστερής ταυτότητας και πολιτικής, γίνεται εύκολο 
θύμα. 

Ποιος να ξεχάσει ότι όταν ανακίνησαν θεμα αλλαγής του 
βιβλίου των Θρησκευτικών, υπό τον εκβιασμό του Π.Καμ-
μένου το βιβλίο έμεινε ως είχε και εκπαραθυρώθηκε ο κ. 
Νίκος Φίλης; Και πως να μην γελάς μετά όταν ο Γ.Γ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών έθετε ζήτημα κατάργησης της 
προσευχής στα σχολεία. Κυβέρνηση είναι, ας το κάνουν. Σε 
ποιον το έλεγε άραγε;

Θα μπορούσε κάποιος να ρωτησει εύλογα: Μα τώρα 
ανακάλυψες την απώλεια κάθε αριστερού ιδεολογικού 
στίγματος από το ΣΥΡΙΖΑ, κάθε ίχνος ηθικής της πολιτικής;  
Εδώ εξαπάτησε ένα ολόκληρο λαό με τις δεσμεύσεις για 
σκίσιμο των Μηνημονίων, με ένα δημοψήφισμα υπόδειγμα 
κοροϊδίας όσων ψήφισαν, με μέτρα που δεν περνούσαν 
με άλλη κυβέρνηση.  Σωστό,αλλά υπάρχουν στιγμές που 
σημειολογικά παίζουν μεγάλη σημασία. Τέτοια ήταν η 
τελευταία συνεδρίαση της Βουλής. Όπως τέτοια είναι και η 
χοντροπετσιά δήθεν αριστερών, ακροδεξιών και βεβαίως 
των πολύ ευαίσθητων οικολόγων που συγκυβερνούν για το 
έγκλημα στον Σαρωνικό.

Όταν σου παίρνουν το πουκάμισο και το παντελόνι, το μόνο 
που μένει είναι να συνεχίσεις μόνος σου το στριπτήζ. Όταν 
δεν έχεις αρχές, ιδέες, ηθική και ευαισθησία , το μόνο που 
μένει είναι να περιμένεις το μαύρο,το σκληρό μαύρο στος 
κάλπες.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Δίχως αρχές,  
ευαισθησία και ηθική!
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Το πως έχει αλλάξει ο ρόλος των δήμων τα τελευταία χρόνια είναι 
πια γνωστό. Ο δήμος πια δεν περιορίζεται στις αρμοδιότητες που 
θεσμικά του έχουν δοθεί αλλά αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή και 
επισπεύδον σε μια σειρά από κρίσιμες αστικές προκλήσεις, χα-
ρακτηριστικό το παράδειγμα της προσφυγικής κρίσης, το θέματα 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αλλά και πιο σοβαρά θέματα 
που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 

Ευτυχώς, βλέπουμε όλο και περισσότερους δημάρχους στην 
Ελλάδα να αναλαμβάνουν δράση και να πρωτοπορούν διαμορ-
φώνοντας νέο τύπου συνεργασίες, βρίσκοντας νέους πόρους και 
λύσεις. 

Πώς μπορούν όμως οι δήμοι να αντεπεξέλθουν στην νέα αυτή 
συνθήκη όταν πρέπει να ασκήσουν τον νέο ρόλο τους με 

το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν 10 χρόνια; 

Πως μπορούμε να απαιτήσουμε από τα στελέχη 
των δήμων να αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύ-
ουν, να αναλάβουν νέες ευθύνες (που συνήθως 
δεν περιγράφονται και στα καθήκοντά τους) και 

κυρίως να αναπτύξουν νέες δεξιότητες; Πολλές 
φορές ακούμε σχόλια και κριτική από την αντιπολί-

τευση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έλλειψη 
«οικονομοτεχνικής μελέτης», την έλλειψη «δεικτών και 

δεδομένων» σε εισηγήσεις διαφόρων θεμάτων και πολύ καλά 
κάνουν.

Ακόμα κι εμείς οι ίδιοι ως πολιτικοί προϊστάμενοι απαιτούμε από 
το προσωπικό να συμμετέχει σε εργαστήρια και να πηγαίνει σε 
ταξίδια για συναντήσεις ενώ παράλληλα συντάσσουν τις περί-
φημες «οικονομοτεχνικές μελέτες» για τα έργα και ταυτόχρονα 
πρέπει να διαχειριστούν μια γραφειοκρατία που κόβει κάθε 
έννοια πρωτοβουλίας και καινοτομίας την ίδια στιγμή που καλά 
καλά οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν δεν λειτουργούν σωστά 
και για να κάνουν ένα «skype» πρέπει να ζητήσουν άδεια και 
άλλον υπολογιστή. 

Παρά όμως, το παράλογο και εχθρικό αυτό περιβάλλον υπάρ-
χουν στελέχη που όχι απλά επιπλέουν αλλά βγάζουν το κεφάλι 
τους έξω από το νερό, κολυμπάνε και βοηθάνε και τους άλλους 
ενώ ταυτόχρονα μας δείχνουν τον δρόμο. Και αυτούς, που 
μπορεί να μην είναι πολλοί αλλά χωρίς αυτούς ούτε εμείς ούτε 
ο δήμος συνολικά θα μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούμε 
ούτε να τους επιβραβεύσουμε ούτε να τους αναβαθμίσουμε σε 
θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα από άξια στελέχη με σπουδές και γνώσεις που 
λόγω ηλικίας βρίσκονται χωμένοι σε ένα γραφείο και συνειδητά 
προσπαθούν να μην ξεχωρίσουν από την μάζα για να μην στοχο-
ποιηθούν ή γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται η προσπάθειά τους να 
επιβραβευθεί.

Σωστή αξιολόγηση, προγράμματα επιμόρφωσης προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες του συγκεκριμένου υπαλλήλου σε συνδυασμό με τις 
ανάγκες του δήμου, δυνατότητα επιβράβευσης, αναβάθμιση των 
υποδομών και εργαλείων με τα οποία δουλεύουν οι υπάλληλοι 
και φυσικά τη δυνατότητα ο δήμος να προσλαμβάνει εξειδικευ-
μένο προσωπικό με δεξιότητες του σήμερα και όχι του χθες. Για 
να καταφέρουμε αυτό που είχε πει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
στην αρχή της θητείας του «να λες ότι είσαι δημοτικός υπάλληλος 
και να είσαι περήφανος για αυτό». Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει 
να σταματήσει να βάζει τρικλοποδιές ο δημόσιος τομέας μεταξύ 
του, οι υπάλληλοι μεταξύ τους, να μην υποβαθμίζουμε συνεχώς 
εμείς ως πολιτικοί προϊστάμενοι τον ρόλο και την αξία αυτών των 
ανθρώπων. Στο τέλος της ημέρας, όταν θα φύγουμε εμείς, αυτοί 
θα μείνουν πίσω και αυτοί μόνο μπορούν να διασφαλίσουν ότι 
οι αλλαγή προς μια καλύτερη πόλη θα συνεχίσει και ότι κανένας 
πολιτικός προϊστάμενος δεν θα μπορέσει να γυρίσει το χρόνο και 
την πρόοδο πίσω. Γιατί για να έχεις μια ανθεκτική πόλη πρέπει να 
έχεις καταρχήν έναν ανθεκτικό δήμο και το μεγαλύτερο κεφάλαιό 
σου είναι οι άνθρωποι του. 

*Η κ. Λιάκου είναι αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του δήμου Θεσσαλονίκης

Υπάρχουν και 
υπάλληλοι που μας 
δείχνουν το δρόμο!
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Μ. ΖορπίδηςΧρ.Νικολόπουλος

Στα Επιμελητήρια της Θεσσα-
λονίκης υπάρχουν πρόσωπα 
που παρότι κατέχουν θέσεις 
στα Δ.Σ. και μέχρι πρότινος 
ήταν στενοί συνεργάτες των 
τωρινών προέδρων, αποφά-
σισαν να  βγούνε μπροστά και 
να ζητήσουν την ψήφο των 
συναδέλφων τους για την ηγε-
σία.  Στο Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο απέναντι από τον 
Μιχάλη Ζορπίδη που ηγεί-
ται του συνδυασμού «Ισχυρό 
Επιμελητήριο» και βρίσκεται 
στο «τιμόνι» του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης από το 2006, θα βρεθεί 
ο Χρήστος Νικολόπουλος 
-Γενικός Γραμματέας του Δι-
οικητικού Συμβουλίου- επικε-
φαλής του συνδυασμού «Αλ-
ληλεγγύη Επαγγελματιών». 
Στις εκλογές δικαίωμα ψήφου 
έχουν 14.925 επαγγελματίες 
και 29.586 προερχόμενοι από 
τον χώρο της παροχής υπηρε-
σιών, που είναι εγγεγραμμένα 
μέλη του ΕΕΘ. Από τις κάλπες 

του Δεκεμβρίου θα εκλεγούν 
51 μέλη του ΔΣ. Βέβαια, δεν 
είναι απίθανο την τελευταία 
στιγμή, να προκύψουν κι άλ-
λοι συνδυασμοί από επαγγελ-
ματίες που είναι προσκείμενοι 
στο ΚΚΕ ή να υπάρξει κι άλλος 
συνδυασμός από τον χώρο της 
Χρυσής Αυγής. Στο Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο ο πρόεδρος Πα-
ναγιώτης Παπαδόπουλος 
θα διεκδικήσει για ακόμη μία 
φορά την προεδρεία, έχοντας 
μαζί του θερμούς υποστηρι-
κτές και «αντίπαλό» του τον 
Γιάννη Φωτιάδη, επικεφα-
λή του Συνδυασμού «Ένωση 
Βιοτεχνών Νέοι Ορίζοντες», ο 
οποίος σήμερα βρίσκεται στη 
θέση του οικονομικού επόπτη. 
Στις εκλογές που θα πραγματο-
ποιηθούν στις 2,3 και 4 Δεκεμ-
βρίου,  θα αναδειχθούν 41 νέα 
μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Βιοτεχνικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης. Τέλος 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο η υποψηφιότητα 

του σημερινού προέδρου Δη-
μήτρη Μπακατσέλου δεν 
αμφισβητείται, ενώ υπάρχουν 
φήμες ότι την τελευταία στιγ-
μή μπορεί να ανακοινωθεί και 
η υποψηφιότητα του γιου του 
κ. Μασούτη. Να τονίσουμε βέ-
βαια, πως όλα θα κριθούν στο 
τέλος του μήνα οπότε και θα 
έχουν κατατεθεί επίσημα όλοι 
οι υποψήφιοι, οι υποψηφιό-
τητες και οι… συνδυασμοί. Να 
αναφέρουμε παράλληλα ότι ο 

νέος νόμος επιτρέπει τόσο την 
ηλεκτρονική ψηφοφορία, όσο 
και την τοποθέτηση κάλπης 
σε περισσότερες από μία πε-
ριοχές, δηλαδή εκτός από τη 
Θεσσαλονίκη μπορεί η ψηφο-
φορία να επεκταθεί και σε άλ-
λες περιοχές του νομού Θεσ-
σαλονίκης με κάλπες από τον 
Λαγκαδά και την Ασπροβάλτα 
μέχρι… τη Θέρμη έτσι ώστε να 
διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι 
και να αυξηθεί η συμμετοχή 

των επαγγελματιών στις επι-
μελητηριακές εκλογές.  

Χαλκιδική 

Ο πιο τουριστικός νομός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, αυτός της Χαλκι-
δικής, μέχρι τώρα έχει τρεις 
υποψήφιους προέδρους που 
εκδήλωσαν την επιθυμία να 
ηγηθούν του Επιμελητηρί-
ου και προέρχονται από τον 
χώρο της Νέας Δημοκρατίας. 
Ο τωρινός πρόεδρος Γιώρ-
γος Γκιλής, θα διεκδικήσει 
εκ νέου την προεδρία για τρίτη 
φορά με τον συνδυασμό «Επι-
μελητηριακές καινοτομίες», 
έχοντας απέναντί του τον νυν 
Β’ αντιπρόεδρο Γιάννη Κου-
φίδη που ηγείται του συνδυ-
ασμού «Επιχειρούμε μαζί» και 
την Ελευθερία Χατζηστα-
ματίου-Λεμονιάδου που 
κατά το παρελθόν είχε θέσει 
υποψηφιότητα για τη θέση 
περιφερειακού συμβούλου με 
τον συνδυασμό του Γιάννη Ιω-
αννίδη και «κατεβαίνει» με τον 
συνδυασμό «Επιχειρηματικό 
όραμα Χαλκιδικής». 

Πιερία

Πιο ξεκάθαρα φαίνεται να 
είναι τα πράγματα στην Πιε-
ρία, όπου οι «ανταγωνιστές» 
του τωρινού προέδρου Ηλία 

Χατζηχριστοδούλου, απο-
φάσισαν να αποχωρήσουν 
πριν από έξι μήνες από την… 
«εκλογική αρένα» αφήνοντάς 
τον να διεκδικήσει και να λάβει 
την ηγεσία του Επιμελητηρίου 
για ακόμη μία θητεία. Βέβαια, 
όπως λένε επιχειρηματίες της 
Πιερίας «μπορεί τελευταία 
στιγμή να εκδηλώσει κάποιος 
ενδιαφέρον. Όμως, εκτιμώ 
πως είναι αργά διότι δεν μπο-
ρείς να κατέβεις στις εκλογές 
και να μην έχεις κάνει συνδυ-
ασμό μέχρι σήμερα. Έπρεπε να 
είχαν ήδη γίνει οι απαραίτητες 
ζυμώσεις. Η υποβολή υποψη-
φιότητας είναι μέχρι τα τέλη 
Οκτωβρίου, οπότε και μπορεί 
να εμφανιστεί κάποιος... υπο-
ψήφιος, υποψήφιος αν και το 
θεωρώ απίθανο». 

Σέρρες

Στο νομό Σερρών οι ανακοι-
νώσεις έγιναν επίσημα, με 
τους διεκδικητές για τη θέση 
του προέδρου του Επιμελητη-
ρίου να είναι δύο. Στη… θέση 
του επιθυμεί να παραμείνει ο 
τωρινός πρόεδρος Χρήστος 
Μέγκλας –που είχε προβεί 
σε σχετικές ανακοινώσεις ήδη 
από τα τέλη Ιουλίου- έχοντας 
απέναντί του τον Βασίλη Κα-
λαϊτζίδη που έχει ξεκινήσει 
τις επαφές για την κατάρτιση 
του συνδυασμού του, επιση-

Οι υποψήφιοι… υποψήφιοι των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας 
ΣΤΗ «ΜΑΧΗ» ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 

Στην «αρένα» της εκλογικής διαδικασίας έχουν ριχτεί οι υποψήφιοι… υποψήφιοι πρόεδροι των Επιμελητηρίων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρά το γεγονός ότι επίσημα οι υποψηφιότητες και οι συνδυασμοί θα ανακοινωθούν στις αρχές Νοεμβρίου, οι ζυμώσεις και ο… αγώνας των 
υποψηφίων, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Όσοι κάθονται ήδη στην προεδρική θέση των Επιμελητηρίων -και ο νέος νόμος τους επιτρέπει να θέσουν ξανά υποψηφιότητα- έχουν ανακοινώσει από νωρίς τις… προθέσεις τους, για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ υπάρχουν κι 

άλλοι που κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά, μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Της  Έλενας Καραβασίλη

Θολό είναι το τοπίο των επιμελητηριακών εκλογών σε Πέλλα και Ημαθία, αφού κανείς δε γνωρίζει κάτι, με τις… 
«αποκαλύψεις» να αναμένονται την τελευταία στιγμή, δηλαδή στο τέλος του Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η επί-
σημη κατάθεση των συνδυασμών που θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. «Μέχρι τότε όλα είναι ρευστά», 
σημειώνουν μέλη των Επιμελητηρίων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο νυν πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Ημαθίας, Νικόλας Ουσουλτζόγλου, καθώς συνταξιοδοτείται και έχει διατελέσει πρόεδρος για τρεις συ-
νεχόμενες θητείες. 

 Φ. Βλαστού

#ρεπορτάζ

Γ. Φωτιάδης Π. Παπαδόπουλος Γ. ΓκιλήςΔ. Μπακατσέλος
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Β. ΚαλαϊτζίδηςΗλ. ΧατζηχριστοδούλουΓ. Κουφίδης

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιώργος 
Γκιλής, θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία στις 
επερχόμενες επιμελητηριακές εκλογές. Ο ίδιος έδω-
σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εφημερίδα 
Karfitsa, έχοντας πάντα στο επίκεντρο το συμφέρον 
των επιχειρηματιών και επαγγελματιών της περιοχής 
του.  

Ποιες κινήσεις πιστεύετε πως πρέπει να γίνουν για 
να επιστρέψουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης;

Μετά από σχεδόν οχτώ χρόνια ύφεσης, η επιστρο-
φή στην ανάπτυξη είναι πια θέμα επιβίωσης για την 
Ελλάδα. Για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους πολί-
τες της.  Όλες οι θυσίες που έγιναν τα προηγούμενα 
χρόνια, θα κριθούν από το πότε και με ποιο ρυθμό 
θα αρχίσει η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται. 
Δυστυχώς όμως στην πατρίδα μας όλα διαρκώς αλ-
λάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν! Τονίζουμε συνεχώς ως 
εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και των 
επιμελητηρίων, ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη αναφε-
ρόμαστε κυρίως, στη διευκόλυνση των επενδύσεων, 
στην δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος, στη μείωση των φόρων και του κόστους 
των ασφαλιστικών εισφορών, στην ταχύτερη αδειο-
δότηση των επιχειρήσεων, στις αποκρατικοποιήσεις, 
σε μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων προς την κα-
τεύθυνση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της 
δικτύωσης, σε χρηματοδοτικά εργαλεία με εύκολη 
πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απο-
κατάσταση ανταγωνιστικών όρων χρηματοδότησης 
από το τραπεζικό σύστημα, όλα εκείνα τα στοιχεία και 

οι παράγοντες που θα δώσουν την ευκαιρία στις βιώ-
σιμες επιχειρήσεις να προχωρήσουν.

Πόσο σημαντική είναι η στήριξη των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση;

Αδιαμφισβήτητα, η στήριξη των  μικρών ελληνικών 
επιχειρήσεων είναι αναγκαία. Όμως η αναδιάρθρωση 
της οικονομίας και της απασχόλησης προϋποθέτει 
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και υλοποίηση επεν-
δύσεων. Ο περιορισμός της εμπλοκής του Δημοσίου 
στην οικονομική καθημερινότητα, είναι το πρώτο 
βήμα που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση προ-
κειμένου να προσελκύσει επενδύσεις και να έρθει η 
ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 
ιδιωτικά κεφάλαια και χωρίς ισχυρές επιχειρήσεις.

Πως σχολιάζετε τις κινήσεις του πρωθυπουργού, 
προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές;

Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός με επισκέ-
ψεις του σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες επιδιώκει 
να μας πείσει ότι έχει υιοθετήσει μια πιο φιλελεύθερη 
στάση, μια προσέγγιση προς τον ιδιωτικό τομέα και 
τελικά μια πιο φιλική άποψη προς την ιδιωτική επι-
χειρηματικότητα, αλλά από την άλλη μεριά με δικές 
του πολιτικές αποφάσεις σαμποτάρει την υλοποίησή 
τους. Στην Ελλάδα είναι μετρημένες στα δάκτυλα του 
ενός χεριού οι (πραγματικές) επενδύσεις που έγιναν 
την τελευταία 15ετία.  Και αυτές από, ισάριθμους, επι-
χειρηματικούς ομίλους (τους μοναδικούς που έχου-
με -μεταλλουργία, τσιμέντα, τσιγάρα, εφοδιασμός) 
υποχρεωμένους να αναβαθμίζονται, γιατί είναι υπο-
χρεωμένοι να προσαρμοστούν στους σκληρούς κα-
νόνες του ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης. 
Τα τελευταία 15 χρόνια δεν αναλαμβάνει επενδυτικό 

ρίσκο Έλληνας ή ξένος επενδυτής γιατί αποφεύγει και 
τις παγίδες των επιλογών στην οικονομία. 

Ιδιαίτερα την τελευταία διετία έχουμε αποχωρήσεις 
ιστορικών παραγωγικών επιχειρήσεων, πολυεθνι-
κών Εταιριών και γνωστών μεταποιητικών μονάδων. 
Μεγάλες επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί , 
όπως στην περίπτωση του Ελληνικού, τινάσσονται 
στον αέρα, όχι επειδή βρέθηκαν αρχαία, αλλά επειδή 
υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν!!! Επιπλέον πολλές 
άλλες ξένες επιχειρήσεις που δυνητικά θα μπορού-
σαν να επενδύσουν και να συμβάλλουν στην μείωση 
της ανεργίας στην Ελλάδα, καταγράφουν με αρνητικό 
πρόσημο τα εμπόδια στην υλοποίηση ξένων επενδύ-
σεων. Για το λόγο αυτό οι διοικούντες ας αφήσουν 
τα λόγια περί επενδυτικής ατζέντας και ας κοιτάξουν 
πώς θα προστατευτούν οι συμφωνίες που ήδη έχουν 
υπογραφεί με επενδυτές. Η ζημία για τη χώρα και την 
αξιοπιστία της είναι τεράστια.

Γ. Γκιλής: «Η στήριξη των  μικρών ελληνικών επιχειρήσεων είναι αναγκαία»

Οι υποψήφιοι… υποψήφιοι των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας 
ΣΤΗ «ΜΑΧΗ» ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 

Στην «αρένα» της εκλογικής διαδικασίας έχουν ριχτεί οι υποψήφιοι… υποψήφιοι πρόεδροι των Επιμελητηρίων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρά το γεγονός ότι επίσημα οι υποψηφιότητες και οι συνδυασμοί θα ανακοινωθούν στις αρχές Νοεμβρίου, οι ζυμώσεις και ο… αγώνας των 
υποψηφίων, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Όσοι κάθονται ήδη στην προεδρική θέση των Επιμελητηρίων -και ο νέος νόμος τους επιτρέπει να θέσουν ξανά υποψηφιότητα- έχουν ανακοινώσει από νωρίς τις… προθέσεις τους, για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ υπάρχουν κι 

άλλοι που κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά, μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Της  Έλενας Καραβασίλη

#ρεπορτάζ

μαίνοντας σε δηλώσεις του 
πως είναι περισσότερο ικα-
νοποιημένος απ’ ο,τι περίμε-
νε από την ανταπόκριση των 
επιχειρηματιών. Με φόντο τις 
επιμελητηριακές εκλογές και 
την «μάχη» για την προεδρία, 

ο κ. Μέγκλας είχε σημειώσει 
πως: «χαιρόμαστε να υπάρ-
χουν και άλλοι υποψήφιοι». 
 
Κιλκίς

Σε… στάση αναμονής βρίσκο-

νται οι «αντίπαλοι» του «πρά-
σινου» Παύλου Τονικίδη 
που ηγείται του Επιμελητηρίου 
Κιλκίς και όπως ανακοινώθη-
κε «επιθυμεί να συνεχίσει να 
στηρίζει τον τόπο του». Είναι η 
τέταρτη φορά που θέτει υπο-

ψηφιότητα και όπως λέει «θα 
είναι και η τελευταία. Ο νέος 
νόμος ορίζει πως οι πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων θα έχουν 
δύο θητείες, εγώ διεκδικώ για 
τέταρτη και… τελευταία φορά 
την προεδρεία του Επιμελη-

τηρίου μας». Επίσης, το όνομα 
του Κωνσταντίνου Βιο-
λιτζή, που προέρχεται από 
το χώρο της ΝΔ, ακούγεται 
στα… «πηγαδάκια» του νομού, 
με τον ίδιο βέβαια να μην επι-
βεβαιώνει ακόμη την υποψη-

φιότητά του. Σε επικοινωνία 
που είχαμε μαζί του, σημείωσε 
πως μέχρι το τέλος της εβδο-
μάδας θα έχει… ξεκαθαρίσει 
το τοπίο, ενώ όπως είπε: «δεν 
είναι δεδομένο πως θα ηγηθώ 
εγώ του συνδυασμού».

Ε. Χατζησταματίου - Λεμονιάδου Χρ. Μέγκλας Π. Τονικίδης
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Στο LAZART Hotel, στην οδό Κολοκοτρώνη 
16 στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν 
τα επίσημα εγκαίνια του νέου πεντάστερου 
ξενοδοχείου, σε ένα δημιουργικό χώρο τέ-
χνης. Τα εγκαίνια του ξενοδοχείου, το οποίο 
βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα φιλόμουση και 
καλλιτεχνική περιοχή της Θεσσαλονίκης 
μόλις λίγα λεπτά από τις ακτές του Θερμαϊ-
κού και στην καρδία της πόλης, κατάφεραν 
να δώσουν στους πολλούς καλεσμένους την 
ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση της 
πρωτοβουλίας του LAZART Hotel να ανα-
δείξει την πολιτισμική ταυτότητα του δήμου 
Παύλου Μελά και της Σταυρούπολης. Οι επί-
τιμοι προσκεκλημένοι της βραδιάς είχαν την 
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους 
συνεδριακούς χώρους και τις αίθουσες εκ-
δηλώσεων, τα ευρύχωρα δωμάτια, αλλά και 
τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια και μπαρ μέσα 
από μια εικαστικά εμπνευσμένη περιήγηση 
με  έργα τέχνης νέων και διακεκριμένων 
Ελλήνων καλλιτεχνών που κοσμούσαν τους 
χώρους του ξενοδοχείου. Οι καλλιτέχνες 
μάλιστα στη συνέχεια χάρισαν στο κοινό 
μια μοναδική εμπειρία καθώς ζωγράφιζαν 
πρωτότυπα έργα ζωντανά κατά την διάρ-
κεια των εγκαινίων. Οικοδεσπότες της βρα-
διάς ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zeus 
International, κ. Χάρης Σιγανός  και η Διευ-
θύντρια του ξενοδοχείου, κ. Νόπη Σαββίδου. 
Τα επίσημα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία 
τους πλήθος μελών της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης  καθώς και συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά 
γραφεία και εταιρίες αλλά και επιφανή μέλη 
της τοπικής κοινωνίας.

Η NOBACCO, η μεγαλύτερη εταιρεία προϊόντων ατμίσματος στην Ελλάδα, απέσπασε 
δύο βραβεία κατά την τελετή απονομής των Mobile Excellence Awards 2017, τα οποία 
συνδιοργανώθηκαν για 3η συνεχή χρονιά από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχει-
ρείν (ELTRUN)  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την εταιρεία Boussias 
Communications. Η καινοτόμα mobile εφαρμογή της Nobacco Privilege Club διακρί-
θηκε πρώτη στην ενότητα Mobile εφαρμογές για καταναλωτές, στην κατηγορία Use of 
Mobile for Customer Loyalty κερδίζοντας το χρυσό βραβείο. Επίσης η εταιρία βραβεύ-
τηκε για την online πλατφόρμα της με το αργυρό βραβείο.

Η ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, η εταιρεία που προμηθεύει με φυσικό αέριο εκα-
τοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα, τώρα μας γεμίζει όχι μόνο με ενέργεια, αλλά 
και με μοναδικής αξίας δώρα για όλη την οικογένεια. Η εταιρεία «τρέχει» διαγωνισμό 
στην ιστοσελίδα gemizoymeenergeia.gr, με μεγάλο έπαθλο ένα τετραήμερο ταξίδι στην 
Disneyland, στο Παρίσι, για μια τετραμελή οικογένεια! 

Στα έπαθλα του διαγωνισμού περιλαμβάνονται επίσης 1 iphone 7 32 GB 4G+ Smartphone 
Black, 2 Galaxy Tab S2 T813 Tablet 9.7» WiFi, 2 Σετ εντοιχιζόμενων συσκευών (Φούρνος 
& Αυτόνομη κεραμική βάση εστιών), 2 τηλεοράσεις Sony KD49XD7005 49» Smart 4K T, 
2 κονσόλες Sony PS4 Pro 1TB & 2nd Wireless Dualshock 4 V2 & Powerpak 1200mAh 
καθώς και 100 προπληρωμένες κάρτες Ticket Compliments.  Στο διαγωνισμό μπορούν να 
συμμετέχουν όλοι, πελάτες και μη της εταιρείας, μέσω της επίσημης σελίδας της εταιρείας 
στο Facebook, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 18321 και μέσω των καταστημάτων της 
εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία.

Εγκαίνια στο νέο πεντάστερο 
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης 

Βραβείο για το… άτμισμα 

Το αέριο Θεσσαλονίκης μοιράζει απίστευτα δώρα

#αυτό_το_μάθατε;

Η νέα επαναστατική υβριδική συσκευή Philips 
OneBlade Pro έρχεται πρώτα στην Κωτσόβολος, 
την εταιρεία που καταφέρνει πάντα να καινοτομεί 
και να φέρνει το αύριο της τεχνολογίας, σήμερα! 
Η νέα OneBlade αποτελεί τη επανάσταση στην αν-
δρική περιποίηση, αφού επιτρέπει το τριμάρισμα, 
ξύρισμα και διαμόρφωση τριχών κάθε μήκους.  
Το OneBlade Pro απευθύνεται στους άντρες που 
θέλουν να εκφράζονται, αλλάζοντας τακτικά το 
στυλ στα γένια τους, εύκολα, γρήγορα, χωρίς τα-
λαιπωρία και πολλαπλά εργαλεία. Για την ανάγκη 
αυτή λοιπόν, η Philips δημιούργησε κάτι μοναδικό! 
Η συσκευή OneBlade αποτελεί το μόνο εργαλείο 
που ενσωματώνει 2 τεχνολογίες σε μία – ξύρισμα 
& τριμάρισμα μαζί – κι  έχει σχεδιαστεί για να τρι-
μάρει, να διαμορφώνει και να  ξυρίζει οποιοδήποτε 
μήκος τρίχας με απόλυτη ευκολία και ακρίβεια. Το 
επαναστατικό OneBlade συνδυάζει μία ταχύτατα 
κινούμενη λεπίδα (200 κινήσεις ανά δευτερόλε-
πτο) με το διπλό σύστημα προστασίας, που χαρίζει 
αποτελεσματικό, άνετο ξύρισμα ακόμα και στις πιο 
μακριές τρίχες. Επίσης, διαθέτει εργονομικό σχε-
διασμό και είναι ιδανικό, τόσο για στεγνή ή υγρή 
χρήση, ενώ προστατεύει την επιδερμίδα από ερε-
θισμούς και κοψίματα που μπορεί να προκληθούν 
από το ξύρισμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δυνάμει της υπ’ αρ. 175/2011 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδι-
κής Εκουσία Δικαιοδοσία, με αιτούντα τον 
«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ & ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΦΛΟ-
ΓΗΤΩΝ», που εδρεύει στα Ν. Φλογητά 

Χαλκιδικής, τροποποιήθηκε το καταστατι-
κό ως προς την επωνυμία του σωματείου, 

από «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ», σε «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ» και της θητείας 

του Διοικητικού Συμβουλίου, από διετή σε 
τριετή θητεία.

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Η Allianz Ελλάδας συμμετέχει στο νέο θεματικό 
πρόγραμμα «Thought For Food» της πρωτοβουλί-
ας «Giving For Greece» του Ιδρύματος Μποδοσά-
κη. Το «Thought For Food»  έχει στόχο τη στήριξη 
της ελληνικής περιφέρειας και των ανθρώπων της 
ελληνικής γης. Υλοποιείται σε συνεργασία με την 
Αμερικανική Γεωργική σχολή και το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ). Η Allianz Ελλά-
δος, με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανέλαβε 
το κόστος εκπαιδευτικού προγράμματος που υλο-
ποιεί η Aμερικανική Γεωργική Σχολή ειδικά για τον 
αγροτικό κτηνοτροφικό συνεταιρισμό, «Βοσκός». Ο 
συνεταιρισμός δημιουργήθηκε από 10 νέους που 
ζουν σε ένα μικρό ορεινό χωριό του Ολύμπου και 
παράγει υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊό-
ντα. Τα μέλη του «Βοσκού» έχουν τη δυνατότητα 
να εκπαιδευτούν και στη δική τους μονάδα παρα-
γωγής, ακριβώς πάνω στο αντικείμενο της εργα-
σίας τους.  Με την υλοποίηση του προγράμματος, 
η Allianz σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη 
παρέχει εφόδια σε 10 νέους ανθρώπους, που έχουν 
τις δυνατότητες να διαπρέψουν στον τομέα τους, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
της αύξησης της παραγωγής τους και της οικονομι-
κής βιωσιμότητάς τους. 

Έρχεται ο επαναστατικός τρόπος 
ξυρίσματος 

Η Allianz Ελλάδας στηρίζει τους 
νέους ανθρώπους
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#αυτό_το_μάθατε;
«Οπτικά Νικόπουλος» 
σ τ ο  Ω ρ α ι ό κ α σ τ ρ ο ! 
Γυαλιά οράσεως και 
ηλίου, φακοί επαφής, 
οπτομετρία. Aνδρικά, 
γυναικεία & παιδικά σε 
πολλά σχέδια & χρώ-
ματα για όλα τα γούστα, 
σε συνδυασμό με τις 
μοναδικές προσφορές. 
Παρέχει υπηρεσίες πω-
λήσεων σκελετών και φακών επαφής, οφθαλμολογικές μετρήσεις και επισκευές γυαλιών. Είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί άμεσα και σίγουρα σε όλες τις παραγγελίες των πελατών. Τα «Οπτικά Νικόπουλος» είναι μια 
επιχείρηση με περισσότερα από 17 χρόνια ιστορίας στον κλάδο των οπτικών. Η πορεία της επιχείρησης ξεκινάει 
το 2000 όπου ο Γιώργος Νικόπουλος άνοιξε το πρώτο κατάστημα οπτικών στο κέντρο του Ωραιοκαστρου. Το 
2017 το κατάστημα μεταφέρθηκε και τώρα  βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της αγοράς στην Λ. Δημοκρατίας 26 . 
Τα «Οπτικά Νικόπουλος» καθιερώθηκαν στην αγορά των οπτικών, όχι μόνο για την πολύχρονη παρουσία τους, 
αλλά και γιατί συνδυάζουν την εμπειρία χρόνων και γνώσεων, ώστε να παρέχουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπη-
ρεσίες για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι τα μάτια και η όραση. Το κατάστημα «Οπτικά Νικόπουλος» δεν 
σταματά να εισάγει νέα και εξελιγμένα προϊόντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Χρόνια ιστορίας 
που συνεχίζονται, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εξαιρετική ποιότητα, φυσικά στις καλύτερες τιμές 
και βέβαια με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Στοιχεία που κέρδισαν την εμπιστοσύνη και αφοσίωση των πελατών, 
και ανέδειξαν τα «Οπτικά Νικόπουλος» στην κορυφή των επιλογών τους.

Το GREEN PEEL είναι μία βραβευμένη, ιατρικά 
– αναπτυγμένη, απόλυτα φυτική θεραπεία, 
με αποκλειστικά φυτικά συστατικά, τα οποία 
έχουν αποδείξει την επιτυχία τους παγκοσμί-
ως. Το πολύτιμο μίγμα του GREEN PEEL απο-
τελείται από 11 βότανα, πλούσια σε βιταμίνες, 
ορυκτά και ένζυμα που αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους για την επίτευξη των επιθυμητών αποτε-
λεσμάτων. Εδώ και 60 χρόνια το GREEN PEEL 
θεραπεύει τα ακόλουθα δερματικά προβλήμα-
τα:

• Σμηγματορροϊκά δέρματα, ακνεϊκά δέρματα, δέρματα με διεσταλμένους πόρους 
• Ακάθαρτα δέρματα, κυστική ακμή, σημάδια ακμής 
• Ουλές (που προκαλούνται από ακμή, ατυχήματα, εγκαύματα κτλ) 
• Δέρματα με πρόωρη γήρανση, ρυτίδες, χαλάρωση 
• Ώριμα ή Φωτογηρασμένα δέρματα 
• Υπερμελαγχρώσεις διαφόρων αιτιολογιών (ορμονικής προέλευσης, φαρμάκων, έκθεσης στον ήλιο κ.α.) 
•Χαλάρωση δέρματος στο σώμα (περιοχή της κοιλιάς, μηρών, γλουτών, χέρια κ. α.)  
• Ραβδώσεις (μετεφηβικές, μετά από εγκυμοσύνη ή αυξομείωση βάρους)

Χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο και χωρίς οξέα, αποτελεί την πιο δυναμική και παράλληλα φυσική και ασφαλή 
μέθοδο απολέπισης και ανάπλασης σε βάθος.

Επταλόφου 1 & Τσαμεσίδου 16 γωνία, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 689847 
www.beautysalon-oraiokastro.gr

ΟΠΤΙΚΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ BEAUTY SALON ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

To 2014 μετά από πολύμηνη αναζήτηση 
των καλύτερων προιόντων σε τοπικούς 
παραγωγούς και μικρές βιοτεχνίες σε 
όλη την Ελλάδα, ανοίξαμε το πρώτο 
μας κατάστημα στον κεντρικό εμπορι-
κό δρόμο του Ωραιοκάστρου, το οποίο 
έτυχε θερμής υποδοχής από το κατα-
ναλωτικό κοινό της περιοχής. Τον Σε-
πτέμβριο του 2017 προχωρήσαμε στο 
άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στην 
Τούμπα θεσσαλονίκης δίπλα στο πάρκο 
του Αγ.Θεράποντα, ενός καταστήματος 
υψηλής αισθητικής και απαράμιλλης 
διακόσμησης, το οποίο ήδη από τις 
πρώτες ημέρες λειτουργίας του αγκά-
λιασαν οι κάτοικοι της περιοχής και 
όχι μόνο. Με μεράκι και ζεστασιά και 
πρωτίστως με προιόντα φρέσκα, ποι-
οτικά, παρασκευασμένα από εμάς αλλά 
και δεκάδες άλλα προιόντα από εγνω-
σμένης φήμης εταιρείες και βιοτεχνίες 
από όλη την Ελλάδα, δημιουργήσαμε 
ένα κατάστημα μοντέρνο, ζεστό και 
ποιοτικό όπου ο καθένας μπορεί να 
βρει τα πάντα από ξηρούς καρπούς, 
γλυκίσματα, μπαχαρικά, είδη διαίτης 
και υγιεινής διατροφής, παγωτά, ποτά, 
ζαχαρώδη για παιδιά και όχι μόνο,πά-
ντα με γνώμονα και οδηγό την υψηλή 
ποιότητα, την φιλική εξυπηρέτηση και 
τις προσιτές τιμές για όλα τα βαλάντια. 
Σας περιμένουμε να μας επισκεφθείτε 
και να απολάυσετε ό,τι επιθυμείτε επί 
της Λεωφόρου Δημοκρατιας 25, Τηλ. 
2314016014 (Ωραιόκαστρο) και Ανα-
τολικης Θρακης 67 και Ιλυσσου 1, Τηλ. 
2310926309 (Τούμπα).
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#αφιέρωμα_ωραιόκαστρο

Ο δήμος Ωραιοκάστρου με έδρα το Ωραιόκα-
στρο αποτελείται από τον πρώην δήμο Ωραιο-
κάστρου, τον πρώην δήμο Καλλιθέας και τον 
πρώην δήμο Μυγδονίας ενώ η ευρύτερη πε-
ριοχή της πόλης του Ωραιοκάστρου διακρίνεται 
στους εξής τρεις οικιστικούς πυρήνες: Ωραιό-
καστρο, Γαλήνη (είναι αυτόνομος μεταγενέστε-
ρος οικισμός που βρίσκεται νότια-ανατολικά 
του Ωραιοκάστρου) και Παλαιόκαστρο (είναι 
αυτόνομος παλαιότερος οικισμός που βρίσκε-
ται νότια του Ωραιοκάστρου). Στα διοικητικά του 
όρια περιλαμβάνει επίσης τα χωριά Πεντάλο-
φος, Νεοχωρούδα, Μεσαίο, Νέα Φιλαδέλφεια, 
Πετρωτό και Μονόλοφος, που ανήκαν στον 
πρώην δήμο Καλλιθέας, και τα χωριά Λητή, 
Μελισσοχώρι και Δρυμός που ανήκαν στον 
πρώην δήμο Μυγδονίας.

Πως πάμε

Ξεκινώντας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης 
και ακολουθώντας το δρόμο προς Καβάλα στα 
δεξιά μας συναντάμε την πινακίδα «Ωραιόκα-
στρο». Από το σημείο εκείνο το ταξίδι μας αρχί-
ζει να διαφοροποιείται. Όσο ανεβαίνουμε προς 
το λόφο, όπου βρίσκεται το διοικητικό κέντρο 
του Ωραιοκάστρου, τόσο πυκνώνει ο πνεύμο-
νας πρασίνου για την περιοχή, αλλά και συνο-
λικά για το πολεοδομικό συγκρότημα για την 
ευρύτερη Θεσσαλονίκη.   

Ραγδαία πληθυσμιακή  
και οικιστική ανάπτυξη

Τόπος μοναδικής φυσικής ομορφιάς, προικι-
σμένος με πράσινο και εξαίρετο κλίμα, το Ωραι-
όκαστρο προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες πολί-
τες για μόνιμη εγκατάσταση. Αυτό οφείλεται και 
στα σημαντικά έργα υποδομής, αναψυχής και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής, τα οποία υλο-
ποιούνται καθημερινά από τη δημοτική αρχή. 

Το Ωραιόκαστρο αποτελεί έναν δήμο με ραγδαία 
πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη, η οποία 
με τη μέριμνα της οικείας Δημοτικής Αρχής 
συντελείται με όρους ποιότητας και απόλυτου 
σεβασμού απέναντι στον άνθρωπο και στο πε-
ριβάλλον. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του ανέρχε-
ται στους 20.852 κατοίκους. Σε κάθε περίπτω-
ση ο πραγματικός πληθυσμός του Ωραιοκά-
στρου υπολογίζεται ότι ξεπερνά σήμερα τους 
30.000 κατοίκους και μαζί με τον πληθυσμό 
των υπολοίπων χωριών ξεπερνά τους 40.000 

κατοίκους. Εκτός από τον πληθυσμό, εξ’ άλλου 
υπερδιπλασιάστηκε και η έκταση του Ωραιοκά-
στρου, καθώς με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-
διο, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης μία έκταση 
4.217 στρεμμάτων.

Ιστορικά στοιχεία

Αποδείξεις ότι ο τόπος κατοικούνταν από αρ-
χαιοτάτους χρόνους  είναι τα διάφορα αρχαιο-
λογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στην έκτα-
ση που καταλαμβάνει ο δήμος Ωραιοκάστρου 
όπως το Νεκροταφείο εποχής Σιδήρου στο 
Παλαιόκαστρο, η Villa Rustica, οι Βυζαντινοί 
Νερόμυλοι στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. 
Στους νεότερους χρόνους στο Ωραιόκαστρο 
κατοικούσαν βλάχοι και ντόπιοι και κατά τη 
χρονική περίοδο 1922 – 1930 εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή Έλληνες πρόσφυγες του Πόντου 
και του Καυκάσου. 

Το τοπωνύμιο «Ωραιόκαστρο» αποδόθηκε 
από τους Έλληνες πρόσφυγες σε ανάμνηση 
του Ωραίου Κάστρου που υπήρχε στον Πόντο, 
ανάμεσα στο χωριό Χατς και Άγιος Φωκάς. Η 
ονομασία του οικισμού κατά την τουρκοκρατία 
ήταν Δαουτ-Μπαλή (σημερινό Παλαιόκαστρο) 
που σημαίνει «Το μέλι του Δαβίδ».

Έχοντας διανύσει μία πορεία προόδου, το Ωραι-
όκαστρο αποτελεί σήμερα μία σύγχρονη και 
δυναμική πόλη, η οποία παρέχει σχεδόν το 
σύνολο των εξυπηρετήσεων στους μόνιμους 
κατοίκους και στους επισκέπτες της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ναός Αγίου Αθανα-
σίου Παλαιοκάστρου ανάγεται πριν το 1864 
καθώς επιγραφή διασώζει το γεγονός της ανα-
καίνισης του ναού μετά από πυρκαγιά το έτος 
1864. Στην τοιχοποιία του αποκαλύφθηκαν 
μαρμάρινες επιγραφές ελληνιστικών χρόνων, 
τμήματα κιονοκράνων και μαρμάρων από αρ-
χαία κτίσματα.

Υποδομές 

Σήμερα ο δήμος Ωραιοκάστρου διαθέτει πέραν 
των άρτια οργανωμένων βασικών υποδομών, 
και άλλες υποδομές όπως: διοίκησης (Δημαρ-
χείο, ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες), εκπαίδευσης, 
αθλητισμού (πρόγραμμα «παιδί και θάλασσα», 
Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπού-
λειο», Κλειστό Γυμναστήριο «Χ. Νέτσικας» στον 
Δρυμό, Δημοτικό Κολυμβητήριο Ολυμπιακών 
διαστάσεων, Δημοτικά Στάδια Ποδοσφαίρου, 

Ο δήμος με ιστορία 35 αιώνων
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 30.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Σε μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, μόλις 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος,  
βρίσκεται ο δήμος Ωραιοκάστρου. Ένας τόπος καταπράσινος που αξίζει κανείς να ζει με την οικογένειά του. 
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✓ Το πάρκο αναψυχής «Καλόγερος» 

✓ Τη λίμνη Ωραιοκάστρου η οποία με-
τονομάστηκε σε λίμνη «Παναγιώτης 
Ισχνόπουλος» που δημιουργήθηκε 
από το Δήμο στη θέση της παλιάς χω-
ματερής, με προοπτική να αναδειχθεί 
σε ένα αξιόλογο βιότοπο

✓ Το παρεκκλήσι της Αγίας Παρα-
σκευής στο Παλαιόκαστρο, που είναι 
χτισμένο σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία 
και συγκαταλέγεται στα ωραιότερα 
παρεκκλήσια της Μακεδονίας

✓ Τον Ι. Ναό του Αγίου Αθανασίου στο 
Παλαιόκαστρο, τον παλαιότερο ναό 
της Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπό-
λεως, ο οποίος χρονολογείται από το 
1864

✓ Το δημοτικό θέατρο «Τσούκες» 
στην περιοχή του Δρυμού

✓ Την τοποθεσία των πρώην κατα-
σκηνώσεων του Μελισσοχωρίου

✓ Τον Μακεδονικό Τάφο Δερβενίου 

✓ Τον φούρνο αγγειοπλαστικής ρω-
μαϊκής εποχής στην πλατεία Νέας Φι-
λαδέλφειας

✓ Την αγρέπαυλη ρωμαϊκής εποχής 
στο Παλαιόκαστρο  

✓ Το χώρο του πρώην λατομείου 
«Γένεσις» όπου κατά το παρελθόν 
πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις του 
ΚΘΒΕ στη Νεοχωρούδα

✓ Το μουσείο στη Λητή

✓ Τον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Λητής 

✓ Τον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής στη 
Λητή 

✓ Το μνημείο για τους Ρώσους στρα-
τιώτες που σκοτώθηκαν στον Α’ Πα-
γκόσμιο πόλεμο στον Πεντάλοφο 

✓ Στην περιοχή του Μεσαίου το γυ-
ναικείο μοναστήρι «Άξιον Εστί»

#αφιέρωμα_ωραιόκαστρο
Αξίζει κανείς να επισκεφθεί:

...γιατί η επιτυχία δεν είναι αποκλειστικά δική σου κατάκτηση, την οφείλεις  
   και στην προηγούμενη γενιά! Χάρισέ της, την προσιτή πολυτέλεια που της αξίζει!

Γήπεδα Αντισφαίρισης, Γήπεδα 5Χ5, ανοιχτά 
Γήπεδα Μπάσκετ), κοινωνικής πολιτικής (Δη-
μοτική Τράπεζα Αίματος, Μονάδα Κοινωνικής 
Μέριμνας, Κ.Α.Π.Η., Πολυιατρείο του Ι.Κ.Α.), 
πολιτισμού (ενεργό Πολιτιστικό Οργανισμό, 
ομάδες εικαστικών, ομάδα θεάτρου, φιλαρ-
μονική ορχήστρα), καθώς επίσης πλήθος ια-
τρείων και πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και 
ξενοδοχειακές ομάδες. (Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί, οργανωμένες και διαρκώς ανανεω-
μένες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολές Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας, Κέντρα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
Σχολές χορού και Μουσικής).

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής Αστέριο Γαβότση που μίλησε στην 
Karfitsa: «Ο διευρυμένος δήμος Ωραιοκάστρου αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
πόλο έλξης, καθώς πρόκειται για έναν από τους δήμους του νομού Θεσσαλο-
νίκης με το περισσότερο πράσινο. Οι κάτοικοί του απολαμβάνουν τα οφέλη 
ενός τόπου που αξίζει κανείς να ζει με την οικογένειά του ενώ οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στιγμές χαλάρωσης στα ειδυλλιακά μέρη 
που υπάρχουν σε όλο τον δήμο αλλά και να διασκεδάσουν στα δεκάδες καφέ 
και εστιατόρια. Μάλιστα ο δήμος διαθέτει μια από τις καλύτερες αγορές όπου 
μπορεί κάποιος να ψωνίσει οικονομικά και ποιοτικά. Πρόκειται για έναν δήμο 
με προοπτικές ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, με άρτια οργανωμένες βασικές 
υποδομές, που καθημερινά αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο».

Α. Γαβότσης: «Πόλος έλξης ο τόπος μας»
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#συνέντευξη

Επιλέξατε και να σκηνοθετήσετε και να ενσαρκώσε-
τε τους ρόλους. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό; 
Έχετε βγει εκτός του πλαισίου, αυτοσχεδιάζετε;

Συμβαίνουν και τα τρία. Είναι και εύκολο και δύσκολο 
και έχουμε βγει και εκτός πλαισίου. Ο θεατής που θα 
δει την παράσταση πάνω από μία φορά θα παρακο-
λουθήσει την ίδια παράσταση, αλλά δεν ξέρουμε τι θα 
προκύψει.

Πως θα περιγράφατε την συνύπαρξη σας με τον 
Μάκη Παπαδημητρίου επί σκηνής;

Είναι ευλογία. Παρακαλούμε το Θεό να έχει όλους 
τους ηθοποιούς έτσι. Πράγμα σπάνιο και νομίζω αν 
έρθει η ώρα να τελειώσει θα με πιάσει κατάθλιψη. Η 
συνεργασία μας πέρα από την συμπάθεια και το γέλιο 
που υπάρχει μεταξύ μας, είναι και η εκτίμηση και το 
ήθος. Κάποιοι ηθοποιοί, κάτι που έμαθα πρόσφατα και 
με στεναχώρησε κάνουν bullying πάνω στη σκηνή σε 
άλλους ηθοποιούς ή καταστρέφουν παραστάσεις και 
αυτό εμένα με θυμώνει και θα το πολεμήσω. Στην 
Αθήνα γίνεται αυτό από συγκεκριμένα άτομα. Ο Μά-
κης είναι περίπτωση ανθρώπου που εύχεσαι να παί-
ζεις μαζί του.

Έχετε δεχθεί bullying εσείς;

Βέβαια, από τους ίδιους, γι’ αυτό θύμωσα που έμαθα 
ότι και ένας άλλος συνάδελφος δέχθηκε bullying.

Είχατε Plan B ή η υποκριτική για εσάς ήταν μονό-
δρομος;

Δεν υπάρχει και πολύ αυτό που λέμε «αυτό ή τίποτα». 
Εγώ ήξερα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, εάν δεν γινό-
μουν θα έβρισκα ένα Plan B. Η υποκριτική για μένα 
δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμουν, όμως πέρασα σε μια 
άλλη σχολή και μετά το ξανασκέφτηκα και είπα «ε ας 
γίνω ηθοποιός». Εγώ ξεκίνησα από πέμπτη δημοτικού 
το πλάνο μου να γίνω ηθοποιός. Παρ’ όλα αυτά Plan 
B έχω και αυτή την στιγμή που μιλάμε, σε περίπτωση 

που το bullying, που αναφέραμε πιο πάνω συνεχιστεί 
και δεν μπορώ να παίξω άλλο.

Πριν από αρκετά χρόνια ήρθατε από τον τόπο κα-
ταγωγής σας, τη Ρόδο, να σπουδάσατε υποκριτική 

στο ΚΘΒΕ, στη Θεσσαλονίκη. Σας ρωτούσαν τι ήρ-
θατε να κάνετε εδώ από το νησί;

Όχι πολύ και όποιος έτυχε να με ρωτήσει κατάλαβα 
μετά ότι η ερώτηση του ήταν που βρήκα το θάρρος 
για κάτι τέτοιο. Δεν ήταν αναγκαστικά απαξιωτική η 
φράση. Εγώ ήρθα μόνος μου και χωρίς να έχω καμία 
οικονομική βοήθεια. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό 
και είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί δεν 
έχω μπαμπά «εργοστασιάρχη». Και όποιος μου είπε 
«γιατί σηκώθηκες από το νησί και ήρθες εδώ;» είναι 
γιατί κάποιοι, κι εγώ ξέρω αρκετούς, πάνε διακοπές 
στη Ρόδο και μένουν εκεί για πάντα. Ε, σου λένε ήρθες 

από εκεί στη Θεσσαλονίκη; η απάντηση μου είναι «ναι, 
έκανα αυτό ακριβώς που γούσταρα. Ποιο το πρόβλη-
μα;».

Νιώσατε σνομπισμό όσο μένετε στην Αθήνα ή στην 
συμπρωτεύουσα; Γιατί υπάρχει σνομπισμός προς 
τους νησιώτες. 

Δεν είναι σνομπισμός ακριβώς είναι απορία ή ζήλια. 
«Πως είναι δυνατόν να φύγεις από ένα τέτοιο πανέ-
μορφο μέρος;». Εγώ δεν το ένιωσα αυτό. Μάλλον 
αυτοί αισθανόντουσαν μειονεκτικά, γιατί η Ρόδος είναι 
ένα πανέμορφο και κοσμοπολίτικο μέρος.

«Έχω δεχθεί bullying από συναδέλφους μου»
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

Είναι από τους ηθοποιούς που δεν αρκούνται να πουν μόνο τα της παράστασης που συμμετέχουν. Έχει άποψη και την λέει. Όταν τον έχεις συνομιλητή ή τον ακούς-διαβάζεις ξέρεις ότι δεν θα 
βαρεθείς. Στα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά είναι και αυτό της «αυστηρότητας» αλλά στην πραγματικότητα ίσως το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του είναι η άνεση και 
η ευδιαθεσία ακόμα και όταν πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις που τον κουράζουν -πλέον- όπως «γιατί ήθελε να γίνει ηθοποιός». Το όνομα του δεν το έχουμε γράψει ακόμα αλλά σίγουρα 

διαβάζοντας την περιγραφή το μυαλό πάει αμέσως στον Γιώργο Χρυσοστόμου. Ο Γιώργος βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο, από τότε που ξεκίνησε τα 
βήματα του στο θεατρικό σανίδι. Μαζί με τον Μάκη Παπαδημητρίου σκηνοθετούν και πρωταγωνιστούν στην κωμωδία «Πέτρες στις τσέπες του». Μία παράσταση που όσο παιζόταν στην Αθήνα 
ήταν για μήνες sold out. Ο Γ. Χρυσοστόμου μίλησε στην Karfitsa για την παράσταση, τον συμπρωταγωνιστή του, για τα κότσια που είχε στα πρώτα χρόνια της πορείας του, αλλά και για το 

bullying που όπως μας αποκάλυψε έχει δεχθεί επί σκηνής.

Θέατρο Αριστοτέλειον - Ημέρες: Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
Τιμές εισιτηρίων: 11 και 13 ευρώ στην προπώληση. Την ίδια μέρα στα ταμεία του Θεάτρου: 13 και 15 
ευρώ.

Με λίγα λόγια: Μια «κωμικοτραγωδία» που εκτυλίσσεται στο Κέρι της Ιρλανδίας, όπου κινηματογραφεί-
ται μια χολυγουντιανή υπερπαραγωγή. Ο Τσάρλι κι ο Τζέικ είναι δυο ντόπιοι βοηθητικοί ηθοποιοί, δηλαδή 
extras... δηλαδή κομπάρσοι... δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα... και συμμετέχουν στην 
ταινία. Το ίδιο και ο Σων. Που αυτοκτόνησε. Έβαλε πέτρες στις τσέπες του κι έπεσε στο νερό. Κρίμα. Ο 
ψεύτικος κόσμος του Χόλυγουντ σε σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα μιας επαρχιακής πόλης, μέσα 
από τα μάτια 2 ανθρώπων, μέσα από τις ζωές 15 χαρακτήρων, μέσα από την απαξίωση και την καταξίωση, 
μέσα... μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς.

Info

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού

Ένας πρότυπος χώρος στην περιοχή του Ωραιοκάστρου σας περιμένει να απολαύσετε τον καφέ 
σας την ημέρα και τα ευφάνταστα κοκτέιλ το βράδυ κάτω από τα δέντρα τη όμορφης αυλής 

μας. Σε έναν χώρο που ο επαγγελματισμός και η εξειδίκευση συναντάει την εξυπηρέτηση στο 
πρόσωπο όλων το εργαζομένων του μαγαζιού. Ελάτε μαζί να περάσουμε όμορφα πρωινά και 

αξέχαστα απολαυστικά βραδινά στην όμορφη αυλή μας.

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Θεσσαλονίκης, Ωραιόκαστρο
693 6666 644 & 699 6650 000
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Κύριε Γκουδέλη ήσασταν καλεσμένος πριν 
λίγες ημέρες στο παγκόσμιο συνέδριο της 
Ορθοπαιδικής που διεξήχθη στην Ταϊγιου-
άν της Κίνας, το οποίο ήταν αφιερωμένο 
στις καινοτομίες και στις νέες τεχνολογίες 
στην ιατρική, για να μιλήσετε για την εξα-
τομικευμένη αρθροπλαστική του γόνατος.  
Μπορείτε να μας αναφέρεται τα νέα δεδο-
μένα για την σύγχρονη αυτή τεχνική.

Σήμερα το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται 
στην εξατομικευμένη θεραπεία. Η εξατομι-
κευμένη αρθροπλαστική του γόνατος PSI  εί-
ναι η αιχμή του δόρατος για την αντιμετώπιση 
της προχωρημένης αρθρίτιδας του γόνατος.  
Αποτελεί τον εξαιρετικό συνδυασμό της ηλε-
κτρονικής τεχνολογίας και της εξέλιξης των 
χειρουργικών τεχνικών καθώς και των υλι-
κών.  Μετά την πρώτη αρθροπλαστική που 
έγινε το 1970 η πρώτη ουσιαστική αλλαγή, η 
οποία ανοίγει νέους ορίζοντες στη χειρουρ-
γική του γόνατος, είναι η εξατομικευμένη 
αρθροπλαστική. Στο συνέδριο μου δόθηκε 
η ευκαιρία να ανακοινώσω τα αποτελέσματα 
της επιτυχημένης εφαρμογής της μεθόδου 

από το 2014 ως και σήμερα. 

Τι εννοείτε με τον όρο εξατομικευμένη αρ-
θροπλαστική?

Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαιτε-
ρότητες στην πάθηση του γόνατος, οι οποίες 
με την ηλεκτρονική τεχνολογία και τα εξελιγ-
μένα λογισμικά, αναγνωρίζονται η ανατομία, 
οι παραμορφώσεις και η διαταραγμένη μηχα-
νική του κάτω άκρου του και σε συνδυασμό 
με την γνώση του ορθοπαιδικού χειρουρ-
γού, σχεδιάζονται το εξατομικευμένο πλάνο 
της χειρουργικής επέμβασης καθώς και τα 
ειδικά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια αυτής.  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 
PSI για τον ασθενή;

Τα πλεονεκτήματα που αντιλαμβάνεται άμε-
σα ο ασθενής είναι η γρήγορη κινητοποίηση 
την ημέρα του χειρουργείου και η παραμονή 
στην κλινική για μόνο 2-3 ημέρες. Δεν χρειά-
ζεται συνήθως να μεταγγιστεί με αίμα διότι οι 
απώλειες ελαχιστοποιούνται. Η χειρουργική 
τομή είναι μικρότερη, ο τραυματισμός των 
εσωτερικών ιστών είναι μικρός, ο χειρουρ-
γικός χρόνος είναι λιγότερος και για το λόγο 
αυτό δεν υπάρχει ιδιαίτερος μετεγχειρητικός 
πόνος.  Ο ασθενής θα έχει την ευκαιρία για 
γρηγορότερη αποκατάσταση και επιστροφή 
στις καθημερινές του δραστηριότητες - FAST 
TRACK.

Τέλος η ανατομική εξισορρόπηση της άρ-
θρωσης, η εναρμόνιση των υλικών με την 
ειδική ανατομική του ανθρώπου υπόσχεται 
τη διατήρηση των εμφυτευμάτων στο σώμα 
για περισσότερα χρόνια, απαλλάσσοντας τον 
ασθενή από το φόβο μιας δεύτερης χειρουρ-
γικής επέμβασης στην ίδια άρθρωση σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα.

Συχνά ολοκληρώνοντας τις συνεδρίες φυσικο-
θεραπείας ο ασθενής έχει το δίλλημα τι να κάνει 
στην συνεχεία.

Συνήθως εντάσσεται σε κάποιο ομαδικό πρό-
γραμμα άσκησης  ή κάνει στο σπίτι του ότι μπο-
ρεί ή δεν κάνει τίποτα. 

Με συχνό αποτέλεσμα την υπότροπη και την 
επανεμφάνιση του πόνου.

Τι προκαλεί όμως την υπότροπη;

Πληθώρα ερευνών την τελευταία εικοσαετία 
αποκρυπτογράφησαν έναν περίπλοκο ιδιοδε-
κτικό μηχανισμό σταθεροποίησης της Οσφυϊκής 
Μοίρας της Σπονδυλική Στήλης  με την συμμε-
τοχή εν τω βάθη μυών πέριξ των οσφυϊκών 
σπονδύλων.

Για την εν λόγω λειτουργία τους αυτοί οι μυς 
ονομάστηκαν «σταθεροποιητές του κορμού» 
«core stability muscles». Αυτοί επηρεάζονται 
αρνητικά από μια  κήλη/ρήξη μεσοσπονδύλιου 
δίσκου, έναν συνδεσμικό τραυματισμό,  μυικές 
και τενόντιες θλάσεις των μυών της περιοχής, 
χειρουργικές επεμβάσεις, μυϊκή κόπωση, μυϊκή 
αδυναμία, δυσλειτουργία ιδιοδεκτικού μηχανι-
σμού λόγω έλλειψης άσκησης, κακής στάσης 
σώματος, παχυσαρκίας, εγκυμοσύνης, τοκετού 
(φυσιολογικού ή καισαρικής τομής).

Απεδείχθη οτι οδηγούνται, στην σταδιακή αδρα-
νοποίηση όσον αφορά κυρίως στην άρτια συ-
ναρμογή τους, αλλά και την ταχύτητα και δύνα-
μη σύσπασής τους.

Η δυσλειτουργία αυτή έχει αναγνωριστεί ως 
κύριος προδιαθεσικός παράγοντας υποτρο-
πών.

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος με απο-

τέλεσμα την απογοήτευση και το ψυχολογικό 
stress «δεν θα γίνω ποτέ καλά», «θα πονάω 
μια ζωή», «θα μάθω να ζω με τον πόνο».

Η επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα ή 
στο χόμπι μας δεν γίνεται αυτόματα με το που 
τελειώνει η φυσικοθεραπεία.

Η θεραπευτική άσκηση είναι ο ασφαλέστερος 
τρόπος ήπιας προσαρμογής, επανεκπαίδευσης, 
σταδιακής έκθεσης στα φορτία και τις δυνάμεις 
με στόχο, την ενδυνάμωση μέχρι την στιγμή που 
ο ασθενής θα είναι ικανός να επανενταχτεί στην 
καθημερινότητά του και στις αγαπημένες του 
συνήθειες.

Έτσι η θεραπευτική άσκηση ορίζεται ως ο ενδι-
άμεσος σταθμός.

Τα πλεονεκτήματα είναι:

Η συνεχής επαναξιολόγηση της προόδου και η 
συμμετοχή σε ατομικό ή «ομαδικό» πρόγραμμα 
(μέχρι 3 άτομα), που ο κάθε ασκούμενος μπορεί 
να εκτελεί το δικό του προσαρμοσμένο πρό-
γραμμα σύμφωνα με το ιστορικό του.

Η θεραπευτική άσκηση εμπεριέχει  στοιχεία 
από: 

• Pilates αποκατάστασης (clinical pilates) 
• Λειτουργική άσκηση (Functional training) 
• Πλατφόρμα άσκησης Power Spine System 
• Εκπαίδευση κινητικού έλεγχου με Pressure 
Stabilizer Biofeedback

• Χρήση ιμάντων τύπου TRX 
• Πλατφόρμα Άσκησης τύπου Total Gym 
• Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας και μυϊκής προ-
σαρμογής.

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος PSI – Νεότερα δεδομένα

Θεραπευτική άσκηση

Του Γεώργιου Γκουδέλη M.D. Ph.D.*

Του Ιωάννη Γκέλση*

*Γεώργιος Γκουδέλης MD. PhD. 
Ορθοπαιδικός Χειρουργός 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς με υποτροφία του Πα-
νεπιστημίου Ruprecht-Karls University, 
Χαϊδελβέργη Γερμανία και εξειδικευθείς στη 
χειρουργική του γόνατος και του άκρου ποδός 
και στην Ορθοπαιδική Αθλητιατρική Ενηλίκων 
και Παίδων στο Center for Knee and Foot 
Surgery ATOS CLINIC Heidelberg.   
Συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκη και Ιατρικού Κέντρου 
Αθηνών, Μαρούσι.

Ιατρείο: Τσιμισκή 77, Θεσσαλονίκη,  
Τηλ: 2310276508, Κιν: 6974496334, 

www.goudelis.gr

#υγεία

*Γκέλσης Ιωάννης,  
Φυσικοθεραπευτής

Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ 
τ. Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού 
Κέντρου

Φυσικοθεραπευτήριο: «KINESIOTHERAPY» 
Καβασίτου 24,Ωραιόκαστρο,57013 
2310699050, 6944267693 
www.kinesiotherapy.gr 
Facebook: Kinesiotherapy.gr
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Τα σύνολα της MOYSA θα εμφανιστούν στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανονικό και 
5 ευρώ το μειωμένο.

Η MOYSA ανοίγει την καλλιτεχνική της περίοδο με 
μία συναυλία αφιερωμένη σε Βρετανούς συνθέτες. 
Τα σύνολα της MOYSA (Συμφωνική Ορχήστρα Νέων 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης) εμφανίζονται 
σε διαφορετικούς συνδυασμούς: νεανική ορχήστρα 
εγχόρδων, σύνολο εγχόρδων MOYSA, συμφωνική 
ορχήστρα MOYSA, σε ένα πρόγραμμα με έργα των 
Purcell, Britten, Delius, Elgar κ.ά.

O Marius Preda θα ανέβει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό και 10 ευρώ το μειωμένο. Προσκλήσεις σε κατόχους 
κάρτας ανεργίας.

O Marius Preda γεννήθηκε το 1977. Κατάγεται από μουσική οικογένεια και στην ηλικία των τεσσάρων ετών 
ένα τυχαίο γεγονός έμελε να του καθορίσει όλη του τη ζωή. Ένα κύμβαλο, δώρο από τη γιαγιά του, ήταν το 
τεράστιο παιχνίδι που αγάπησε από την πρώτη στιγμή και δε θα το συνέκρινε με τίποτα στον κόσμο, όσα 
χρόνια κι αν περνούσαν. Από τότε μέχρι σήμερα, δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα να ασκείται στο κύμβαλο 
με το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσίωση. Το Mission Cimbalom είναι μια μοναδική μουσική εμπειρία. Με την 
αφρόκρεμα της τζαζ σκηνής να συμμετέχει, όπως οι Arturos Sandoval, Mike Stern, Dennis Chambers, Tom 
Kennedy, Teymour Phell, Sanah Kadoura, Taco Gorter, Robin Koerts, Kiba Dachi, το Mission Cimbalom αποτελεί 
ένα όνειρο και μια φιλοδοξία ζωής για τον Marius Preda.

Oι Α Filetta θα πραγματοποιήσουν συναυλία στη Ροτό-
ντα, την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Η είσοδος 
θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το ευρύτατο ρεπερτόριο των A Filetta έχει επιτρέ-
ψει τη συμμετοχή του σχήματος σε κινηματογραφι-
κά soundtrack, θεατρικές παραγωγές, παραστάσεις 
σύγχρονου χορού. Η δισκογραφία τους εκτείνεται 
σε περίπου 15 ολοκληρωμένα άλμπουμ, το συναυλι-
ακό κοινό τους καταμετράται σε περισσότερους από 
40.000 – 50.000 ακροατές ετησίως, ενώ στο πέρασμα 
του χρόνου ελάχιστες είναι οι τοποθεσίες του χάρτη 
που δεν έχουν υποδεχθεί με ενθουσιασμό τις αιθέριες 
αρμονίες τους. Στη Θεσσαλονίκη θα ερμηνεύσουν την 
πιο πρόσφατη δουλειά τους, το διάρκειας 70 λεπτών 
άλμπουμ «Castelli», το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 
από την World Village. Ένα άλμπουμ το οποίο μέσα από 
τα φίνα ηχοχρώματά του θέτει σημαντικά ερωτήματα 
γύρω από το όνειρο και την ουτοπία όσο και για το 
νόημα που διαλέγουμε να δώσουμε στη ζωή.

Ο Omar Sosa και ο Seckou Keita θα ανέβουν στη σκη-
νή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 
3 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ 
το κανονικό, 10 ευρώ το μειωμένο. Προσκλήσεις σε 
κατόχους κάρτας ανεργίας.

Τα ηχοχρώματα της Λατινικής Αμερικής εναρμονίζο-
νται με το τραγούδι της Δυτικής Αφρικής και η τζαζ 
συναντά τον αυτοσχεδιασμό. Ο Omar Sosa, κουβανός 
πιανίστας και συνθέτης με επτά υποψηφιότητες για 
βραβείο Grammy, συμπράττει με τον Σενεγαλέζο 
Seckou Keita, τραγουδιστή και βιρτουόζο της kora, 
αφρικανικής άρπας. Το δισκογραφικό ντεμπούτο τους 
κυκλοφόρησε μέσα στο 2017 με τίτλο «Transparent 
Water» και πλέον οι δύο τους ερμηνεύουν το υλικό 
του ζωντανά ανά τον κόσμο, με τη συμμετοχή του 
περκασιονίστα Gustavo Ovalles στα τύμπανα και τα 
κρουστά. Το κοσμοπολίτικο μουσικό τους αμάλγαμα, 
φτιαγμένο από παράδοση και πρωτοπορία, τζαζ και 
έθνικ, λατινοαμερικάνικες και αφρικάνικες νότες 
έρχεται στα 52α Δημήτρια για μια σπουδαία συναυλία.

Οι Φινλανδοί Wintersun έρχονται στο Principal Club 
Theater, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου. Ώρα: 20:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 25 ευρώ τα πρώτα 200 εισιτήρια, 28 ευρώ 
η λοιπή προπώληση και 30 ευρώ στο ταμείο.

Από το 2004, που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους, 
χρειάστηκε να περάσουν οχτώ ολόκληρα χρόνια, 
μέχρι το 2012, όπου είδε το φως της δημοσιότητας 
το «Time I». Και ενώ περιμέναμε το δεύτερο μέρος 
του «Time», οι Wintersun ανακοίνωσαν ότι τελικά 
το νέο τους άλμπουμ θα φέρει τον τίτλο «The Forest 
Seasons» και θα κυκλοφορήσει από τη Nuclear Blast 
Records, λίγο πριν τα τέλη του Ιουλίου.

Οι Σουηδοί Grand Magus επιστρέφουν για μια συναυ-
λία στην Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, στο 
EightBall Club. Ώρα: 20:00. Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ 
περιορισμένη προπώληση, 20 ευρώ προπώληση κα 
23 ευρώ ταμείο.

Έχοντας μόλις πέρυσι κυκλοφορήσει το τελευταίο 
τους δισκογραφικό πόνημα, υπό τον τίτλο «Sword 
Songs», οι Grand Magus θα βρεθούν στη Θεσσαλονί-
κη για ένα show, για να μας προσφέρουν γκρούβες, 
τα χτισμένα-από-riffs κιθαριστικά walls of sound και 
την πάντα χαρακτηριστική φωνή του mainman του 
σχήματος JB. Μαζί τους θα εμφανιστούν οι heavy 
metallers Dark Nightmare. Τη συναυλία θα ανοίξουν 
οι heavy metallers Serpent Lord από τη Θεσσαλονίκη.

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στο FIX, ο Nicolas Jaar θα 
παρουσιάσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Ώρα: 
21:00. Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ.

O Nicolas Jaar είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο λιγό-
τερο προβλέψιμος παραγωγός της δεκαετίας, παρα-
δίδοντας στοχαστικές downtempo συνθέσεις με jazz 
και μοντέρνα κλασσική αισθητική έως και minimal 
techno. Το πρώτο άλμπουμ του Jaar, «Space is Only 
Noise» έμελλε να γίνει ένα underground φαινόμενο. 
Σχηματίζοντας μουσικά παζλ από δεκάδες ήχους και 
με επιρροές από τον Erik Satie, τον Mulatu Astatke 
και τον Ricardo Villalobos δημιούργησε ένα καλοδια-
λεγμένο χαρμάνι ήχου από house/disco/minimal που 
το ονομάζει «Blue Wave». Παράλληλα, δημιούργησε 
τους Darkside μαζί με τον κιθαρίστα Dave Harrington. 
Το 2015 συνέθεσε την μουσική για την Γαλλική ταινία 
Dheepan η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φε-
στιβάλ Καννών .

MOYSA

MARIUS PREDA Α FILETTA OMAR SOSA KAI SECKOU KEITA

WINTERSUN GRAND MAGUS ΝΙCOLAS JAAR

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#προτάσεις_θεάτρου

Η Ομάδα Τέχνης Oberon παρουσιάζει τη χοροθεατρική 
παράσταση «Τι λείπει», στο θέατρο Αυλαία, για δυο 
συνεχόμενες εβδομάδες (Πέμπτη, Παρασκευή, Σάβ-
βατο, Κυριακή), από 21 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρί-
ου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανο-
νικό, 8 ευρώ το μειωμένο και 5 ευρώ των ανέργων. 

Χορευτές και ηθοποιοί συναντιούνται και συναντούν 
διαφορετικά είδη χορού. Σύγχρονο, tango, hip-hop, 
jazz, flamenco. 

Τα «Αμάραντα», μια κωμωδία της bijoux de kant σε κείμενα Παύλου Μάτεσι και Γλυκερίας Μπασδέκη, έρχε-
ται στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», στην Καλαμαριά, από 5 έως και 8 Οκτωβρίου. Ημέρες και ώρες: Πέμπτη, 
Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00. Τιμές εισιτηρίων: κανονικό 15 ευρώ, φοιτητικό - 
ανέργων 12 ευρώ, ΑμεΑ 10 ευρώ.

Στα «Αμάραντα» παρακολουθούμε ένα θίασο ζώντων και νεκρών στην έσχατη παράστασή τους: ο Μέμος, 
ο Στάμος, η Μερόπη, η νεκρή καλλιτέχνις Αντώνα λίγο πριν τους φάνε τα σκυλιά. Ο Μέμος (Αλέκος Συσσο-
βίτης) ένας περιφερόμενος μπουλουκτζής, έχει μόλις κηδέψει τον για χρόνια συνεργάτη και σύντροφό του 
Στάμο (Αλέξανδρος Παπαϊωάννου). Μην έχοντας συνέλθει ακόμα από την πρόσφατη απώλεια, προσπαθεί 
να μαζέψει τα κομμάτια του για να ανέβει στη σκηνή και να παίξει για πρώτη φορά μόνος. Μαζί του, αυτή 
την παράξενη και ταραγμένη νύχτα, στο παρασκήνιο του τσίρκου, βρίσκεται και η Μερόπη (Μαρία Σκουλά), 
πρώην σύζυγος του Στάμου και άσπονδη φίλη του Μέμου. Μια παράξενη βουή πλησιάζει, το κοινό είναι 
ταραγμένο και η νεκρή καλλιτέχνις Αντώνα (Μπέττυ Βακαλίδου) αφηγείται τους θανάτους της έναν προς 
ένα, λίγο προτού βγει ο Μέμος στη σκηνή.

Το «Στέλλα Κοιμήσου» του Γιάννη Οικονομίδη θα ανέ-
βει στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
στις 5 και 6 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων:  
15 ευρώ το κανονικό και 13 ευρώ το μειωμένο.

Η παράσταση εισάγει τους θεατές μέσα στην πολυ-
τελή βίλα του νεόπλουτου Έλληνα, όπου η ευμάρεια 
συνυπάρχει με τη χυδαιότητα και οι σχέσεις έχουν 
το χρώμα του χρήματος. «Σε μια οικογένεια όπου ο 
νόμος του πατέρα – αφέντη εφαρμόζεται με «μαφι-
όζικες» μεθόδους, η Στέλλα αρνείται να παντρευτεί 
αυτόν που της επιβάλλεται από το περιβάλλον της και 
επιμένει για το αυτονόητο δικαίωμα της προσωπικής 
επιλογής. Ο έρωτας ωστόσο, καθώς και η οποιαδήπο-
τε άλλη έκφραση ατομικής ελευθερίας, ακυρώνεται 
μπροστά στο συμφέρον, που υποχρεώνει σε υποταγή 
τις ειλημμένες αποφάσεις. Αξιοπρέπεια, ηθική τάξη 
και συναισθήματα θεωρούνται πολυτέλεια στο απο-
πνικτικό σύμπαν του «Στέλλα Κοιμήσου», αναφέρει η 
περιγραφή του έργου.

Το «Our Secrets» από τους Béla Pintér and Company 
θα παρουσιαστεί, στο Labattoir στα παλαιά Δημοτικά 
Σφαγεία Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανονικό 
και 8 ευρώ το μειωμένο. Η περιγραφή του έργου ανα-
φέρει «οι ηθικές διαμάχες της ζωής στην Ουγγαρία 
των πρώιμων eighties σε μια παράσταση γραμμένη 
και σκηνοθετημένη από τον διεθνούς φήμης δραμα-
τουργό Béla Pintér. Ένα έργο χωρίς ήρωες, μια εποχή 
στερημένη από εποποιίες, το χρονικό μιας περιόδου 
σημαδεμένης από την καχυποψία, την καταστολή, 
την υποκρισία, τη λογοκρισία, τις ανοιχτές παρακο-
λουθήσεις. Οι θαυμαστές του βραβευμένου «Οι ζωές 
των άλλων» θα αναγνωρίσουν κοινές θεματικές 
ανάμεσα στο οσκαρικό φιλμ και στην παράσταση του 
θιάσου από τη Βουδαπέστη, που καταγράφει με κω-
μικοτραγικό τρόπο τα τεκταινόμενα σε μια ουγγρική 
κοινωνία με αυστηρές ιεραρχήσεις. Πρωταγωνιστές 
οι θαμώνες ενός χορευτικού κέντρου. Ανάμεσά τους 
και ένας πληροφοριοδότης, η δράση του οποίου φέρ-
νει στο φως μικρά και μεγάλα μυστικά, αποκαλυπτικά 
μιας περιόδου όπου οι σχέσεις ατόμου/εξουσίας κάθε 
άλλο παρά φιλικές ήταν». Η παράσταση είναι κατάλ-
ληλη για άνω των 18 ετών.

Η παράσταση «Feelings’ Stories» θα ανέβει από την 
ομάδα +Αίσθημα, στο θέατρο Σοφούλη, 30 Σεπτεμ-
βρίου και 1 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμή εισιτηρίου: 
5 ευρώ.

Μια παράσταση αφιερωμένη στα συναισθήματα και 
στην δύναμή τους. Συγγραφείς κειμένων: Χρήστος 
Ναούμ, Ελένη Χριστοφοράτου, Φανή Δαλεζίου, Χρι-
στίνα Καραβεζύρη, Αγγελική Βοϊράκου, Γιώργος 
Μπουμπούσης, Βαγιανός Καλαθάς, Αλέξανδρος Κλω-
τσοτήρας, Στέλιος Καλαθάς.

Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου θα ανέβει στο θέατρο Άνε-
τον το «OOOO- The dream of Gogol» από την ομάδα 
Sfumato Laboratory Theatre. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτη-
ρίων: 10 ευρώ το κανονικό και 8 ευρώ το μειωμένο.

Στο «OOOO – The Dream of Gogol», το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει όχι τόσο την απόδο-
ση κειμένων του Ρώσου δραματουργού όσο τη διάχυ-
ση της θεατρικής ομάδας μέσα στο συγγραφικό έργο, 
το οποίο αποκτά ονειρική χροιά μέσα από σκηνικά 
υψηλής αισθητικής, πρωτοποριακή ενδυματολογία 
και την ερμηνευτική αρτιότητα που εγγυάται η πα-
ρουσία της ομάδας Sfumato.

Η παράσταση «Θεία κωμωδία» του Δάντη θα ανέβει 
από την Αργυρώ Χιώτη και την ομάδα VASISTAS στο 
θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, την 
Κυριακή 1 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 
Α’ Ζώνη 15 ευρώ, Β’ Ζώνη 12 ευρώ, Γ’ Ζώνη 8 ευρώ.

Τέσσερις μουσικοί και οκτώ ερμηνευτές, ένα κου-
αρτέτο εγχόρδων ενταγμένο σε όλη τη διάρκεια 
της σκηνικής δράσης και ένας συμπαγής πυρήνας 
ερμηνευτών που ξεδιπλώνει την αφήγηση, μελο-
ποιημένος μινιμαλισμός και ηλεκτρονική μουσική 
συνομιλούν ζωντανά με τη χρήση νέων μέσων, την 
εκφραστική δύναμη του σώματος και τη μουσική 
διάσταση της χορικότητας, μια θεατρική εμπειρία με 
οριακούς σταθμούς την Κόλαση, το Καθαρτήριο και 
τον Παράδεισο, το road trip της Θείας Κωμωδίας σε 
μια πρωτοφανή σκηνική εμπειρία.

TI ΛΕΙΠΕΙ

ΑΜΑΡΑΝΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΙΜΗΣΟΥ

OUR SECRETS

FEELINGS’ STORIES OOOO-THE DREAM OF GOGOL

ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη  04/10
Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 & Κωλέτ-
τη 34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 16:10, 
18:10 Σαβ-Κυρ: 12:10, 14:10, 16:10, 18:10)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:30, 23:10)
Αίθουσα 2  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:00 
Σαβ-Κυρ: 12:00, 15:00, 17:00)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:00, 21:45)
Αίθουσα 3  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:30, 
19:20 Σαβ-Κυρ: 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:20)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:15)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 23:30)
Αίθουσα 4  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 12:50, 
15:50)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 18:45, 21:30)
Αίθουσα 5  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:50 
Σαβ-Κυρ: 11:45, 14:45, 17:50)
AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:00, 22:15)
Αίθουσα 6  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 16:30, 
18:20 Σαβ: 12:30, 14:30, 16:30, 18:20, 20:20 Κυρ: 
12:30, 14:30, 16:30, 18:20)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Κυρ-Τετ: 20:15)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:45)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL SURROUND D.T.S.)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:10, 
19:10 Σαβ-Κυρ: 13:10, 15:10, 17:10, 19:10)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 

(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:00, 23:20)
Αίθουσα 8  (ΘΕΡΙΝΗ DOLBY DIGITAL DTS)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:45, 22:30)
Odeon Μακεδονία- Πρώην STER (Τομπάζη 15, 
Πυλαία, τηλ. 8018017837, 2108092690)
Αίθουσα 1  (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00, 23.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 17.10)
Αίθουσα 10  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.40 
ΚΥΡ: και 12.40, 14.40)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10, 22.00)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.10, 21.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 15.10)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.30 ΚΥΡ: και 12.30, 14.30)
AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.30, 22.50)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
19.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 15.00, 17.00 ΚΥΡ: και 13.00)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.10, 23.10)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
19.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 15.30, 17.30 ΚΥΡ: και 11.30, 
13.30)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.30)
Αίθουσα 9  (DOLBY SRD - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.00, 20.10 ΚΥΡ: και 12.00, 
14.00)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 22.40 ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ: και 20.10)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορίες: 
2310290290, κρατήσεις: 14560, online: www.
odeon.gr & www.i-ticket.gr)

Αίθουσα 1  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00, 23.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 17.00)
Αίθουσα 2  (DOLBY)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
18.40 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.40)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 20.40, 
22.40)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ: 21.30)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.00, 21.00)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.30)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.30, 23.10)
Αίθουσα 5  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.00, 22.00)
Αίθουσα 6  (DOLBY DIGITAL)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες πορβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.40)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.40)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ: 22.30)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 22.30)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18.00)
AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.20, 22.40)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.30)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ: 20.10)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.20 ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, 
ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: και 19.30)
VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 

MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999)
Αίθουσα 1  (D.T.S. Sound)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ : 20:30)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 
18:20)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 23:00)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΑΡ έως ΤΕΤ : 20:30)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
14:15, 16:20)

Αίθουσα 10  (DIGITAL D.T.S. SOUND GOLD CLASS)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:30, 23:15)
Αίθουσα 2  (DOLBY DIGITAL)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:45)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 23:15)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
13:45)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρςε προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:30 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 16:30, 18:30)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)

Σκηνοθεσία: Τέιλορ Σέρινταν 
Παίζουν οι: Τζέρεμι Ρένερ, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Τζον Μπέρνταλ

Μία κοπέλα βρίσκεται νεκρή σε μία απομονωμένη ινδιάνικη περιοχή 
της Αμερικής. Μία νεοσύλλεκτη πράκτορας του FBI θα αναγκαστεί 
να συνεργαστεί με έναν ντόπιο κυνηγό άγριων ζώων με την ελπίδα 
να εξιχνιάσει την υπόθεση. Ο κυνηγός έχει ισχυρούς δεσμούς με την 
τοπική κοινότητα καθώς και ένα παρελθόν που τον κατατρέχει και τον 
ωθεί να κάνει τα πάντα για ανακαλύψει τους ενόχους.

Σκηνοθεσία: Αντρέ Μουσιέτι 
Παίζουν οι: Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Τζέιντεν Λίμπερερ, Τζέρεμι Ρεϊ Τέιλορ, 
Σοφία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Γουάιατ Όλεφ, Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν 
Γκρέιζερ, Νίκολας Χάμιλτον

Όταν μικρά παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται στην πόλη του Ντέρι, στο Μέιν, 
μια ομάδα παιδιών έρχεται αντιμέτωπη με τους μεγαλύτερους φόβους της, 
καθώς θα τα βάλει με έναν κακό κλόουν, τον Πένιγουαϊζ, με ιστορικό φόνων 
και βίας που γυρίζει αιώνες στο παρελθόν.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Κουέστα 
Παίζουν οι: Ντίλαν Ο’ Μπράιεν, Σκοτ Άντκινς, Μάικλ Κίτον, Τέιλορ Κιτς, 
Σάνα Λάθαν, Σαρλότ Βέγκα

Ο Μιτς Ραπ είναι ένας νεοσύλλεκτος μυστικός πράκτορας της CIA 
που εργάζεται υπό την καθοδήγηση του βετεράνου Σταν Χάρλεϊ. Οι 
δύο άντρες αναλαμβάνουν να ερευνήσουν μια σειρά επιθέσεων σε 
στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους που κατά τα φαινόμενα μοιάζουν 
να μην συνδέονται μεταξύ τους. Πράγματι ανακαλύπτουν ένα κοινό 
μοτίβο βίας που τους οδηγεί στην αναζήτηση ενός μυστηριώδους και 
αδίστακτου πράκτορα που επιδιώκει να ξεκινήσει παγκόσμιο πόλεμο 
στην Μέση Ανατολή.

Wind river It American assassin
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ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ : 18:30, 00:10 ΠΑΡ έως ΤΕΤ : 19:20, 21:40, 
00:10)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:20 ΣΑΒ 
έως ΚΥΡ : 13:20, 15:20, 17:20)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL - COSMOTE)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ : 16:10 ΚΥΡ : 12:50, 
16:10)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:10, 21:00, 23:45)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
18:00 ΣΑΒ : 14:00, 16:00, 18:00 ΚΥΡ : 12:00, 14:00, 16:00, 18:00)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(DOLBY ATMOS - Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:00, 22:45)
Αίθουσα 6  (MAX SCREEN DIGITAL SOUND D.T.S. - COSMOTE)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ : 14:30, 16:45 ΚΥΡ : 
12:15, 14:30, 16:45)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:00, 22:00)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:30 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:30, 15:30, 17:30)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:30, 22:20)
Αίθουσα 8  (COSMOTE)
AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:45, 21:20, 00:00)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ : 15:45 ΚΥΡ : 12:30, 15:45)
Αίθουσα 9  (GOLD CLASS)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρς προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:45 
ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:00, 17:45)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 

(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:40)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:00)

Δημοτικός κιν/φος Κορδελιού-Ευόσμου 
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 11.30, 16.00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Παρασκευή - Κυριακή 19.45)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή – Κυριακή 18.00)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή - Κυριακή 21.30)
Δημοτικός κιν/φος Νεάπολης – Συκεών
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σάββατο 16.30 - Κυριακή 
11.30)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 16.30)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Παρασκευή 19.00, Σάββατο – 
Κυριακή 18.30)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή - Κυριακή 21.00)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ 
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: 17.00)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: 19.45 - 22.00)
ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 3, τηλ: 
2310829457)
ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ.COM - ALIBI.COM 
(Ώρες προβολών: 22.30)
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ - MOKA 
(Ώρες προβολών: 19.30 - 21.00)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ - MOKA 
(Ώρες προβολών: 19.40 - 21.15)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 18.00)
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Creation - annabelle 2 Leatherface

Kingsman

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Σάντμπεργκ 
Παίζουν οι: Άντονι ΛαΠάλια, Μιράντα Ότο, Στέφανι Σίγκμαν, Τάλιθα Μπέιτμαν, Λούλου Γουίλσον, Φιλίπα Αν Κούλτχαρντ, 
Γκρέις Φούλτον, Λου Λου Σάφραν, Σαμάρα Λι, Ταϊλερ Μπακ

Αρκετά χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της μικρής τους κόρης, ένας κουκλοποιός και η σύζυγος του καλωσορίζουν στο 
σπίτι τους, μια καλόγρια και μια ομάδα κοριτσιών από ένα κατεστραμμένο ορφανοτροφείο της περιοχής. Σύντομα θα 
γίνουν ο στόχος της δαιμονισμένης δημιουργίας του κουκλοποιού, της Άνναμπελ.

Σκηνοθεσία: Αλεξάντρ Μπουστίγιο, Ζουλιέν Μορί 
Παίζουν οι: Στίβεν Ντορφ, Φιν Τζόουνς, Λίλι Τέιλορ, Νικόλ Άντριους, Τζέιμς Μπλουρ, Σαμ Στράικ, Τζέσικα Μάντσεν, Σαμ 
Κόουλμαν, Βανέσα Γκρας

Ο μετέπειτα ψυχικά άρρωστος εκτελεστής με το πριόνι συναντάται σε νεαρή ηλικία όπου, μαζί με ακόμα τρεις συ-
γκρατούμενούς του, δραπετεύουν από την ψυχιατρική κλινική στην οποία βρίσκονται έγκλειστοι, απαγάγοντας και μια 
νοσοκόμα την οποία βυθίζουν στον απόλυτο τρόμο. Ένας εξίσου διαταραγμένος ψυχικά αστυνομικός αρχίζει να τους 
κυνηγάει, με αποτέλεσμα ένα από τα παιδιά να πέσει θύμα του και να καταστραφεί το μυαλό του για πάντα. Κάπως έτσι, 
ένα αδυσώπητο τέρας γεμάτο μίσος και οργή γεννιέται και ζητά εκδίκηση: ο Leatherface!

Σκηνοθεσία: Μάθιου Βον 
Παίζουν οι: Κόλιν Φερθ, Τζούλιαν Μουρ, Τάρον Έγκερτον, Μαρκ Στρονγκ, Χάλι Μπέρι, Έλτον Τζον, Τσάνινγκ Τάτουμ, Τζεφ 
Μπρίτζες

Η ταινία «Kingsman: H Μυστική Υπηρεσία» έμαθε στον κόσμο την Kingsman – μία ανεξάρτητη, διεθνή υπηρεσία πληροφοριών 
που δουλεύει με το πιο υψηλό επίπεδο διακριτικής ευχέρειας, της οποίας ο απόλυτος στόχος είναι να κρατάει τον κόσμο ασφαλή. 
Στο «Kingsman: ο Χρυσός Κύκλος», οι ήρωές μας έρχονται αντιμέτωποι με μία νέα πρόκληση.Όταν καταστρέφονται τα κεντρικά 
τους γραφεία και ο κόσμος βρίσκεται σε ομηρία, το ταξίδι τους, τους οδηγεί στην ανακάλυψη ενός οργανισμού κατασκοπίας στην 
Αμερική με το όνομα Statesman, η ίδρυση του οποίου συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση του δικού τους οργανισμού.Σε μια νέα 
περιπέτεια που δοκιμάζει τις αντοχές και την εξυπνάδα των πρακτόρων τους στα άκρα, αυτές οι δύο ελίτ μυστικές οργανώσεις 
συνεργάζονται για να εξουδετερώσουν τον αδίστακτο, κοινό εχθρό τους, προκειμένου να σώσουν τον κόσμο, μια διαδικασία που 
έχει αρχίσει να γίνεται συνήθεια στον Έγκσι.



28

#ζώδια #social

Επαγγελματικά θέματα είναι εν εξελίξει αυτή την εβδομάδα. Όλα 
θα ειπωθούν και όλα είναι πιθανά να γίνουν τις τελευταίες μέρες 
του Σεπτέμβρη. Θα αναλάβετε πολλές πρωτοβουλίες και θα θε-
λήσετε να πάρετε παραπάνω γνώσεις για την επαγγελματική σας 
καταξίωση. Οικονομική άνοδος την πρώτη μέρα του Οκτώβρη. 

Η προσωπική σας ζωή έχει τελικά γίνει μία σαδομαζοχιστική κατάσταση. 
Εκεί που θέλετε κάτι, μετά δεν το μπορείτε άλλο και το αντίθετο. Δεν σας 
γεμίζουν πλέον οι άνθρωποι από το παρελθόν, γιατί βρήκατε να αιωρεί-
ται κοντά τους ένα ψέμα, που αυτό δεν θα τους το συγχωρέσετε ποτέ.

Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν την τελευταία εβδομάδα 
του Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να αποφασίσετε τις μέρες αυτές για 
κάποια ζητήματα που αποτελούν οικονομική ενίσχυση για τη ζωή 
σας. Μία δυνατή έμπνευση θα σας βγάλει από πολλά προβλήματα του 
παρελθόντος. 

Αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική για σας. Θα υπάρξουν 
εναλλαγές στα γεγονότα, από πολύ ευχάριστα σε καταστάσεις που θα 
σας πιέζουν υπερβολικά. Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό εξελίξεων, 
θα βρείτε μία φόρμουλα να αναδείξετε τις δυνατότητές σας και τα 
ταλέντα σας.

Αυτές τις μέρες θα πάρετε αρκετές αποφάσεις για την προσωπική και 
την επαγγελματική σας ζωή. Αν πρέπει να αποφασίσετε στο τέλος 
του μήνα για κάποια συναισθηματική σας υπόθεση, να προσέξετε 
πολύ. Ένα ταξίδι ή μία δικαστική απόφαση έχει αρχίσει και βρίσκεται 
σε μία πολύ θετική εξέλιξη.

Δυνατές καταστάσεις και ιδέες που μοιράζεστε με τους άλλους ή θα 
σας ανεβάσουν ψηλά ή θα σας ρίξουν σε μεγαλύτερα προβλήματα. Γι’ 
αυτό μη σκέφτεστε με κακή πρόθεση, αλλά να φροντίσετε να είστε 
δίκαιοι πρώτα με τον εαυτό σας και μετά να διεκδικείτε με ηρεμία 
ψυχής αυτό που σας αναλογεί. 

Αν και είστε από τους πλέον ταλαιπωρημένους του ζωδιακού, αυτές οι 
μέρες έχουν μία κρυφή δύναμη που πρέπει να ανακαλύψετε και να τη 
χρησιμοποιήσετε έγκυρα. Στο τέλος του μήνα θα υπάρξουν γεγονότα 
σε προσωπικό επίπεδο και κάποια οικονομική ενίσχυση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είναι η περίοδος της δράσης και κυρίως των προσωπικών ξεκα-
θαρισμάτων. Αν πρέπει να κάνετε κάποια επαγγελματικά βήματα, 
ξεκινήστε αφού έρθει για τα καλά ο Οκτώβρης. Οι συνθήκες θα 
είναι πολύ πιο σαφείς και εύκολες για να διεκδικήσετε κάτι που σας 
εκφράζει ακόμη και οικονομικά.

Κάτι, επιτέλους, θα πάει πολύ καλά στον επαγγελματικό σας τομέα. 
Θα βοηθήσουν σε αυτό φιλικά σας άτομα, που σας έχουν εμπιστοσύνη 
και σας θεωρούν σημαντικούς σε κάποια πράγματα. Οι μέρες αυτές 
θα έχουν κάτι πολύ ξεχωριστό σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες σας 
με τους άλλους, μια και θα έρθετε πιο κοντά με αγαπημένα σας 
πρόσωπα.

Βρίσκεστε σε μία περίοδο αρκετά περίεργη σε θέματα προσωπικά, και 
όχι μόνο. Βέβαια, μην επαναλαμβάνετε τα ίδια λάθη, νομίζοντας ότι 
κάτι θα αλλάξει με το να βρίσκεστε γύρω από τις ίδιες αποφάσεις και 
τα ίδια πρόσωπα. Σήμερα υπάρχει το ενδεχόμενο να πιστέψετε σε μία 
επικίνδυνη υπόσχεση.

Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περίοδο, που αντλείτε δύναμη 
από πολύ απλά γεγονότα που σας συμβαίνουν. Το Σαββατοκύριακο θα 
έχετε να αντιμετωπίσετε διάφορα γεγονότα που θα σας ανανεώσουν 
κοινωνικά, αλλά και θα σας μπερδέψουν σε συναισθηματικό επίπεδο. 

Συνεχίζετε να προσπαθείτε, για κάποιους πολύ προσωπικούς σας 
λόγους, την καλύτερη οικονομική πορεία. Όλα ακόμη είναι ανώριμα να 
σας δώσουν τους καρπούς που θα θέλατε, αλλά η προσπάθειά σας δεν 
θα πάει χαμένη. Το επόμενο διάστημα θα έχετε πάρα πολλά να κάνετε, 
βάζοντας το πήχη πολύ ψηλά.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Η περίοδος αυτή δίνει μπερδεμένα και όχι σαφή νοήματα  
σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά ευνοεί τους τολμηρούς Έβαλαν… γκολ στα «Δημήτρια» 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των 52ων Δημητρίων που 
διοργανώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε στο 
πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, στο Καυτανζόγλειο Εθνικό 
Στάδιο. Το φετινό φεστιβάλ που θα διαρκέσει έως και την 
22η Οκτωβρίου, περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, 
περφόρμανς, συναυλίες, εικαστικά, χορό, φωτογραφία 
και κινηματογράφο, σε ένα σύνολο 42 κύριων δράσεων 
και παράλληλων εκδηλώσεων. Ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Γιάννης Μπουτάρης, χαρακτήρισε τα Δημήτρια, ως 
ένα φεστιβάλ στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι εκφράσεις 
της τέχνης και για το οποίο αξίζει να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια ανανέωσης. Η αντιδήμαρχος Πολι-
τισμού και Τεχνών, Έλλη Χρυσίδου, ευχαρίστησε για τη 
στήριξη τον δήμαρχο, τη διοίκηση του δήμου, τις υπηρε-
σίες, τους φορείς της πόλης, την καλλιτεχνική επιτροπή, 
τους καλλιτέχνες και τα σχήματα που συμμετέχουν, κα-
θώς και τους ανθρώπους της πόλης που συνέπραξαν για 
να πραγματοποιηθούν τα φετινά Δημήτρια. «Κλείνουμε 
φέτος τα επτά χρόνια των Δημητρίων με τη νέα διοίκη-
ση και έχουμε παλέψει για την αλλαγή του πλαισίου, με 
τους καλλιτεχνικούς συμβούλους που, κάθε φορά, είναι 
εκείνοι που επιλέγουν το πρόγραμμα και όχι ο εκάστοτε 
αντιδήμαρχος».

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα

Η αντιδήμαρχος πολιτισμού Έλλη Χρυσίδου

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των 52ων «Δημητρίων»Μετά την παρουσίαση ακολούθησε πάρτυ!Στιγμιότυπο της βραδιάς
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Minimal & Stylish by “CKONTOVA”
Η fashion art designer Χριστίνα Κοντοβά, έχτισε το 
brand της ξεκινώντας από τη δημιουργία ιδιαίτερων 
γυναικείων μαγιό, καθώς ήταν το δικό της φετίχ, 
και στην πορεία εξέλιξε την καριέρα της σε μια 
ολοκληρωμένη συλλογή ρούχων.
Αγαπάει το minimal στυλ, αλλά εμπλουτίζει διαρ-
κώς τις συλλογές της με υλικά που ακολουθούν 
τις διεθνείς τάσεις της μόδας, χρησιμοποιώντας  
υπέροχες δαντέλες, διαφάνειες αλλά και πολλά 
καινούργια μοντέρνα υλικά. Δίνοντας έμφαση στη 
θηλυκότητα, τα σχέδιά της κολακεύουν τη γυναι-
κεία σιλουέτα προσδίδοντας έναν διαχρονικό αέρα 
κομψότητας. Η φιλοσοφία της είναι να δημιουργεί 
ρούχα που συνδυάζονται μεταξύ τους και μπορούν 
να φορεθούν all day long και σε κάθε περίσταση.
Πηγή έμπνευσης αποτελούν τα ταξίδια της και η 
σύγχρονη και δραστήρια γυναίκα, η οποία περ-
νώντας πολλές ώρες εκτός σπιτιού θέλει να είναι 
πάντα προσεγμένη και καλοντυμένη.
Η προσωπική συλλογή της σχεδιάστριας διατίθεται 
σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο... δε μένει παρά να την ανακαλύψετε!

#μόδα
Από την Ντόλη Ζερβού

Visual Merchandiser & Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Χριστίνα Κοντοβά

#social
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#αθλητικά
Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στη Θεσσα-
λονίκη θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο 
ντέρμπι για τα προημιτελικά του Κυπέλ-
λου Ελλάδας στο μπάσκετ. Ο Άρης θα 
υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Nick 
Galis Hall».

Στην Media Day του Άρη ο τεχνικός της 
ομάδας, Παναγιώτης Γιαννάκης ανέ-
φερε για το παιχνίδι: «περιμένουμε να 
παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να φτά-
σουμε στη νίκη, όπως θέλει και όλος ο 
κόσμος μας. Εμείς αυτό που θα πρέπει 
να κάνουμε είναι να δουλεύουμε σκλη-
ρά είτε λέγεται ΠΑΟΚ ο αντίπαλος, είτε 
Κόροιβος, είτε Ζιέλονα Γκόρα». Από την 
πλευρά του ο προπονητής του ΠΑΟΚ, 
Ηλίας Παπαθεοδώρου, μεταξύ άλλων σε 
δηλώσεις του ερωτηθείς για το ντέρμπι 
είπε: «η ομάδα είναι καινούργια, θεωρώ 
ότι δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο από-
δοσης που θέλουμε, όμως παίζουμε πια 
σκληρά και πιο επιθετικά, κάτι που είναι 
η βάση μας».

Πρέπει να σημειωθεί πως φέτος οι ημι-
τελικοί (για τους οποίους θα γίνει νέα 
κλήρωση) θα είναι διπλοί αγώνες, που 
θα κριθούν στη συνολική διαφορά πό-
ντων. Οι αγώνες αυτοί έχουν προγραμ-
ματιστεί για την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 

και για τη Δευτέρα ή Τρίτη την πρώτη 
ή τη δεύτερη μέρα του 2008. Ο τελικός 
έχει προγραμματιστεί για τις 17 Φεβρου-
αρίου, σε έδρα που θα αποφασιστεί μετά 
την ανάδειξη του ζευγαριού που θα διεκ-
δικήσει τον τίτλο.

Οι τιμές των εισιτηρίων: παιδικό στα 5 

ευρώ (εκτός των θυρών 5-6), Θύρες 5-6 
στα 10 ευρώ, Θύρα 1, 2Α-3Α, 2Β-3Β, 4, 
7, 8-9, 8-9 VIP, 10 στα 15 ευρώ και Θύρα 
Gold στα 20 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση της ΚΑΕ Άρης τα εισιτήρια διαρ-
κείας δεν ισχύουν για τα παιχνίδια του 
Κυπέλλου.

Κάθε αγώνας να είναι ένα βήμα πιο κοντά 
στην κατάκτηση του τίτλου του Πρωταθλητή 
θέλουν οι παίκτες και όλο το επιτελείο του 
ΠΑΟΚ, με εμψυχωτή τον μεγαλομέτοχο της 
ομάδας, Ιβάν Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει 
σήμερα την ΑΕΛ στην Λάρισα στο πλαίσιο της 
έκτης αγωνιστικής της Superleague «Σουρω-
τή».

Διανύοντας την έκτη αγωνιστική, οι αριθμοί 
από τα στατιστικά των αγώνων δείχνουν, μέ-
χρι τώρα, ότι η υπεροχή που έχει ο Δικέφαλος 
του Βορρά στην άμυνα ίσως φανεί στην πο-
ρεία καθοριστική ακόμα και για να κατακτή-
σει των πολυπόθητο τίτλο. Ο πορτιέρης κάτω 
από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ καταγράφει πολύ 
καλές επιδόσεις. Ο λόγος για τον Ροντρίγκο 
Ρέι, τον 26χρονο Αργεντινό τερματοφύλα-
κα του ΠΑΟΚ. Ο Ρέι έχει κρατήσει ανέπαφη 
την εστία του σε όλα τα παιχνίδια της φετινής 
Super League. Εκτός από ένα γκολ και αυτό 
προέκυψε από πέναλτι στην αναμέτρηση του 
ΠΑΟΚ με την Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει το  
sdna.gr, στο φετινό πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ επι-
τρέπει στην αντίπαλη ομάδα να επιχειρεί μόλις 
5 (5.2) τελικές προσπάθειες ανά παιχνίδι, ενώ 
μαζί με την ΑΕΚ είναι οι δυο μοναδικές ομά-
δες που έχουν επιτρέψει συνολικά μόλις 26 
τελικές προσπάθειες στους αντιπάλους τους, 
αριθμός εξαιρετικά μικρός και ενδεικτικός της 
άμυνας γρανίτη που διαθέτουν οι Δικέφαλοι, 

σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που μάλλον τα 
έχει βρει «σκούρα» στο πρωτάθλημα καθώς 
έχει δώσει την ευκαιρία στους αντιπάλους του 
να επιχειρήσουν 48 τελικές προσπάθειες, δη-
λαδή σχεδόν 10 ανά παιχνίδι (9,6).

Αναλυτικά οι αγώνες που θα 
διεξαχθούν για την 6η Αγωνι-
στική της Super League.

To Σάββατο  
30 Σεπτεμβρίου:

16:00 Πλατανιάς – Παναιτω-
λικός, Novasports3HD και 
ηχητικά από το Novasports.gr  
18:15 Παναθηναϊκός – ΠΑΣ 
Γιάννινα, Novasports1HD και 
ηχητικά από το Novasports.gr  
20:30 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ, 
Novasports2HD και ηχητικά 
από το Novasports.gr 

Την Κυριακή  
1 Οκτωβρίου:

16:00 Ολυμπιακός - Ατρό-
μητος, Novasports2HD και 
ηχητικά από το Novasports.gr  
18:15 ΑΟΚ – ΑΟ Ξάνθη, 
Novasports2HD και ηχητικά 
από το Novasports.gr  
18:15 Λεβαδειακός – Απόλ-
λων Σμύρνης, Novasports3HD 
και από το Web TV του 
Novasports.gr 
20:30 Αστέρας Τρίπολης - 
ΑΕΚ, Novasports1HD και 
ηχητικά από το Novasports.gr

Tην Δευτέρα  
2 Οκτωβρίου:

19:30 Λαμία - Πανιώνιος, 
Novasports1HD και ηχητικά 
από το Novasports.gr

Ντέρμπι… Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο

Οι αριθμοί που οδηγούν τον ΠΑΟΚ στο… Πρωτάθλημα

Απ’ όποια πλευρά κι αν δει κάποιος 
τη συνεργασία του Παναγιώτη Γιαν-
νάκη με τον Άρη ήταν μία εμπνευ-
σμένη απόφαση του Νίκου Λάσκαρη. 
Σε μία χρονική περίοδο που η ΚΑΕ 
Άρης λόγω των δικαστικών εκ-
κρεμοτήτων της οικογένειας του 
ιδιοκτήτη είχε μπει σ’ ένα σκοτεινό 
τούνελ, η παρουσία του «Δράκου» 
δημιουργεί ένα δίχτυ ασφαλείας για 
την ομάδα. Ετούτο δεν σημαίνει ότι 
ο Άρης θα είναι προστατευμένος απ’ 
όλα τα δεινά που μπορεί να προκύ-
ψουν στο μέλλον λόγω απουσίας 
της οικονομικής στήριξης από τον κ. 
Λάσκαρη. Ο ιδιοκτήτης των «κίτρι-
νων» που την περασμένη Πέμπτη 
ήρθε στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε 

να δημιουργήσει με τις απαντήσεις 
που έδωσε σε ερωτήσεις που 

αφορούν στο θέμα της 
ρευστότητας, κλίμα αισιο-
δοξίας. Η αλήθεια είναι ότι 
δεν έπεισε τους συνομι-
λητές του. Πάντως έβαλε 

χρονικό ορίζοντα για την 
επίλυση του προβλήματος το 

τέλος Οκτωβρίου, οπότε δεν θα 
αργήσει να φανεί η αλήθεια. Σ’ αυτή 
τη χρονική περίοδο ο Άρης πείθει 
τους παίκτες να υπογράψουν συμ-
βόλαιο με εγγύηση τα τηλεοπτικά και 
χορηγικά έσοδα. Τακτική την οποία 
μία ΚΑΕ δεν χρειάζεται ιδιοκτήτη 
για τη διαχείριση τους. Άρα ο Άρης 
βαδίζει πάνω σε κινούμενη άμμο κι 
αυτό σημαίνει πολλά. Το δυσάρεστο 
είναι ότι το πρόβλημα ρευστότητας 
θα συνεχίσει να υπάρχει όσο ο κ. 
Λάσκαρης θα συνεχίσει να έχει τις 
εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη. 

Στο αγωνιστικό επίπεδο ο Γιαννάκης 
έκανε προσεκτικές μεταγραφικές 
κινήσεις με στόχο να δημιουργήσει 
μία ομάδα η οποία θα έχει διάρ-
κεια, αγωνιστικό πάθος και μέρα 
με την ημέρα θα γίνεται καλύτερη. 
Με την προσθήκη του Μπέλ και 
του Μπένσον ο Άρης, τηρουμένων 
των αναλογιών, θεωρητικά γίνεται 
αγωνιστικά αξιόπιστος. Την Τετάρτη 
αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο 
του Κυπέλλου, σ’ έναν αγώνα που 
παραδοσιακά ανεβάζει την αδρεναλί-
νη των φιλάθλων. Το ότι ο αγώνας θα 
είναι ο πρώτος επίσημος δεν είναι ό,τι 
το καλύτερο και για τις δύο ομάδες. 
Με δεδομένο μάλιστα ότι ο Γιαννά-
κης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει 
εκβιαστικά να ανεβάσει τον βαθμό 
ετοιμότητας της ομάδας, σημαίνει 
ότι το ντέρμπι δεν τον βγάζει από το 
πλάνο προετοιμασίας της ομάδας. 
Σε κάθε περίπτωση όμως ο αγώνας 
της Τετάρτης έχει την έννοια ενός 
πρώτου crash test  για την ομάδα 
που ετοιμάζει ο «Δράκος» είτε το 
παραδέχεται είτε ο όχι ο Γιαννάκης.

Με δίχτυ ασφαλείας  
μοιάζει ο Γιαννάκης
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To πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής  
της Super League
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
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
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
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
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
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
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

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
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Φουλ του μεζέ  
Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700
Ψησταριά Διαγώνιος  
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
Βοulevard  
Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon  
Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa  
Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Champions Academy Club  
Τοσίτσα 18, Ρετζίκι (εντός Δελασάλ), 2310582220, 6948663367
Κοna  
Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
Μas Y Mas  
Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Μio  
Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Model  
Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Κάτι Ψήνεται  
25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου»  
Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Μαντάμ  
Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202
Mεζέ Μεζέ  
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών  
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Azzuro  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294
Boheme  
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Dio con Dio  
Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294
Elysee  
Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438
Hondos Center Apollonia  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Κingstone   
Λαμπράκη 246, 2311242203
Café Le Monde  
M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous  
Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Μercado  
Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral  
Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Papillon  
Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680
Remeron   
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122
Remvi  
Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar  
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays  
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Τre Marie  
Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655
Tre Marie  
Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747
Tzaki’ho  
Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Αναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440
Γένεσις  
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
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
Νέα Διαγώνιος  
Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής
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