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Μπορεί η κυβέρνηση με επικοινω-
νιακά τρικ, όπως η πτήση του πρω-
θυπουργού με F-16 πάνω από το 
Αιγαίο, να επιχειρεί να δώσει το στίγ-
μα μίας χώρας που «όλα βαίνουν κα-
λώς», ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα 
στην οικονομία δεν μπορεί να κρυ-
φτεί. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε, 
όταν υπάρχει υστέρηση στα κρατικά 
έσοδα ύψους 2,3 δισ. ευρώ, όταν οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 
1 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, όταν η 
BlackRock εγκαταλείπει την επένδυ-
ση των 300 εκατ. ευρώ στον Κηφισό. 
Όσες προσπάθειες κι αν καταβάλλει 
το Μέγαρο Μαξίμου, η πραγματικό-
τητα είναι αδυσώπητη και μόνο κά-
ποιος αφελής πολίτης δεν θα έβλεπε 
τη «μαυρίλα» που υπάρχει σε οικο-
νομία και κοινωνία.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, έστω κι αν 
αφορά το 2016, δείχνει πως τα χρή-

ματα που έχουν πλέον οι Έλληνες 
επαρκούν οριακά για διατροφή 
και στέγη, με το 18,2% του πλη-
θυσμού να βρίσκεται αντιμέτω-
πο με τον κίνδυνο της φτώχειας. 

Είναι χαρακτηριστικό πως σε 
σχέση με μόλις έναν χρόνο πριν, 

το 2015 της «υπερήφανης διαπραγ-
μάτευσης» και των capital controls, 
οι δέκα από τις δώδεκα κατηγορίες 
δαπανών παρουσιάζουν μείωση. Μία 
βόλτα σε ένα συνοικιακό καφενεδάκι 
αρκεί για να αντιληφθεί κανείς πως 
οι περισσότεροι νέοι τρώνε ή χαρ-
τζιλικώνονται από τον παππού και 
τη γιαγιά, που με την πετσοκομμένη 
σύνταξή τους επιχειρούν να ζήσουν 
τουλάχιστον δύο σπίτια (το δικό τους 
και των παιδιών τους).

Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο να 
είναι ότι η πιο καλά επιστημονικά κα-
ταρτισμένη γενιά Ελλήνων είτε πάει 
χαμένη σε καφέ, μπαρ, ταβέρνες, 
σουβλατζίδικα, αναζητώντας ένα με-
ροκάματο-χαρτζιλίκι, είτε επιλέγει να 
φύγει για το εξωτερικό. Ιδιαίτερα η 
δεύτερη κατηγορία το κάνει όχι τόσο 
επειδή βρίσκει μία αξιοπρεπή δου-
λειά με αξιοπρεπή μισθό, αλλά κυρί-
ως επειδή δεν βλέπει κανένα μέλλον 
σε αυτήν τη χώρα. Και πώς θα ήταν 
διαφορετικά όταν, στην Ελλάδα του 
2017, περίπου 2,5 εκατ. εργαζομέ-
νων στον ιδιωτικό τομέα –η συντρι-
πτική πλειονότητα με μισθό κάτω 
των 1.000 ευρώ– προσπαθεί να ζή-
σει ένα κράτος με 3 εκατ. συνταξιού-
χους και περίπου 700.000-800.000 
εργαζομένους σε Δημόσιο, δήμους, 
ΔΕΚΟ κ.ά. Όσο κι αν κυβέρνηση και 
δανειστές υποστηρίζουν ότι οι θυσί-
ες πιάνουν τόπο, η πραγματικότητα 
γελά χαιρέκακα μαζί τους.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση, μετά τις 
αυταπάτες του 2015 και τη διάψευ-
ση προσδοκιών του 2016, φαίνεται 
να αποτυγχάνει και στους στόχους 
του 2017. Πώς μπορεί, λοιπόν, να 
εγγυηθεί ότι θα το καταφέρει το 
2018; Και μάλιστα χωρίς νέα μέτρα, 
τα οποία μετ’ επιτάσεως ζητά το ΔΝΤ. 
Το Ταμείο επιμένει ότι η Ελλάδα δεν 
πρόκειται να πιάσει τους στόχους για 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 
ΑΕΠ το 2018 και εκτιμά ότι η επί-
δοσή μας θα σταματήσει σε πλεόνα-
σμα 2,2%. Ακόμη και όσον αφορά το 
2017, δεν θα πιάσουμε το 1,75% του 
ΑΕΠ, αλλά το 1,7%. Αν αυτό συμβεί, 
τότε η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να 
προσφύγει στις κάλπες και οι πολίτες 
άγνωστο πού...
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Η κυβέρνηση, μετά τις αυταπάτες του 2015 και τη διάψευση 
προσδοκιών του 2016, φαίνεται να αποτυγχάνει και στους 
στόχους του 2017

socialismata

Τελικά όλα μπορούν να συμβούν, ακόμη και 
να παραιτηθεί από βουλευτής ο Β. Λεβέντης 
#λέμε_και_καμιά_βλακεία_να_περνά-
ει_η_ώρα #για_πάντα_πρόεδρος #προσπά-
θεια_πολιτικής_επιβίωσης; #ελπίδα Μερικές 
φορές η πρώτη εντύπωση είναι ίδια με την... 
τελευταία #αρχηγός_ένωσης_κεντρώων 
#πτήσεις #προσομοιώσεις #f16 

Απορία: Τη γυναίκα του Νατάσα την... 
ρώτησε ή θα κάνει του κεφαλιού του και 
θα το χτυπάει μετά; #Λεβέντης #για_νο-
μοσχέδιο_αλλαγής_φύλου_είχε_απαγο-
ρευτικό #αυτόματος_πιλότος

Σημείωση: Ο πρόεδρος πριν από ένα 
χρόνο υπέγραψε δέσμευση ότι θα υποστηρίξει τις προσπάθειες 
της τρανς κοινότητας για το νομοσχέδιο αλλαγής φύλου (βλ σχετικό έγγρα-
φο) ΑΣΧΕΤΟ: Ακόμη και τα χαλασμένα ρολόγια, δύο φορές τη μέρα δείχνουν 
σωστά την ώρα

«Ελληνες ψηλά το κεφάλι» πετάει ο πρωθυπουργός» Πετάει... πετάει ο Αλέξης; 
Ψηλά; Όχι...ψιλά  #κάτσε_έχεις_ρέστα #ΛΑΡΙΣΑ #ΟΥΑΟΥ «Ψηφιακά φτερά» αυ-
τόματος πιλότος, οθόνες που... ζαλίζουν, κοντά στο θεό ή στον Υμηττό #Χατζη-
δάκις #φέρτε_μου_ένα_μαντολίνο Μήπως ανέβηκε για να «χορέψει» «το βαλς 
των χαμένων ονείρων (τους)» #ρητορικό... Έλληνες ψηλά το κεφάλι, θα δείτε 
Αλέξη, ΑΤΙΑ κι άλλα πετούμενα #f16 #vertigo (ίλιγγος)

Kαμίνης και Μανιάτης δεν απάντησαν στο ερώτημα για... αντιπροέδρους στην 
Κεντροαριστερά #παράξενο Επίσης με ποιο κόμμα θα συνεργασθούν σε περί-
πτωση που βγουν τρίτοι #ΣΥΡΙΖΑ #ΝΔ

ΟΚ, οι δημόσιες κληρώσεις υπογράφτηκαν... #φορολοταρίες #Παπανάτσιου 
#1000_τυχεροί #1000_ευρώ_ο_καθένας  Όχι δεν θα φορολογηθούν τα έσοδα 
από... τυχερά παιχνίδια!

 «Όποιος λεηλάτησε το αντλιοστάσιο, θα βλαστημήσει την ώρα και τη στιγμή 
που γεννήθηκε» #Απόστολος_Γλέτσος Ο δήμαρχος Στυλίδας γράφει ο ίδιος τα 
δελτία τύπου του δήμου... Αμ πως;

Βασικό κριτήριο πρόσληψης σε μία από τις πιο πετυχημένες ελληνικές επιχει-
ρήσεις καινοτομίας και τεχνολογίας (με εξαγωγές σε... 78 χώρες) είναι ο καλός 
χαρακτήρας! Όλα τα άλλα... μαθαίνονται! #Δημήτρης_Λακασάς #ΜΠΡΑΒΟ

Είπε να κάνει κι αυτός κάτι... αριστερό κι ούτε οι δικοί του θέλησαν να τον στη-
ρίξουν #βουλευτίνα_συριζα #ΑΝΕΛ #νομική_αναγνώριση_αλλαγής_φύλου

Άλλο μπάφος κι άλλο μπούφος... #τι_πίνουν_και_θα_μας_το_δίνουν;  
#αποποινικοποίηση #ζαλίζομαι #τσιρώνης #φόρο_για_γλάστρα_χασίς 
#όπου_υπάρχει_καπνός_θα_υπάρχει_και_καπνός 

«Έξι στις 10 επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο ανθρώπινο δυνα-
μικό να απασχολήσουν #τρέλα #Εθνικό_Ινστιτούτο_Εργασίας #Ισοσκελισμός 
1.800.000 δημιουργία θέσεων... απασχόλησης με 1.600.000 καταγγελίες για 
απαράδεκτες συνθήκες

 Ένα μεσαίο στέλεχος τεχνολογικής εταιρείας με ετήσιες αποδοχές 40.000 ευρώ 
στοιχίζει στην εταιρεία... 105.000 ευρώ! #νεφρό_έμεινε_να_δώσουν

Κάθε φορά που κάνουν ένα σόου #Τσίπρας #Καμμένος χάνουμε λεφτά και... 
ζωή #ζήτω_η_επικοινωνία_τους #Ελλάδα_έχουν_ταλέντο

#Ελλάδα_έχουν_ταλέντο
Το «πετάει, πετάει ο Τσίπρας»  
δεν κρύβει την πραγματικότητα

Της @karapanagiotidu
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#τουρισμός

Την ίδια ώρα, σχεδόν στα ίδια επίπεδα κυ-
μάνθηκαν οι διανυκτερεύσεις από την Κύπρο 
(αύξηση 0,62%, 95.661 διανυκτερεύσεις) και 
έτσι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αυξο-
μειώσεις στην πρώτη θέση της κατηγορίας 
με τους αλλοδαπούς. Στη δεύτερη θέση του 
πίνακα παραμένουν οι Τούρκοι, οι οποίοι 
ωστόσο «πήραν τα πάνω τους», με μία διψή-
φια αύξηση που έφθασε στο 10,82% και τις 
62.031 διανυκτερεύσεις.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη  
των Ισραηλινών

Ίσως η πιο σημαντική αλλαγή του πίνακα εί-
ναι η εκτίναξη των διανυκτερεύσεων των Ισ-
ραηλινών από τις 29.325 το 2016, στις 55.860 
το 2017. Το ποσοστό αύξησης που άγγιξε το 
90,49%, σχεδόν διπλασίασε τις διανυκτε-
ρεύσεις τους και ανέβασε τους Ισραηλινούς 
οκτώ θέσεις ψηλότερα στην κατάταξη, από 
την 11η πέρυσι στην 3η φέτος.

Πολύ μεγάλη είναι η αύξηση των διανυκτε-
ρεύσεων των Γερμανών, σε ποσοστό 31,51%, 
οι οποίοι βρέθηκαν στην τέταρτη θέση με 
54.802 διανυκτερεύσεις. Εξίσου καλά πήγαν 
και οι Ρουμάνοι στην πέμπτη θέση, με 53.309 
διανυκτερεύσεις και ποσοστιαία αύξηση της 
τάξης του 25,83%.

Η πρώτη δεκάδα των ξένων επισκεπτών ολο-
κληρώνεται με τους Ιταλούς στην έκτη θέση 
(41.016 διανυκτερεύσεις, αύξηση 16,57%), 
τους Ρώσους στην έβδομη θέση (40.184 
διανυκτερεύσεις, αύξηση 23,94%), τους 
Σέρβους στην όγδοη θέση (39.702 διανυκτε-
ρεύσεις, αύξηση 1,19%), τους Βούλγαρους 
στην ένατη θέση (39.381 διανυκτερεύσεις, 
18,37%) και τέλος, με τους Αμερικανούς στη 
δέκατη θέση (36.823 διανυκτερεύσεις, μείω-
ση -3,65%).

Μείωση για Βρετανούς, μεγάλη  
αύξηση για Σουηδούς, Πολωνούς  
και Ισπανούς

Με μείωση του ποσοστού διανυκτερεύσεων 
αρχίζει η δεύτερη δεκάδα των αλλοδαπών, 

χωρίς να παρατηρούνται απώλειες στη συ-
νέχεια. Στην ενδέκατη θέση, το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχασε διανυκτερεύσεις σε ποσοστό 
-9,44% (29.196 διανυκτερεύσεις), ενώ στη 
δωδέκατη θέση οι Γάλλοι αύξησαν τις δια-
νυκτερεύσεις τους σε ποσοστό 12,08% και 
έφτασαν τις 23.476.

Στη δέκατη τρίτη θέση βρίσκονται οι Αλβανοί 
(23.148 διανυκτερεύσεις, 0,23%), ενώ στις 
επόμενες δύο θέσεις, τη δέκατη τέταρτη και 
τη δέκατη πέμπτη συναντάμε περιπτώσεις 
προσφύγων και μεταναστών από τη Συρία 
και το Ιράκ αντίστοιχα (19.329 διανυκτερεύ-
σεις Σύριων, αύξηση 9,77% και 18.683 δια-
νυκτερεύσεις Ιρακινών, αύξηση 520,29%).

Στη δέκατη έκτη θέση βρίσκονται οι Σκο-

πιανοί (18.292 διανυκτερεύσεις, αύξηση 
21,97%), στη δέκατη έβδομη θέση οι Πο-
λωνοί (16.632 διανυκτερεύσεις, αύξηση 
61,59%), στη δέκατη όγδοη θέση οι Σουηδοί 
(14.257 διανυκτερεύσεις, αύξηση 76,01%) 
και στη δέκατη ένατη οι Ισπανοί (14.018 δια-
νυκτερεύσεις, αύξηση 32,18%).

Η εικοσάδα συμπληρώνεται με τους Αυ-
στραλούς (13.709 διανυκτερεύσεις, αύξηση 
10,82%).

Μικρή αύξηση στα έσοδα

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της έρευνας που 
διενεργεί σε μηνιαία βάση η εταιρεία τουρι-
στικών μελετών και ερευνών GBR Consulting 
για λογαριασμό της ΕΞΘ, δείχνουν ότι κατά 

το οκτάμηνο του 2017 υπήρξε αύξηση τόσο 
στη μέση τιμή δωματίου της τάξης του 5,3%, 
όσο και στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο 
(RevPar) της τάξης του 9,6% (RevPar Οκτα-
μήνου 47,27 ευρώ).

Στη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) 
μεταξύ της Θεσσαλονίκης και άλλων δέκα 
αντιστοίχου μεγέθους ευρωπαϊκών πόλε-
ων (Αμβέρσα, Μπέρμιγχαμ, Κολωνία, 
Ντίσελντορφ, Εδιμβούργο, Γλασκώβη, 
Βουδαπέστη, Αμβούργο, Μάντσεστερ, 
Σάλτσμπουργκ), η Θεσσαλονίκη παραμένει 
ουραγός τόσο όσον αφορά στις πληρότητες, 
όσο και στη μέση τιμή δωματίου, αλλά και 
στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Ο... χάρτης των τουριστών της Θεσσαλονίκης 
ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ 

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 για τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις 
ατόμων. Ο συνολικός αριθμός εμφάνισε αύξηση σε ποσοστό της τάξης του 4,26%, με τις διανυκτερεύσεις να αγγίζουν τις 1.546. 081 από 1.482.917 

διανυκτερεύσεις που είχαν σημειωθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι διανυκτερεύσεις Ελλήνων 
μειώθηκαν κι άλλο και έπεσαν στις 712.836 από 767.174 πέρυσι, μειωμένες σε ποσοστό -7,08%. Αντιθέτως, οι διανυκτερεύσεις των ξένων 

αυξήθηκαν σε ποσοστό 16,42% και έφθασαν τις 833.245 φέτος, από 715.743 πέρυσι.
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#success_story

Ένας πρωτότυπος χώρος… εκτόνωσης και χαλάρωσης 
έχει δημιουργηθεί εδώ και περίπου δυόμιση μήνες στη 
Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για το RAGE ROOM «Κομμάτια», 
το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη που υπόσχεται μοναδι-
κές στιγμές ηρεμίας όταν κάποιος είναι στην… πρίζα! 

Πρόκειται στην ουσία για δυο δωμάτια στα οποία 
υπάρχουν δεκάδες αντικείμενα προς… καταστροφή. 
Δημιουργός του χώρου είναι η Βάσω Dear, 26 ετών, 
η οποία έφτιαξε τον συγκεκριμένο χώρο με σκοπό να 
ηρεμεί τους Θεσσαλονικείς που τα νεύρα τους είναι 
στην… τσίτα. Ο χώρος, που αποτελείται από δυο δωμά-
τια ένα των 50 τ.μ. και ένα των 55 τ.μ.  λειτουργεί από 
τις 15 Ιουλίου. Τι μπορεί να κάνει όποιος τον επισκε-
φτεί; «Να έρθει και να τα σπάσει» εξηγεί στην Karfitsa 
η νεαρή επιχειρηματίας. «Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος 
έχει πολλά νεύρα και θέλει να εκτονωθεί», λέει χαρα-
κτηριστικά. 

Το RAGE ROOM «Κομμάτια» λειτουργεί καθημερινά 
(εκτός Κυριακής) από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις δέκα 
το βράδυ στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 12. Στο 
δωμάτιο μπορεί να μπει ένα παίκτης ή δυο μαζί και να 

επιλέξει μέσα από διάφορα πακέτα που παρέχονται 
τι θα σπάσει. Βασική προϋπόθεση να φορέσει στολή, 
ειδικό κράνος και ειδικά γάντια. «Κάποιος μπορεί να 
σπάσει πιάτα, μπουκάλια, ποτήρια, εκτυπωτές, πλη-
κτρολόγια, lap top, κινητά τηλέφωνα, οθόνες, λάμπες, 
ταμιακή μηχανή μέχρι και... μηχανάκι και πλυντήριο. Το 
κόστος ποικίλει ανάλογα με τα πακέτα που θα διαλέξει 
κανείς. Οι τιμές ξεκινούν από δέκα ευρώ και μπορεί να 
φτάσουν  μέχρι και τα εκατό, ανάλογα με το τι επιθυμεί 
να σπάσει κάποιος» αναφέρει η Βάσω Dear που εκτός 
των άλλων υπόσχεται πως σύντομα θα προμηθευτεί 
ένα ψυγείο και μια πρέσα για… διάλυση. 

«Τα νεύρα δεν έχουν… ώρα»

Ο νέος αυτός πρωτότυπος χώρος έχει ήδη κερδίσει το 
ενδιαφέρον των Θεσσαλονικέων. Μπορεί να τον επι-
σκεφτεί κανείς είτε μέσω τηλεφωνικού ραντεβού είτε 
απλώς… χτυπώντας την πόρτα. «Τα νεύρα δεν έχουν 
ωράρια και η ηρεμία που μπορεί να προσφέρει μια 
εκτόνωση δεν μπορεί να περιμένει. Για το λόγο αυτό 
ακόμα και εκτός ωραρίου μπορεί να έρθει ο οποιοσ-

δήποτε και να τα σπάσει» σχολιάζει η 26χρονη Βάσω 
Dear. 

Οι δυο χώροι είναι μεταξύ τους απομονωμένοι και ηχο-
μονωμένοι. Όποιος ενδιαφέρεται να... τα σπάσει, πριν 
προχωρήσει μέσα στο χώρο θα πρέπει να υπογράψει 
πρώτα υπεύθυνη δήλωση πως είναι πάνω από 18 
ετών, φορά κλειστά παπούτσια και δεν έχει... πιει.

Όπως τονίζει η ιδιοκτήτρια του καινοτόμου αυτού χώ-
ρου, η ιδέα προέκυψε από μια επίσκεψή της στο εξω-
τερικό. «Ωστόσο στην Ελλάδα της κρίσης ο κόσμος ψά-
χνει εκτόνωση. Μια αντίστοιχη ενέργεια έχει γίνει στην 
Αθήνα, αλλά στη Θεσσαλονίκη ο χώρος είναι μοναδι-
κός» υπογραμμίζει η Βάσω Dear, και καλεί τον κόσμο 
να την επισκεφτεί για να τα σπάσει και να... ξεσπάσει!

Σημειώνεται πως πρόσφατα τον χώρο επισκέφτηκε 
και το νούμερο δυο της περσινής επιτυχίας του ΣΚΑΪ, ο 
«τρελός Κύπριος» του Survivor που δήλωσε ενθουσι-
ασμένος από την μοναδική εμπειρία που προσφέρουν 
τα δυο δωμάτια, ενώ ήδη πολλοί καλλιτέχνες, τραγου-
διστές και σχεδιαστές τα ζητούν προκειμένου να πραγ-
ματοποιήσουν πρωτότυπες φωτογραφίσεις.

Το δωμάτιο που πας και τα... σπας! 
ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΧΩΡΟΣ… ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Του Βαγγέλη Στολάκη



6

#οικονομία

Βρίσκεται στη συμβολή των οδών  Φιλίππου 
με Ίωνος Δραγούμη στον αριθμό 61. Το κτίριο 
στο παρελθόν φιλοξενούσε υπηρεσίες του ΙΚΑ. 
Σήμερα φιλοξενεί νέους και είναι το πρώτο 
αδειοδοτημένο χόστελ (ξενώνας) νεότητας που 
δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει 
φιλοξενία, φαγητό, στέγη και… διασκέδαση 
με μόλις λίγα ευρώ και έχει γίνει το talk of the 
town. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα; Το τιρ-
κουάζ χρώμα των εξωτερικών τοίχων και το 
τεράστιο γκράφιτι του SER. 

Οι τουρίστες φέρνουν… επενδύσεις 

Το Stay Hybrid Hostel, όπως είναι ακριβώς η 
ονομασία του, είναι η χαρακτηριστική απόδειξη 
πως η Θεσσαλονίκη μπορεί να προσφέρει αρ-
κετές ευκαιρίες σε όσους θέλουν να επενδύ-
σουν. Ένας τομέας είναι αυτός του τουρισμού, 
καθώς οι επισκέπτες της πόλης κάθε χρόνο 
αυξάνονται. Είναι ενδεικτικό πως, σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα 
ο δήμος Θεσσαλονίκης οι τουρίστες μέσα σε 
μόλις επτά χρόνια υπερδιπλασιάστηκαν.  Αυτό 
άλλωστε αποτέλεσε και την βασική αφορμή για 
τους τέσσερις νέους επιχειρηματίες.  «Η αύ-
ξηση του τουριστικού ρεύματος έχει επιφέρει 
αντίστοιχα οφέλη και νέες θέσεις εργασίας σε 
πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριοποί-
ησης άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους με τον 
τουρισμό. Όποιος τώρα τοποθετηθεί επενδυτι-

κά στην πόλη και την τουριστική της προοπτική 
θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Πιστεύουμε, 
ότι η πόλη πατάει το γκάζι, και έχει ξεδιπλώσει 
προς το παρόν μόνο το 25-30% των δυνατοτή-
των της. Σύντομα θα τη δούμε πολύ ψηλότε-
ρα στις προτιμήσεις προορισμών επισκεπτών 
αλλά και τόπων για να ζήσει κάποιος στην Ελ-
λάδα» αναφέρει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και 
Διεθνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας. 

Πως προέκυψε η ιδέα

Δημιουργοί του χόστελ νεότητας είναι τέσσερις  
νέοι άνθρωποι που άδραξαν την ευκαιρία. Ο 
λόγος για τους: Γιώτη Ποσπρέλη, Ζεϊντ Χοράνι, 
Γιώργο Γεωργιάδη και Κυριάκο Μπέρτο. Επη-
ρεασμένοι από την εμπειρία που είχαν οι ίδιοι 
ως επισκέπτες αντίστοιχων ξενώνων σε όλο 
τον κόσμο δημιούργησαν στην πόλη που στο 
παρελθόν ήταν Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεο-

λαίας ένα χόστελ με σκοπό να προσφέρουν μια 
αξέχαστη και ευχάριστη εμπειρία στους νέους 
τουρίστες της πόλης. 

Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδό 3.500 τ.μ. με 
μια δυναμική που πλησιάζει τις 200 κλίνες, χω-
ρίς να «θυσιάζονται» η άνεση και η ευρυχωρία 
των κοινόχρηστων χώρων που είναι θεμελιώ-
δεις για τη λειτουργία ενός υβριδικού ξενώνα. 
Με την δημιουργία του ξενώνα δημιουργήθη-
καν δεκάδες θέσεις εργασίας σε ένα απόλυτα 
φιλικό και νεανικό περιβάλλον, ενώ η συνολική 
επένδυση έχει αγγίξει επταψήφια νούμερα χω-
ρίς καμία απολύτως κρατική επιδότηση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην Karfitsa 
ο κ. Ποσπορέλης: «Πίσω από το Stay Hybrid 
Hostel βρίσκεται το τρίπτυχο του κοινού πά-
θους για τα ταξίδια, την αστική κουλτούρα και 
τη μουσική. Ένα στέκι στο κέντρο για να αρά-
ξετε με άνεση και ασφάλεια, χωρίς να βγείτε 

Ένας πρωτότυπος ξενώνας  για νέους 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ… ΙΚΑ

«Everybody cool. This is a place to… STAY». Με αυτό το μήνυμα υποδέχονται εκατοντάδες νέους και νέες από όλο τον κόσμο οι ιδιοκτήτες του νέου τύπου 
ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και έχει ανοίξει τις πόρτες του εδώ και λίγους μήνες. Αν και τα εγκαίνια του νεανικού 

ξενώνα  δεν συνόδευσαν δελτία τύπου και φωτογραφίες με κοσμικούς καλεσμένους, ακριβές τσάντες, φτερά και… πούπουλα, το STAY όπως όλα 
δείχνουν ήρθε για να μείνει και να κάνει τη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο «φιλόξενη» στους επισκέπτες της. 

Του  Βαγγέλη Στολάκη
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εκτός προϋπολογισμού, να γνωρίσετε τους 
κατοίκους της πόλης και άλλους ταξιδιώτες, 
να ανταλλάξετε συμβουλές και αναμνήσεις και 
να απολαύσετε την πόλη με τους καινούριους 
σας φίλους. Σαν ενθουσιώδεις ταξιδευτές κι 
εμείς, πάντα εκτιμούσαμε την φιλική ατμόσφαι-
ρα που συναντήσαμε στα χόστελ  που έχουμε 
επισκεφθεί σ’ όλο τον κόσμο. Αυτήν ακριβώς 
την ατμόσφαιρα και το φιλικό περιβάλλον επι-
διώκουμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες 
μας». 

Τιμές 

Το «STAY» σήμερα έχει την υψηλότερη βαθμο-
λογία καταλυμάτων στη Θεσσαλονίκη (9.5 στο 
booking.com) και ένα άριστο 5 στο facebook. 
Σε ό,τι αφορά το κόστος διαμονής αυτό διαφέ-
ρει ανάλογα με τα γούστα του κάθε επισκέπτη. 
Στους κοιτώνες οι τιμές κυμαίνονται από 10 ως 
14 ευρώ ανάλογα τον τύπο του δωματίου, ενώ 
στα ξενοδοχειακού τύπου private δωμάτια οι 
τιμές για μονόκλινα-δίκλινα και τρίκλινα ξεκι-
νούν από 28 ευρώ και μπορούν να αγγίξουν 
τα 39 ευρώ. «Επίσης παρέχεται περιορισμέ-
νος αριθμός upgrade rooms - suites με λίγο 
ακριβότερες τιμές. Γενικά φιλοσοφία μας είναι 
να προσφέρουμε σε ανταγωνιστικές τιμές, μια 
εναλλακτική μεν αλλά πολύ προσεγμένη δι-
αμονή στο κέντρο της πόλης» σχολιάζει ο κ. 
Ποσπορέλης. Στους κοιτώνες επίσης υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής female-only dorms (κοι-
τώνες μόνο για γυναίκες) ή unisex dorms (μει-
κτοί κοιτώνες). Πέραν των κρατήσεων όμως, 
πολιτική μας είναι να προσφέρουμε ευελιξία 
στους επισκέπτες μας. 

Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τον έναν εκ των 
τεσσάρων δημιουργών του πρωτοποριακού 
αυτού project  κατά κύριο λόγο προέρχονται 
από το εξωτερικό, με σημαντικό ποσοστό από 
την Τουρκία και τα Βαλκάνια, αλλά μέχρι στιγ-
μής έχουν φιλοξενήθει επισκέπτες ογδόντα πε-
ρίπου διαφορετικών εθνικοτήτων. «Σημαντικό 
κομμάτι φυσικά αποτελούν και οι Έλληνες από 
άλλες πόλεις, και θέλω να πιστεύω ότι βάζουμε 
το λιθαράκι μας ώστε ο Έλληνας ταξιδιώτης να 
εξοικειωθεί σιγά σιγά με τα υβριδικά hostels 
και να τα προτιμάει σαν τύπο καταλύματος» 
υπογραμμίζει ο Γιώτης Ποσπορέλης. 

Η διαφορά χόστελ και ξενοδοχείων 

Ποια είναι όμως η διαφορά ενός hostel με ένα 
ξενοδοχείο στην Ελλάδα;  «Σ’ έναν κόσμο που 
αλλάζει συνέχεια, τα ταξίδια έχουν γίνει πιο 
εύκολα και οικονομικά. Λιγότερος συνορια-
κός έλεγχος, κοινό νόμισμα, αφθονία πληρο-
φοριών, φτηνές συγκοινωνίες. Συχνά όμως, 
χάνουμε το πραγματικό νόημα των ταξιδιών 
και του τουρισμού, που είναι να γίνεις ένα με 
τους ντόπιους, να μάθεις τα μυστικά τους για 

να απολαύσεις στο έπακρο τον προορισμό σου, 
να βρεις ένα μέρος που μπορείς πραγματικά να 
μείνεις. Μπορείτε να τα έχετε όλα αυτά χωρίς 
να υποφέρει η τσέπη σας; Φυσικά! Το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να εξοικειωθείτε με 
τη νοοτροπία των κοινόχρηστων χώρων. Οι 
υβριδικοί ξενώνες νεότητας είναι η απόλυτη 
έκφραση αυτής της ιδέας, γιατί συνδυάζουν 
την ατομικότητα των ιδιωτικών δωματίων με 
τη δυνατότητα συναναστροφής στους κοι-
νόχρηστους χώρους. Απολαμβάνετε τα ίδια 
επίπεδα καθαριότητας και ασφάλειας που θα 
περιμένατε από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, σε 
λογικές τιμές και με την δυνατότητα να κάνετε 
καινούριους φίλους. Είναι ένας νέος τρόπος ν’ 

ανακαλύψετε τον προορισμό σας. Και φυσικά η 
λέξη κλειδί είναι το «υβριδικό», ένας νέος τύ-
πος καταλύματος. Θέλετε να απολαύσετε την 
εναλλακτική ατμόσφαιρα, αλλά να έχετε και την 
ησυχία σας; Κανένα πρόβλημα! Στο STAY θα 
βρείτε μια ποικιλία από δωμάτια με μπάνιο (μο-
νόκλινα, δίκλινα με διπλό κρεβάτι, δίκλινα με 
δύο κρεβάτια και τρίκλινα) σε τρεις διαφορετι-
κούς ορόφους, καθώς και μια εκπληκτική αλλά 
περιορισμένη επιλογή από εκλεπτυσμένες 
σουίτες. Επίσης, στους τελευταίους ορόφους 
θα βρείτε διαμερίσματα με τρία υπνοδωμάτια, 
διαθέσιμα για μεγάλες ομάδες επισκεπτών», 
λέει χαρακτηριστικά.

#οικονομία

Το STAY εκτός από κρεβάτια, κομοδίνα, ντουλαπάκια, θέρμανση, κλιματισμό, 
καλωδιακή TV και δωρεάν wi-fi προσφέρει  εναλλακτική μουσική διακόσμηση 
στα δωμάτια. Τα κοινόχρηστα σαλόνια είναι ευρύχωρα, πολύχρωμα και πλήρως 
εξοπλισμένα με τηλεόραση, χώρους φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών και χώ-
ρους εργασίας και ολοκαίνουριες κουζίνες εξοπλισμένες με όλες τις απαραίτη-
τες συσκευές. Ο ξενώνας διαθέτει επίσης κοινόχρηστα μπάνια για κάθε τέσσερα 
άτομα, μια τεράστια ταράτσα 250 τετραγωνικών μέτρων  με διάφορα καθίσματα 
προκειμένου οι επισκέπτες να απολαμβάνουν την εξαιρετική θέα της πόλης, 
ενώ σύντομα θα δημιουργηθεί ένα επίσης πρωτοποριακό καφέ- μπαρ, ένα μίνι 
μάρκετ, ένα εστιατόριο με μενού που θα ετοιμάζεται από έμπειρους σεφ, πλυ-
ντήρια και υπόγειο πάρκινγκ ογδόντα θέσεων.

Οι ανέσεις που προσφέρει

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
έχει αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας της αφουγκράστηκε τις ανάγκες και τους 
προβληματισμούς των μελών του. Υιοθέτησε 
για το λόγο αυτό μια νέα αντίληψη και φιλο-
σοφία για την επιχειρηματικότητα, με σκοπό 
τη διάνοιξη νέων επιχειρηματικών οριζόντων 
για τα μέλη του, με συνιστώσες την εξωστρέ-
φεια και την ανάληψη από μέρους του συνε-
χών δράσεων που απέβλεπαν στην τόνωση 
της επιχειρηματικότητας του Χαλκιδικιώτη  
επιχειρηματία.

Έτσι κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε 
ετών συνεχίζει να εκδίδει τον Τουριστικό & 
Πολιτιστικό Χάρτη της Χαλκιδικής σε τέσσε-
ρις γλώσσες, τον Τουριστικό Οδηγό της Χαλ-
κιδικής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
για την τόνωση του τουρισμού,  τον Οδηγό 
Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή για την τόνωση των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων του νομού, τον 
εκπτωτικό κατάλογο των συνεργαζόμενων 
καταστημάτων και επιχειρήσεων,  συμβε-
βλημένων με την «Κάρτα μέλους πολλαπλών 
χρήσεων» του Επιμελητηρίου, την αποστολή 
κάθε Τετάρτη ηλεκτρονικού ενημερωτικού 
newsletter στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
των μελών του, την έκδοση του περιοδικού 

του που εκδίδεται πλέον ψηφιακά και απο-
στέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
μελών του με σημαντική εξοικονόμηση κό-
στους σε εκτυπωτικά και ταχυδρομικά έξοδα.

Επιπλέον έχει διοργανώσει τέσσερις Γενικές 
Εκθέσεις στα Νέα Μουδανιά, 21 Ενημερω-
τικές Ημερίδες για  Εθνικά & Ευρωπαϊκά 
αναπτυξιακά προγράμματα, ενώ στο πλαίσιο 
της Σχολής του Επιχειρηματία που διατηρεί, 
διοργάνωσε πάμπολλα εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια για την επιμόρφωση των μελών του 
σε θέματα marketing, τεχνικές πωλήσεων, 
διοίκησης επιχειρήσεων, Η/Υ, social media, 
ξένων γλωσσών (Ρωσικά), Τεχνικού Ασφα-
λείας, ΕΦΕΤ.

Σε συνεργασία με εμπορικούς συλλόγους 
έχει διοργανώσει 35 εκδηλώσεις για την τό-
νωση της τοπικής αγοράς, συνεργάζεται με 
τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με σκοπό 
την ενημέρωση των μελών του για θέματα 
επιχειρηματικότητας, οργανώνει διαφημιστι-
κή καμπάνια (αφίσες, ραδιοτηλεοπτικά μηνύ-
ματα) για την καταπολέμηση του παρεμπορί-
ου και την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων 
του νομού, ενώ διενεργεί 58 παρεμβάσεις σε 
Υπουργεία και Εθνικούς φορείς για προβλή-
ματα και θέματα της επιχειρηματικότητας. 

Έχει πραγματοποιήσει 12 επιχειρηματικές 

αποστολές σε τουριστικές εκθέσεις σε χώρες 
των Βαλκανίων και 2 μικτές επιχειρηματικές 
αποστολές σε χώρες του εξωτερικού και 
έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας 
και αδελφοποίησης με το Επιμελητήριο των 
Μουδανιών της Τουρκίας. 

Έχει συμμετάσχει σε 10 κλαδικές εμπορικές 
εκθέσεις του εσωτερικού και σε δύο επιχει-
ρηματικά Forum. Συμμετέχει σε πολλούς 
Οργανισμούς, Ενώσεις και τοπικές επιτροπές 
καθώς και προγράμματα όπως το ΤΟΠΕΚΟ 
(Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευ-
άλωτες ομάδες) και ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια 
για την Απασχόληση). Επιπλέον από το 2015 
συμμετέχει στο Erasmus + , μαζί με 11 φο-

ρείς από επτά χώρες.

Φρόντισε για την αναδιοργάνωση των Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με 
την καθιέρωση της θέσης ειδικού Επιστη-
μονικού Συνεργάτη, την καθιέρωση βάσει 
νόμου της υπηρεσίας μίας στάσης και της 
υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώ-
ου (Γ.Ε.ΜΗ.),  εφαρμόζει την ψηφιακή υπο-
γραφή, εφαρμόζει τέσσερις νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες  (e – commerce) που παρέχονται 
δωρεάν στα μέλη του από το 2015.

Όσον αφορά στο επίπεδο της Κοινωνικής 
του Ευθύνης, διατηρεί τράπεζα αίματος για 
τα μέλη του, ενισχύει οικονομικά και με υλι-
κοτεχνικές υποδομές τους τοπικούς συλλό-
γους και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς 
και τους επαγγελματίες που επλήγησαν από 
ακραία καιρικά φαινόμενα (φωτιά, θεομηνί-
ες) και τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. 
Στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα 
την οποία την στηρίζει εμπράκτως με συγκέ-
ντρωση σχολικών ειδών,  Η/Υ και ηλεκτρονι-
κών συσκευών που συγκεντρώνει μετά από 
εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των πα-
ραγωγικών τάξεων. 

*Ο Γ. Γκιλής είναι Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής

«Καταιγισμός» δράσεων από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
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#karfitsomata

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Η κυβέρνηση Τσίπρα προχωρά 
πλέον κανονικά σε πλειστηρι-
ασμούς πρώτης κατοικίας για 
χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα 
με το νόμο που ψηφίστηκε από 
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. Οι πλει-
στηριασμοί των σπιτιών από το 
δημόσιο θα γίνονται με βάση τις 
εμπορικές τιμές των ακινήτων, 
δηλαδή ούτε καν με τις ισχύ-
ουσες αντικειμενικές αξίες που 
είναι μεγαλύτερες. Το δημόσιο 
πλέον υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ 
που καλούνται να πληρώσουν οι 
ιδιοκτήτες με τις αντικειμενικές 
τιμές, που είναι υψηλότερες, 
εφόσον πρόκειται για φορολογι-
κές υποχρεώσεις των πολιτών, 
αλλά όταν πρόκειται για χρέη 
των φορολογουμένων τους 
βγάζει το σπίτι στο σφυρί με τις 
χαμηλότερες εμπορικές τιμές. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι 
άνθρωποι αυτοί θα χάνουν τα 
σπίτια τους, αλλά ταυτόχρονα 
θα εξακολουθούν να χρωστάνε 
στην εφορία, εάν δεν καλύπτεται 
η οφειλή από το ποσό που θα 
εκπλειστηριαστεί το συγκεκριμέ-
νο ακίνητο.

Αφού πρώτα ξετίναξε τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς 
των πολιτών με πάνω από 
ένα εκατομμύριο κατασχέσεις 
καταθέσεων, ακόμα και για μι-
κρο-οφειλές, η κυβέρνηση τώρα 
εφορμά και κατά της ακίνητης 
περιουσίας τους. Συνδυαστικά 
και με τους πλειστηριασμούς 
ακινήτων που ξεκινούν να 
κάνουν οι τραπεζίτες για τα 
«κόκκινα δάνεια», χιλιάδες πο-
λίτες δεν θα ξέρουν από πού να 
προστατευθούν: από το Δημόσιο 
που θα εκπλειστηριάζει τα σπίτια 
τους στις εμπορικές τιμές ή από 
τις τράπεζες που θα θέλουν να 
σβήσουν τα «κόκκινα δάνεια» με 
δημοπρασίες ακινήτων. 

Το προεκλογικό σύνθημα του 
ΣΥΡΙΖΑ «κανένα σπίτι στα χέρια 
τραπεζίτη», κατάντησε πια ανέκ-
δοτο, γιατί τώρα τους παίρνουν 
τα σπίτια.

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

■ Μια έκπληξη περιμένει τους Βιοτέχνες 
της Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα κληθούν 
στις 2,3 και 4 Δεκεμβρίου να ψηφίσουν 
τον συνδυασμό που προτιμούν να τους 
διοικήσει. Ανάμεσα στους υποψηφίους 
συμβούλους βρίσκεται και το όνομα ενός 
εν ενεργεία βουλευτής. Ο λόγος για τον 
Αριστείδη Φωκά, βουλευτή της Ένωσης 
Κεντρώων στη Β’ Θεσσαλονίκης που θα 
συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος 
με τον συνδυασμό Βιοτεχνική Συμμαχία 
και επικεφαλής και υποψήφιο πρόεδρο 
τον νυν πρόεδρο Παναγιώτη Παπαδό-
πουλο. Για όσους δεν το γνωρίζουν ο κ. 
Φωκάς έχει το δικό του επιπλάδικο στη 
Θεσσαλονίκη, με το οποίο ασχολείται 
ακόμα και σήμερα που βρίσκεται στο ναό 
της Δημοκρατίας. Η… αποκάλυψη έγινε 
από τον ίδιο τον κ. Παπαδόπουλο ο οποί-
ος σε συνάντηση με δημοσιογράφους 
δήλωσε έτοιμος για  μια νέα δυναμική 
τετραετία ανακοινώνοντας την υποψηφι-
ότητά του και επίσημα!
■ Κι όμως… κινείται! Μπορεί ο πρώην 
«καπετάνιος» της Θεσσαλονίκης Στέλιος 
Αγγελούδης να έχει αφήσει στην άκρη 
την ενασχόληση με την ενεργό πολιτική 
δράση, ωστόσο δεν έχει σταματήσει να 
ενδιαφέρεται για όλα όσα συμβαίνουν στη 
Θεσσαλονίκη. Πολύ συχνά έρχεται στην 
πόλη, συναντιέται με φίλους και εμφανί-
ζεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο ίδιος 
τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα, δικηγορεί και δημιουργεί 
μέσα από τη δουλειά του. Πρόσφατα τον 
εντοπίσαμε στην πλατεία Αριστοτέλους να 
συνομιλεί με γνωστό «γαλάζιο» στέλεχος 
της Βόρειας Ελλάδας. «Έρχομαι από το 
Λιμάνι. Κάθε φορά που πηγαίνω θυμάμαι 
την επιμονή σου αλλά και τη δουλειά που 
έριξες για να γίνει η ανάπλαση της πρώ-
της προβλήτας που τόσο χαιρόμαστε» τον 
ακούσαμε να του λέει.
■ Γιορτή είχε πρόσφατα ο μεγαλομέτοχος 

του ΠΑΟΚ και ομογενής επιχειρηματίας 
Ιβάν Σαββίδης.  Ο κ. Σαββίδης βάφτισε 
την μικρή εγγονή του στην εκκλησία του 
Αγίου Πνεύματος που είναι αφιερωμένη 
στους γονείς του στο Πρόχωμα Θεσσαλο-
νίκης. Το μυστήριο τέλεσε ο Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεό-
δωρος Β΄ με τον οποίο ο Ιβάν Σαββίδης 
συνδέεται χρόνια με στενούς δεσμούς 
φιλίας.  Το δείπνο που ακολούθησε έγι-
νε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο πε-
ντάστερο ξενοδοχείο του κ. Σαββίδη στη 
Θεσσαλονίκη, το Μακεδονία Παλλάς. Κα-
λεσμένοι ήταν ελάχιστοί φίλοι και όλα τα 
αδέρφια του συνοδευόμενα από τις οικο-
γένειές τους. Το όνομα της μικρής δεν θα 
μπορούσε να είναι άλλο από το Κλεονίκη. 
Έτσι άλλωστε έλεγαν και την μητέρα του 
ομογενή επιχειρηματία στην οποία ο κ. 
Σαββίδης είχε απεριόριστη αγάπη και την 
οποία ουκ ολίγες φορές θυμάται σε δημό-
σιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις του. 
Βέβαια πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν 
να βαπτιστεί... Σουμέλα!
■ Στη Β΄ περιφέρεια Θεσσαλονίκης 
ακούγεται ότι θα κατέβει ο πρόεδρος 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Απόστολος 
Αντωνούδης ο οποίος θα είναι σίγου-
ρα υποψήφιος βουλευτής. Σήμερα τη Β’ 
Θεσσαλονίκης εκπροσωπούν στη Βουλή 
ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Δημήτρης 
Μάρδας, όμως ο κ Αντωνούδης είναι δεξί 
ή καλύτερα αριστερό χέρι του κ. Σπίρτζη 
και δεν αποκλείεται «να τους φάει στη 
στροφή». 
■ «Τρέχουν» και δεν… φτάνουν οι πολι-
τευτές και οι εν ενεργεία βουλευτές της 
ΝΔ στο νομό Θεσσαλονίκης. Η τοποθέτη-
ση της ευρωβουλευτίνας του κόμματος 
και έμπειρης δημοσιογράφου, Μαρίας 
Σπυράκη στη θέση της εκπροσώπου τύ-
που του κόμματος φανερώνει ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και η Πειραιώς επεν-
δύουν σε εκείνη για την επόμενη ημέρα, 

■ Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας και να λυθούν 
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στον τομέα 
της πρωτοβάθμιας υγείας ζητά με επιστολή του στον υπουργό Υγείας 
ο Σάββας Αναστασιάδης. Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης 
μεταξύ άλλων αναφέρει: «Οι μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό, βοηθητι-
κό και τεχνικό  προσωπικό, καθώς και σε υλικοτεχνικές υποδομές, 
καθιστούν τη λειτουργία του προβληματική με ανάλογες συνέπειες 
στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι δε 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο κέντρο δεν υπάρχει 24ωρη κάλυ-
ψη με ασθενοφόρο λόγω έλλειψης οδηγών. Παράλληλα εξαιτίας των 
μεγάλων ελλείψεων σε φάρμακα και αναλώσιμα, οι ίδιοι οι ασθενείς 
αναγκάζονται πολλές φορές να αγοράζουν τα απαραίτητα (ενέσιμα, 
φάρμακα, γάζες κλπ.)».

Το προεκλογικό σύνθημα  
του ΣΥΡΙΖΑ «κανένα σπίτι  

στα χέρια τραπεζίτη»  
κατάντησε ανέκδοτο 

■ Καθυστερημένη… χρονικά η άποψη της παράταξης «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή 
Πόλη» με επικεφαλής την Ρία Καλφακάκου για το ζήτημα της παραίτησης της 
Λίνας Λιάκου από τη θέση αντιδημάρχου προκειμένου να δεχτεί μια επαγγελ-
ματική πρόταση με αντικείμενο… παρόμοιο με εκείνο που «έτρεχε» για λογα-
ριασμό του δήμου Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε με… καθυστέ-
ρηση τεσσάρων... εικοσιτετραώρων αναφέρει πως: «Το θέμα που προέκυψε 
με την παραίτηση της κ. Λιάκου ξεπερνά το ίδιο το πρόσωπο και αντανακλά 
στη λειτουργία της Πρωτοβουλίας, μιας αυτοδιοικητικής παράταξης που κα-
ταγραφεί συνεχώς απώλειες. Τίθεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό η  πολιτική 
προσέγγιση των ζητημάτων του δήμου από την Πρωτοβουλία, που εν πολλοίς 
σήμερα διαμορφώνεται από διαφορετικούς ανθρώπους από αυτούς που αρχι-
κά συγκροτήθηκε, παραμένει η ίδια». Λέτε η… αργοπορημένη ανακοίνωση να 
σχετίζεται με το ατύχημα της CEO της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» που είχε ως αποτέ-
λεσμα να στραμπουλήσει το πόδι της;

την… κυβερνητική ημέρα. Ορισμένοι που 
γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις 
αναφέρουν πως με την τοποθέτησή της 
κ. Σπυράκη στην «βιτρίνα» του κόμματος 
θεωρείται σίγουρη η υποψηφιότητά της 
στην Α’ Θεσσαλονίκης, και αυτό αν μην τι 
άλλο έχει… εκνευρίσει και δυσαρεστήσει 
όσους ήταν μέχρι σήμερα με το ένα πόδι 
εντός Βουλής και με το άλλο… εκτός! Πά-
ντως σε ό,τι αφορά την ίδια την κ. Σπυ-
ράκη δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τη 
θητεία της στην Ευρωβουλή! 
■ Σε γνωστό εστιατόριο που θυμίζει… 
θάλασσες και ωκεανούς εντοπίσαμε 
πρόσφατα να γευματίζει ο πρώην γραμ-
ματέας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας 
Παπαμιμίκος. Απαλλαγμένος από τα… 
κομματικά βάρη εδώ και πολλούς μή-
νες έχει ιδιωτεύσει, έχει δημιουργήσει 
τη δική του οικογένεια και την δική του 
επιχείρηση. Αν και ο ίδιος είναι αποφασι-
σμένος να παραμείνει σιωπηλός στρατι-
ώτης του κόμματος, οι συνομιλητές του 
προεξοφλούν πως «δεν έχει πει ακόμα 
την τελευταία του κουβέντα». 
■ Το βάρος του όλο στα… τραγούδια 
του μαθαίνουμε πως ρίχνει το τελευταίο 
διάστημα ο πρώην νομάρχης Ημαθίας 

που «κατέβηκε» και για δήμαρχος Βέροι-
ας, αλλά δεν κατόρθωσε να κάτσει στην 
καρέκλα του δημάρχου, Κώστας Καρα-
παναγιωτίδης. Το «αηδόνι» της Ημαθίας 
όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν 
οι φίλοι έχει ξεκινήσει προεργασία για 
τον νέο του δίσκο και ασχολείται όλη τη 
μέρα με το κέντρο όπου εμφανίζεται. Πα-
ράλληλα, έχει «αραιώσει» και τις συχνές 
εμφανίσεις του στο πλευρό του μεγα-
λομετόχου του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. Το 
«γιατί» δεν το γνωρίζουμε, αλλά ξέρουμε 
ότι συζητιέται έντονα στα καφενεία του 
γειτονικού στη Θεσσαλονίκη νομού! 
■ Με όλες της τις δυνάμεις στηρίζει την 
υποψηφιότητα του Θανάση Αλεξόπου-
λου για την προεδρεία του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης η δικηγόρος 
Έρση Φωτοπούλου. Η κ. Φωτοπούλου 
με εμπειρία στις δικαστικές αίθουσες για 
πάνω από τρεις δεκαετίες μαθαίνουμε 
ότι υποστηρίζει τον κ. Αλεξόπουλο με… 
τα χίλια και επιδιώκει αλλαγή πολιτικής 
σε έναν από τους μεγαλύτερους δικη-
γορικούς συλλόγους της χώρας. Όπως 
λέει χαρακτηριστικά μόνο τα νέα και… 
ανοιχτά μυαλά μπορούν να λύσουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

■ Βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στον ποντιακό ελληνισμό ο Ιβάν Σαββίδης. 
Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ πρόσφατα έλαβε ένα μετάλλιο… 1.200 χρόνων από 
το σωματείο «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα». Ο κ. Ιβάν Σαββίδης ευχαρίστησε 
για την τιμητική διάκριση και τόνισε ότι «η μεγαλύτερη ευτυχία για οποιονδήποτε 
άνθρωπο είναι όταν το έργο του και η προσφορά του λαμβάνει την αποδοχή του 
κόσμου. Όταν προσφέρω κάτι σε κάποιον, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αξιοποι-
ηθεί με σωστό τρόπο. Η ουσία δεν είναι η οικονομική υποστήριξη που προσφέρει 
κανείς με τα χρήματα, αλλά οι δυνατότητες που δίνει και οι προοπτικές που έχει ο 
ποντιακός λαός είναι τεράστιες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Η περίοδος που 
ο λαός μας αγωνιζόταν για την εκπλήρωση των βασικών του αναγκών πρέπει να 
λήξει, για να περάσουμε τώρα πια στο επιστημονικό επίπεδο, όπου θα μπορούν να 
δείξουν στον κόσμο τις ικανότητές τους. Κι εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω όπως 
μπορώ προς αυτήν την κατεύθυνση».
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■ Συγκινημένος δήλωσε ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπου-
τάρης για την άφιξη του θρυλικού 
πλοίου ΑΒΕΡΩΦ στην πόλη. Όπως 
ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε σε συνερ-
γάτες του ήταν μια ιδέα που «γεν-
νήθηκε» το 2012 αλλά λόγω της 
κατάστασης του  πλοίου δεν ήταν 
δυνατή η υλοποίησή της. Το πρωί 
του περασμένου Σαββάτου ξεναγή-
θηκε και ο ίδιος στο «ζωντανό θρύ-
λο της νεώτερης ελληνικής ιστορί-
ας» όπως… τιτίβισε χαρακτηριστικά 
μαζί με την πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου, Καλυψώ Γούλα.

■ Δίπλα δίπλα κάθισαν στο πρό-
σφατο γεύμα που παρέθεσαν οι 
Βιομήχανοι της Θεσσαλονίκης και 
στο οποίο κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο Αλέξης Τσίπρας, η Βορειοελλαδί-
τισσα κυβερνητική βουλευτής και 
πρώην υπουργός Θεοδώρα Τζάκρη 
και η διευθύντρια του Μαξίμου Θεσ-
σαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου. 
Το μενού του… δείπνου ήταν εξαι-
ρετικό παρότι σχολιάστηκε ποικι-
λοτρόπως. Τι μπορεί άραγε να προ-
κάλεσε την… αντίδραση (βλ. φωτό) 
της βουλευτίνας; Λέτε να είχε απέ-
ναντί της την Έφη Αχτσιόγλου που 
κατάγεται επίσης από τα Γιαννιτσά 
και όπως ακούγεται θα διεκδικήσει 
την εκλογή της στην επόμενη Βου-
λή στην περιφέρεια της Πέλλας;

#karfitsomata

■ Στη… μάχη κατά των παράνομων διαφη-
μιστικών πινακίδων έχει μπει για τα καλά η 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα 
Πατουλίδου. Λίγες εβδομάδες πριν και ενώ 
συνεργεία της περιφέρειας «ξήλωσαν» τις 
αντιαισθητικές και… ταυτόχρονα επικίνδυνες 
πινακίδες που βρίσκονταν στις βασικές οδικές 
αρτηρίες του νομού εμφανίστηκαν νέα κρού-
σματα. Ποιος είδε την Βούλα και δεν τη φοβή-
θηκε! «Αν χρειαστεί, καθ΄ υπέρβαση, να ξα-
ναβγούν τα συνεργεία μας στους δρόμους, θα 
το κάνουμε. Αλλά ως ένα σημείο. Το γραφικό 
της ιστορίας πρέπει να τελειώσει» δήλωσε και 
προανήγγειλε βαρβάτα πρόστιμα σε αυτούς 
που προχωρούν σε αφισοκόλληση παράνο-
μα. Για την πινακίδα ρε γαμώτο…

■ Περισσότερα από… 500 άτομα άκουσαν την ομιλία 
της Φώφης Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στην πα-
ραλία και τα χαμόγελα μετά το πέρας της εκδήλωσης… 
περίσσευαν! «Ψυχή» της διοργάνωσης δεν ήταν άλλος 
από τον πρόεδρο του Εργατικού κέντρου Θεσσαλονί-
κης, Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη ο οποίος έχει το ρόλο 
του… «επιτελάρχη» του γεννηματικού μπλοκ στη Θεσ-
σαλονίκη. Για την προώθηση της υποψηφιότητας της 
έχει «στηθεί» οργανωτική επιτροπή η οποία υπόσχεται 
πολλές… δράσεις με ή χωρίς Γεννηματά. Μεταξύ άλλων 
στην επιτροπή συμμετέχουν ο πρώην βουλευτής Πάρις 
Κουκουλόπουλος και ο πρώην πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμό-
πουλος με το οποίο άλλωστε η κ. Γεννηματά διατηρεί 
φιλικές σχέσεις.

■ Συνεχίζονται οι διεργασίες για 
την κατάρτιση των ψηφοδελτίων 
των υποψηφίων συνδυασμών 
που θα συμμετέχουν στις 
εκλογές του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
karfitsa.gr το ψηφοδέλτιο με 
επικεφαλής τον Μιχάλη Ζορπίδη 
θα παρουσιάσει μια ανανέωση 
της τάξης του… 70%. Όπως 
μαθαίνουμε το επιτελείο του 
νυν προέδρου του ΕΕΘ δίνει 
έμφαση στην εκπροσώπηση 
των επαγγελματιών όλου του 
νομού και όχι μόνο του κέντρου 
της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο 
αυτό στις προσεχείς εκλογές 
αναμένεται να συμμετέχουν με 
το «Ισχυρό Επιμελητήριο» νέοι 
επαγγελματίες τόσο στην ηλικία 
όσο και στην ενασχόληση με τα 
κοινά οι οποίοι θα προέρχονται 
από όλους τους δήμους του 
νομού. Ακούμε επίσης ότι στο 
ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνε-
ται και το όνομα υποψηφίου 
βουλευτή.

Σε… talk of the town τείνει 
τα εξελιχθεί η απόφαση που 
έλαβαν πρόσφατα να χωρί-
σουν τους δρόμους τους δυο 
Νεοδημοκράτες της Θεσσαλο-
νίκης. Ο ένας γνωστός για την 
ενασχόλησή του με τα… συν-
δικαλιστικά και η άλλη για την 
ενασχόλησή της με τα κοινά. 
Το ζευγάρι μετρούσε χρόνια 
κοινού βίου, ωστόσο πρόσφα-
τα αποφάσισε να χωρίσει. Το 
διαζύγιό τους δε, μάλλον θα 
είναι… εύκολη υπόθεση!

Με ένα τέταρτο… καθυστέρη-
ση ξεκίνησε η συνάντηση του 
Αλέξη Τσίπρα με τον Γιάννη 
Μπουτάρη στο γραφείο του 
πρωθυπουργού στη Θεσσα-
λονίκη... Μάλιστα για να κάνει 
ακόμη περισσότερη εντύπωση 
ο δήμαρχος, φόρεσε και... 
γραβάτα!

KOYIZ

SMS KOYIZ
Είναι νέος, ωραίος, μάχι-
μος, γνωστός στην πόλη και 
τώρα βγαίνει στο προσκήνιο. 
Ποιος είναι; Όνομα δεν θα 
σας πούμε. Θα αρκεστούμε 
να αναφέρουμε ότι πρόσφα-
τα τον γνώρισε η Κατερίνα 
Νοτοπούλου στον Αλέξη 
Τσίπρα σε μια «μυστική» 
συνάντηση που είχαν οι 
τρεις τους! 

■ Στο πλαίσιο της συνεργασίας του δή-
μου με τους πολίτες για τη διαχείριση 
των ζώων συντροφιάς, το Γραφείο Γε-
ωργικής Ανάπτυξης του δήμου Δέλτα 
υπενθυμίζει μερικές από τις υποχρεώ-
σεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς 
(σκύλοι και γάτες), σύμφωνα με τον Ν. 
4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από 
το Ν. 4235/2014. Σχετικά με το θέμα, ο 
δήμαρχος Δέλτα Ευθύμιος Φωτόπουλος 
δήλωσε: «Σε μια εποχή που η εγκατά-
λειψη ζώων συντροφιάς, ιδίως σκύλων, 
έχει γίνει μάστιγα, με αποτέλεσμα να έχει 
γεμίσει ο αστικός ιστός με αδέσποτα και 
με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται 
τόσο για τα ανυπεράσπιστα ζώα όσο και 
για τους ανθρώπους, είναι πολύ σημα-
ντικός ο ρόλος των κατόχων δεσποζό-
μενων ζώων. Και πρέπει να πούμε ότι 

το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο λυπη-
ρό αλλά και παράνομο. Έχει συνέπειες, 
δηλαδή, για τους κατόχους με μεγάλα 
χρηματικά πρόστιμα. Γι’ αυτό και υπεν-
θυμίζουμε σήμερα τις υποχρεώσεις των 
κατόχων με βάση το νόμο. Από την άλλη, 
πρέπει να πούμε ότι οι δήμοι δεν έχουν 
απεριόριστες δυνατότητες λόγω έλλει-
ψης προσωπικού και σχετικών κονδυλί-
ων, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο δεν βοη-
θά στη διαχείριση της κατάστασης. Καλώ, 
λοιπόν, όλους να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους. Είναι θέμα σεβασμού έναντι των τε-
τράποδων πιστών φίλων του ανθρώπου, 
είναι και θέμα σεβασμού προς τους συ-
μπολίτες μας».

■ Μεγάλη συζήτηση στους κόλπους των 
ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς αλλά 

και εκτός… αυτών γίνεται για τις επερ-
χόμενες εκλογές ανάδειξης αρχηγού στο 
υπό ίδρυση νέο κόμμα. Ποιοι είναι οι... 
άνθρωποι των υποψηφίων προέδρων 
στη Θεσσαλονίκη; Τον ευρωβουλευτή 
της Ελιάς Νίκο Ανδρουλάκη εκπροσωπεί 
στις συζητήσεις η γιατρός Πένυ Δαλα-
μπούρα, ενώ την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
Φώφη Γεννηματά ο Θωμάς Φωτεινός και 
ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης. Εκπρό-
σωπος του Σταύρου Θεοδωράκη είναι η 
δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου, ενώ 
του δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμί-
νη οι: Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης και Κώ-
στας Νικολόπουλος. Τον Οδυσσέα Κων-
σταντινόπουλο εκπροσωπεί ο Γρηγόρης 
Σαρίδης, τον Γιάννη Μανιάτη οι: Τάσος 
Ουλής και Κωνσταντίνος Αγαΐτσης και 
τον Γιάννη Ραγκούση η Φανή Τσικριτσή.

‣ Από καφέ σε καφέ στη Γερακινή, 
συζητώντας τα μεγαλεπίβολα 
σχέδιά τους περνούν το χρόνο 
τους η Ρίτσα με το Γιώργο. Τι να 
ετοιμάζουν άραγε; 
‣ Που τον χάνεις που το βρίσκεις, 
με ένα κινητό στο χέρι είναι 
μονίμως ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής, Γιώργος Γκιλής. 
Εμ και οι ψηφοφόροι του, αυτόν 
ξέρουν αυτόν εμπιστεύονται… 
‣ Ο Γιάννης Κουφίδης με την 
παρέα του αλωνίζουν τη Σιθωνία… 
Ο Χαλκιδικιώτης… 

‣ Μπορεί οι υποψήφιοι… 
υποψήφιοι πρόεδροι για το Επι-
μελητήριο Χαλκιδικής να είναι 
τέσσερις, όμως το ψηφοδέλτιο 
του τωρινού πρόεδρου Γιώργου 
Γκιλή, είναι αυτό που προη-

γείται και ξεχωρίζει. Ονόματα καταξιωμένων 
επιχειρηματιών απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της 
«Δημοκρατικής Επιμελητηριακής Κίνησης», ενώ 
ο ίδιος ο κ. Γκιλής, έχει αποδείξει εμπράκτως όλα 
αυτά τα χρόνια πως έχει την ψήφο εμπιστοσύνης 
του επιχειρηματικού κόσμου και λειτουργεί πάντα 
προς όφελος των επιχειρηματιών, με πληθώρα 
δράσεων για την οικονομική ανάπτυξη και 
προβολή της Χαλκιδικής. 
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■  Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του δήμου Κορδελιού Ευόσμου για την 
αναβάθμιση της λειτουργικότητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστά-
σεων, παραδόθηκε προς χρήση το δημοτικό προπονητήριο ποδοσφαίρου 
επί των οδών Μαρτίου και Εθν. Αντιστάσεως στη Δημοτική Ενότητα Ευό-
σμου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του γηπέδου. Οι 
παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλάμβαναν την αποξήλωση και απομά-
κρυνση του υφιστάμενου παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα, τον καθαρισμό 
της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου, τη βελτίωση των κλίσεων και την 
κατασκευή δικτύου για την απορροή των όμβριων υδάτων, την τοποθέτηση 
νέου τεχνητού χλοοτάπητα, την αποκατάσταση της περίφραξης του γηπέδου 
και τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού. «Προχωράμε σταθερά και συντονι-
σμένα μέσα από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος στην ανακαίνιση 
και αναβάθμιση των αθλητικών μας υποδομών, με στόχο να εκσυγχρονί-
σουμε τους χώρους άθλησης του δήμου μας προς όφελος των συμπολιτών 
μας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, καθιστώντας τον αθλητισμό καθημερινό 
τρόπο ζωής» τόνισε  ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας 
κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης του γηπέδου.  

■ Συνεχίζονται οι εργασίες που αφορούν στο έργο «Εσωτερική οδοποιία τμημάτων 
οδών στον οικισμό Ν. Μουδανιών», προϋπολογισμού  5.600.000€. Σε φάση κατα-
σκευής οδοστρωσίας βρίσκονται  οι δρόμοι του οικισμού «Ελαιώνες» και συνεχί-
ζονται οι εργασίες κατασκευής σωληνωτών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην 
περιοχή, σύμφωνα με τη μελέτη και τις ιδιαιτερότητες των υφιστάμενων δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα εργασίες κατασκευής οδοποιίας πραγμα-
τοποιούνται στην Αγ. Γεωργίου καθώς γίνεται η πλήρη ανακατασκευή του δρόμου. 
Συνολικά το έργο  περιλαμβάνει: Τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την 
ασφαλτόστρωση όλων των δημοτικών οδών εντός του οικισμού, που στην παρούσα 
φάση είναι χωματόδρομοι. Επίσης προβλέπει την αντιμετώπιση του προβλήματος 
αποχέτευσης των όμβριων υδάτων της περιοχής «Ελαιώνας» του οικισμού και τέ-
λος, την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Τζαβούρα στο κέντρο του οικισμού.

SMS
Στις προθέσεις του 
προέδρου της ΝΔ 
Κυριάκου Μητσοτάκη 
είναι να ανακοινώσει 
σύντομα αλλαγές 
στον κομματικό μη-
χανισμό στη Θεσσα-
λονίκη. Τα διάφορα 
δημοσιεύματα που 
κυκλοφορούν κάνουν 
ήδη λόγο για… 
ειλημμένη απόφαση 
αντικατάστασης της 
κ. Βίκυς Ευταξά από 
τη θέση της προέ-
δρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του νομού. 
Οι επικρατέστεροι 
αντικαταστάτες 
είναι τρεις: Δημήτρης 
Γαλαμάτης, Μελίνα 
Δερμεντζοπούλου και 
Βασίλης Γάκης.

Η διαδεδομένη δράση, η ευθύνη της οποίας 
περνά πλέον στα χέρια του αντιδημάρχου 
Πέτρου Λεκάκη,  προβλέπει τη συλλογή 
καπακιών πλαστικών μπουκαλιών και τη 
μετατροπή της οικονομικής τους αξίας σε 
αγορά αμαξιδίων για αναπήρους. Μέχρι 
στιγμής έχει κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι 
συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. Μέχρι σήμερα η Thessaloniki 
Next2U έχει καταφέρει να δωρίσει σε αν-
θρώπους που έχουν ανάγκη, περισσότερα 
από 20 αναπηρικά αμαξίδια. Τα αμαξίδια 
αυτά είτε πήγαν απευθείας στους ενδιαφε-
ρόμενους σε όλη την Ελλάδα είτε σε νοσο-
κομεία, φορείς και οργανισμούς. Σύμφωνα 
με τα μέλη της εθελοντικής ομάδας που 
πραγματοποιεί την παραπάνω δράση, για 
ένα αναπηρικό αμαξίδιο χρειάζεται περίπου 
ένας τόνος πλαστικά καπάκια.

«Εντυπωσιακά αποτελέσματα»

«Πρόκειται για εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα. Οι εθελοντές οραματίστηκαν τη 

συγκεκριμένη δράση και χρόνια τώρα 
συγκεντρώνουν καπάκια, τα οποία στη 
συνέχεια πωλούνται και τα χρήματα που 
συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται για 
να αγοραστούν αμαξίδια. Τη δράση πλέον 
την αναλαμβάνει ο δήμος Θεσσαλονίκης» 
σχολίασε ο Γενικός Γραμματέας του δή-
μου Θεσσαλονίκης Θωμάς Ψαράς ο οποίος 
συμπλήρωσε πως στόχος του δήμου είναι 
από εδώ και στο εξής να συγκεντρώσει όσο 
το δυνατόν περισσότερα καπάκια. Από την 
πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής Πέτρος Λεκάκης σχολίασε ότι η 
δράση συνεχίζεται εδώ και χρόνια με τερά-
στια επιτυχία. «Με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε 
να αναλάβουμε τη δράση. Συνεργαστήκα-
με άριστα με τη συγκεκριμένη εθελοντική 
ομάδα και θέλουμε να προχωρήσουμε τη 
δράση ένα βήμα παραπάνω. Οι άνθρωποι 
αυτοί έδειξαν ότι ο εθελοντισμός στις μέ-
ρες μας μπορεί να προσφέρει πολλά» είπε. 
Σύμφωνα με τον κ. Λεκάκη τα πλαστικά 
καπάκια συλλέγονται αυτή την περίοδο 
σε χώρο του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, 
ενώ αναμένεται να υπάρξουν και προωθη-

τικές ενέργειες προκειμένου να τη μάθει ο 
κόσμος. «Σκοπεύουμε να έρθουμε σε συ-
νεργασία με φορείς του δημοσίου προκει-
μένου να τους ενημερώσουμε για τη δράση 
και να αυξήσουμε τον αριθμό των αναπη-

ρικών αμαξιδίων που θα χαρίζονται από… 
καπάκια» υπογράμμισε ο κ. Λεκάκης.

Με επιτυχία από το 2012

Σύμφωνα με την Μίνα Βέλλου, εκπρόσωπο 
της ομάδας ThessalonikiNext2U, η δράση 
Keep on Moving ξεκίνησε το 2012 και συ-
νεχίζεται εδώ και χρόνια με μεγάλη επιτυ-
χία. Αναφερόμενη στη διαδικασία είπε ότι 
τα καπάκια που συλλέγονται, οδηγούνται 
σε αποθήκη, ζυγίζονται και στη συνέχεια 
δίνονται σε εταιρίες ανακύκλωσης. Τα χρή-
ματα που λαμβάνει η ομάδα αξιοποιούνται 
για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Ση-
μειώνεται πως το κάθε αμαξίδιο κοστίζει 
περίπου 260 ευρώ, ωστόσο η εθελοντική 
ομάδα τα αγοράζει από συνεργαζόμενες 
εταιρίες έναντι του ποσού των 150 ευρώ. 
«Όλοι είμαστε μια αλυσίδα και όλοι όσοι συ-
νεργαζόμαστε συμβάλαμε για να πετύχει η 
δράση. Οι πιο φανατικοί της δράσης αυτής 
βέβαια είναι τα παιδιά, οι επόμενοι ενεργοί 
πολίτες της χώρας» κατέληξε η κ. Βέλλου.

Χαρίζουν αναπηρικά καροτσάκια με ρόδες... από πλαστικά καπάκια!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

«Δώσε πλαστικά καπάκια, χάρισε αναπηρικά αμαξίδια». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο δήμος Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα η αντιδημαρχία Κοινωνικής 
Πολιτικής, η οποία από εδώ και στο εξής σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα Thessaloniki Next2U αναλαμβάνει να υλοποιεί την δράση «Keep on Moving».

Του  Βαγγέλη Στολάκη
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#κοινωνία

Οι βραβεύσεις έγιναν στο Αμφιθέατρο της Τε-
χνόπολης του δήμου Αθηναίων και αφορού-
σαν τρεις ρηξικέλευθες και καινοτόμες πρω-
τοβουλίες του δήμου, α) για την ηλεκτρονική 
παρακολούθηση της πορείας εγγράφων στις 
δημοτικές υπηρεσίες και τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας, β) την υλοποίηση συστήματος 
τηλεπαρακολούθησης για υποστήριξη μονα-
χικών ηλικιωμένων δημοτών και γ) την υλο-
ποίηση συστήματος τηλεϊατρικής για ιατρικές 
εξετάσεις(π.χ. πίεση, σάκχαρο κλπ) δίχως 
μετακίνηση του εξεταζόμενου.

Στο επίκεντρο η υγεία 

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού με 
πρόεδρο τον Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο της 
ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμαρουσίου, τίμησε τον 
δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη για την Καινοτο-
μία και την Ποιότητα ζωής που προσφέρει 
στους δημότες του στον Πυλώνα Liveable 
City – Κατηγορία Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών και Διακυβέρνηση για την 
πρωτοβουλία «e-services» που αποτελεί ένα 
πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα δι-
αχείρισης των υπηρεσιακών αιτήσεων του 
πολίτη προς τον δήμο, το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα στον αιτούμενο πολίτη να παρα-
κολουθεί και να ενημερώνεται με αυτομα-
τοποιημένο και online τρόπο για την εξέλιξη 
της αίτησής του. Με το βραβείο επίσης στην 
κατηγορία υγεία τιμήθηκε ο δήμος για το 
«e-βοήθεια στο σπίτι», ένα ηλεκτρονικό σύ-
στημα τηλεπρόνοιας και τηλεπαρακολούθη-
σης για την υποστήριξη ηλικιωμένων μονα-
χικών πολιτών. Επίσης τιμήθηκε ο δήμος για 
το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεϊατρικής, με 
το οποίο μετρούνται βασικοί ιατρικοί δείκτες 
και δημιουργείται ηλεκτρονικός ιατρικός φά-
κελος για τον δημότη.

«Ανταποκρινόμαστε  
στα αιτήματα της κοινωνίας»

Τη βαθιά του ικανοποίηση για τις τρεις τιμητι-
κές διακρίσεις εξέφρασε ο δήμαρχος Πυλαί-
ας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος 
και παρέλαβε τα βραβεία. «Ευχαριστούμε 
τους διοργανωτές, τον πρόεδρο Γιώργο Πα-

τούλη και τα μέλη της κριτικής επιτροπής 
των Best City Awards για τη μεγάλη τιμή που 
μας έκαναν με αυτές τις διακρίσεις. Τα τρία 
βραβεία αποτελούν τις καλύτερες αποδείξεις 
ότι ο δήμος ανταποκρίνεται στο αίτημα της 
κοινωνίας για άμεση, σύγχρονη και ποιοτική 
επικοινωνία και ταχύτητα στην διεκπεραίω-
ση των αιτημάτων των πολιτών και για με-
γαλύτερη επαφή των πολιτών με τη δημόσια 
διοίκηση. Ο δήμος μας είναι πρωταγωνιστής 
πανελλαδικά στις ψηφιακές υπηρεσίες και 

την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολο-
γιών προς όφελος των δημοτών. Αξίζουν 
συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες 
μου στο δήμο για την πολύ σημαντική δου-
λειά που αναγνωρίστηκε πανελλήνια με τις 
σημερινές βραβεύσεις», σημείωσε μετά τις 
βραβεύσεις ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και βραβεύ-
θηκαν εταιρείες, φορείς και Δήμοι από όλη 
την Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι τα βραβεία 
τελούν υπό την Τιμητική Υποστήριξη του 

Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, του 
Ελληνικού Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχη-
μάτων, του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου 
και της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών Ελλάδας. Στην αντίστοιχη 
περυσινή εκδήλωση ο δήμος είχε και πάλι 
αποσπάσει την προσοχή για τη βράβευσή του 
με την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του για 
τις πρώτες στάσεις-βιβλιοθήκες στο Φίλυρο 
που άνοιξαν τον δρόμο και βρήκαν μιμητές 
και σε άλλους δήμους της χώρας.

Η High Tech περιοχή της Θεσσαλονίκης 
ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Με τρία βραβεία τιμήθηκε ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη στη φετινή τελετή απονομής των Best City Awards, επιβεβαιώνοντας ότι πρωταγωνιστεί 
σε θέματα τεχνολογίας και εξυπηρέτησης των δημοτών του. Ο θεσμός καταγράφει και επιβραβεύει εξαιρετικές πρακτικές ανάμεσα σε όλους τους 
δήμους αλλά και τις περιφέρειες της χώρας μας, πολλές από τις οποίες είναι πρωτοπόρες και για τα ευρωπαϊκά ακόμη δεδομένα. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι ο δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη είναι ο μοναδικός πανελλαδικά που βραβεύτηκε όχι σε μία αλλά σε τρείς συνολικά εφαρμογές του και μάλιστα 

όλες στην ψηφιακή τεχνολογία!
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#ρεπορτάζ

«Το να υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος που να 
βρίσκεται πάνω στον δρόμο είναι το λογικό. 
Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες του εξω-
τερικού. Το θέμα είναι πώς θα διασφαλιστεί 
ότι θα είναι ποδηλατόδρομος και μόνο πο-
δηλατόδρομος», διερωτάται η Κάτια Δάκου, 
πρόεδρος του ποδηλατικού ομίλου «Βέλος» 
Θεσσαλονίκης, μιλώντας στην Karfitsa. 
Μάλιστα, η ίδια εκφράζει τις αμφιβολίες της 
για το κατά πόσο θα βοηθήσουν τα διαχω-
ριστικά στον ποδηλατόδρομο. «Δεν ξέρω αν 
μπορούν να λειτουργήσουν καλά και όσον 
αφορά στα ψηλά εμπόδια πιστεύω πως θα 
δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα 
από αυτά που θα… λύσουν. Ο ποδηλατόδρο-
μος πρέπει να είναι καθορισμένος αλλά αν 
δεν υπάρξει περιφρούρηση και αν δεν μπο-
ρούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία των πο-
λιτών δεν θα γίνει κάτι» εξηγεί, προθέτοντας 
ότι «εάν ενταχθεί ο ποδηλατόδρομος στο 
δρόμο θα γίνει πιο οικεία η εικόνα από μόνη 
της για τους οδηγούς».

Που να μείνει και που να…  
φύγει ο ποδηλατόδρομος

Ο Ιωάννης Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής 
(Το.Με.Δ.Ε.) ΑΠΘ και μέλος του Συλλόγου 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μιλώντας στην 
Karfitsa λέει ότι: «το θέμα της αλληλεπίδρα-
σης των ποδηλατιστών με τους αυτοκινητι-
στές στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την αλληλε-
πίδραση των ποδηλατιστών με τους πεζούς 
το έχουμε αναλύσει αρκετά. Οι έρευνες 
έχουν βγάλει ένα σημαντικό εύρημα, ότι οι 
ποδηλάτες όταν έρχονται σε αλληλεπίδραση 
με τα αυτοκίνητα τότε πραγματικά θεωρούν 
τους εαυτούς τους πολύ ευάλωτους. Ωστόσο 
την ίδια ακριβώς άποψη έχουν και οι πεζοί 
απέναντι στους ποδηλάτες. Στην περίπτωση 
της Λ. Νίκης που εκεί η λωρίδα είναι αρκετά 
στενή είναι ανεπαρκής για να εξυπηρετήσει 
τους πεζούς. Ως προς τον ποδηλατόδρομο 
το  να φύγει από εκεί θα ήταν η πιο σωστή 

λύση, διότι με την υφιστάμενη υποδομή που 
υπάρχει και τα πλάτη, δεν μπορούν να συ-
νυπάρξουν πεζοί και ποδηλατοδρόμος. Δική 
μου άποψη είναι ο ποδηλατόδρομος να πάει 
στην απέναντι πλευρά και να φύγουν τα παρ-
καρισμένα». Για την απομάκρυνση του ποδη-
λατόδρομου από την Νέα Παραλία ο κ. Πολί-
της αναφέρει ότι: «η δική μου άποψη είναι ότι 
ο ποδηλατόδρομος μετά τον Λευκό Πύργο 
λειτουργεί ικανοποιητικά. Εκτιμώ ότι επειδή 
οι ταχύτητες μετά τον Λευκό Πύργο από τα 
οχήματα είναι αρκετά μεγάλες η μεταφορά 
του ποδηλατοδρόμου στη Μεγάλου Αλεξάν-
δρου θα είναι προβληματική» και πρόσθεσε 
«εάν γίνει κάτι τέτοιο θα χαθεί η δυνατότητα 
που θέλουμε να έχουν οι ποδηλατιστές, μια 
όμορφη διαδρομή».

«Ο ποδηλατόδρομος  
της Ν. Παραλίας έγινε τυχαία»

Ο δήμος έχει αναθέσει μελέτη για την αναδι-

αμόρφωση του ποδηλατόδρομου και το σχέ-
διο περιλαμβάνει «την αναδιαμόρφωση του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου ποδηλατοδρό-
μων και την επέκταση των ποδηλατοδρόμων 
σε σημεία που να μπορεί να έχει ένα μεγάλο 
εύρος. Παραδείγματος χάρη θα υπάρξει ένας 
νέος ποδηλατόδρομος από το Πολιτιστικό 
κέντρο της Τούμπας προς τη θάλασσα και θα 
υπάρξει και ένας ποδηλατόδρομος καινούρ-
γιος από την Παλιά Παραλία μέχρι και την 
Γιαννιτσών», είπε στην Karfitsa ο αντιδή-
μαρχος τεχνικών έργων Θανάσης Παππάς. Ο 
ίδιος συμπλήρωσε ότι αυτή η μελέτη θα «δει» 
άλλα δύο πράγματα, «το πρώτο είναι η ανα-
διαμόρφωση του ποδηλατοδρόμου στη Λεω-
φόρο Νίκης με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες, γιατί αυτή τη στιγμή 
στο σημείο υπάρχει ασφυκτική κατάσταση 
και δεύτερον πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε 
με τον ποδηλατόδρομο της Νέας Παραλίας, 
ο οποίος έγινε εκ των υστέρων και κατά κά-
ποιον τρόπο τυχαία».

Μεταφορά του ποδηλατόδρομου  
με όρο… την ασφάλεια

ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥΣ

«Το θέμα ‘’ποδηλατόδρομος’’ σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις έχει λυθεί, στη Θεσσαλονίκη… ακόμη αποτελεί 
πρόβλημα», είναι η φράση που λένε ποδηλάτες και μη, από τη στιγμή που ξαναήρθε στο προσκήνιο το 

συγκεκριμένο ζήτημα, μετά την άποψη του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, να απομακρυνθεί από την 
Νέα Παραλία και να μεταφερθεί στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Της Φιλίππα Βλαστού

Οι ποδηλατιστές της Θεσσαλονίκης είναι εκείνοι 
που θα επηρεαστούν από την όποια μεταφορά 
έκτασης του ποδηλατόδρομου. Σύμφωνα με τα 
όσα είπαν μερικοί από αυτούς στην Karfitsa, 
είναι υπέρ της μετακίνησης από την Νέα Παραλία, 
αν και εφόσον δεν καταπατηθεί ο ποδηλατόδρο-
μος από παράνομη στάθμευση. 

«Ο ποδηλατόδρομος, από την 
Παλιά Παραλία μέχρι και το 
Μέγαρο Μουσικής που τε-
λειώνει είναι πολύ άστοχος, 
γιατί μπερδεύονται οι πεζοί 

με τους ποδηλάτες. Εγώ έχω πέσει στον ποδηλα-
τόδρμο της Παλιάς Παραλίας, από ατύχημα, όταν 
συγκρούστηκα με άλλον ποδηλάτη προσπαθώ-
ντας να αποφύγουμε πεζούς. Πολλοί ποδηλάτες 
λένε ότι ο ποδηλατόδρομος είναι πιο επικίνδυνος 
από τον δρόμο στη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Παραλία 
οι συνθήκες είναι λίγο καλύτερες, γιατί υπάρχει 
περισσότερο περιθώριο από τους πεζούς. Θεωρώ 
πως ένας ποδηλατόδρομος δεν θα έπρεπε να εί-
ναι πάνω σε πεζοδρόμιο, αλλά πάνω στο δρόμο, 
όμως θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη λύση, 
από την μια μεριά της πόλης έως την άλλη».

«Καλός ο σκοπός της μετα-
φοράς του ποδηλατόδρομου, 
η ιδέα όμως δεν είναι καλή, 
γιατί οι οδηγοί των αυτοκι-
νήτων δεν σέβονται τους πο-

δηλάτες και οι ποδηλάτες είναι άναρχοι οδηγοί, 
οπότε θα υπάρξει πρόβλημα με την σωματική 
ακεραιότητα των ποδηλατιστών. Στην Παλιά Πα-
ραλία είναι δύσκολο ο κόσμος να ποδηλατεί λόγω 
του μικρού μήκους που έχει. Είναι μια δύσκολη 
κατάσταση και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε 
ποδηλάτες και πεζοί μαζί».

«Ο ποδηλατόδρομος πάνω 
στην Παλιά και στη Νέα Πα-
ραλία είναι πιο ασφαλής 
πιστεύω. Στο κομμάτι του πο-
δηλατόδρομου στην Παλιά Πα-

ραλία  όμως πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση 
γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται».

Μιχάλης Ποτουρίδης: «Συμφωνώ με την ιδέα 
να μεταφερθεί στο δρόμο ο ποδηλατόδρομος της 
Νέας Παραλίας, δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι 
εφικτό με τα διπλοπαρκαρισμένα. Εάν λυθεί αυτό 
το πρόβλημα θα είναι το καλύτερο και για τους 
πεζούς και για τους ποδηλάτες».

«Ναι στη μεταφορά  
με κανόνες»

Γιάννης Κακάλας

Κωνσταντίνος 
Ρηγινός

Μάρκου Μαρκέλλα
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Τι είναι η Λιποαναρρόφη – Λιπογλυπτική;

Η χειρουργική επέμβαση της λιποαναρρόφησης 
είναι η στοχευμένη αφαίρεση τοπικού λίπους με 
τη χρήση κάνουλας και κενού αέρος. 

Μπορεί να εκτελεστεί σε άνδρες και γυναίκες και 
σχεδόν οπουδήποτε στο σώμα, συμπεριλαμβα-
νομένου του προσώπου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λιποαναρρό-
φησης;

Μία επέμβαση μπορεί είναι αρκετή για να αντιμε-
τωπίσουμε πολλές περιοχές του σώματος.

Πιο προβλέψιμα αποτελέσματα πιο λεπτομερή 
αποτελέσματα από τις μη επεμβατικές μεθό-
δους.

Μπορεί να γίνει είτε με τοπίκη είτε με γενική 
αναισθησία.

Μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες περιοχές και 
μεγάλες ποσότητες λίπους – εως και 5 λίτρα.

Το λίπος μπορεί να επανατοποθετηθεί σε άλλη 
περιοχή του σώματος – Λιπομεταφορά: Όπως 
στους γλουτούς για ανόρθωση και αύξηση του 

μεγέθους

Οι συνήθεις περιοχές για λιποαναρρόφηση; 

Η κοιλιά, οι γοφοί, οι βραχίονες, οι εσωτερικές 
και εξωτερικές επιφάνειες των μηρών, τα γόνα-
τα και ο λαιμός. 

Τι είναι η παλλόμενη λιποαναρρόφηση ή 
VIBRO LIPO;

Αποτελεί εξέλιξη της κλασσικής λιποαναρρό-
φησης και η διαφορά της είναι στη χρήση μιας 
συσκευής η οποία κάνει την κάνουλα να πάλεται 
και να δονείται επιτυγχάνοντας ευκολότερη και 
πιο ατραυματική διείσδυση της.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της παλλόμενης 
λιποαναρρόφησης – VIBRO LIPO;

• Περισσότερο ατραυματική τεχνική 
• Μεγαλύτερη λεπτομέρεια και καλύτερο 
αποτέλεσμα

Δουλεύουμε με ευκολία δύσκολες περιοχές 
όπως το αντρικό στήθος και το άνω μερο της 
κοιλιάς.

Επισκεφθείτε μας για μία συμβουλευτική συνε-
δρία, ώστε να διαπιστώσουμε εάν έχετε ένδειξη 
για λιποαναρρόφηση. Ο προσδιορισμός της κα-
ταλληλόλητας  εξαρτάται από την ποιότητα του 
δέρματός σας και φυσικά από την ποσότητα 
λίπους που υπάρχει. Η λιποαναρρόφηση από 
μόνη της βελτιώνει, έως κάποιο βαθμό, την κα-
τάσταση του πτυχωτού δέρματος της γνωστής 
κυτταρίτιδας.

Παλλόμενη Λιποαναρρόφηση – Λιπογλυπτική Vibro Lipo
Γράφει ο Dr Σωτήριος Ιωαννίδης*

*Ο κ. Ιωαννίδης είναι Πλαστικός Χειρουργός, 
Ειδικευθείς στη Μεγ Βρετανία, Μετεκπαιδευ-
θείς στη Ταϊβάν.

Τσιμισκή 85, 54622, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2316.00.99.88 
Κιν.: 6947.66.00.11 
info@plastic-surgery-clinic.gr 
www.plastic-surgery-clinic.gr

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα για τη 
σύγχρονη γυναίκα είναι η πιθανότητα εμφά-
νισης κακοήθους νόσου (καρκίνου) στα γεν-
νητικά της όργανα (μαστού, ωοθήκες, σάλπιγ-
γες, σώμα της μήτρας, τράχηλο της μήτρας, 
κόλπο, αιδοίο).  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο 
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συνεχίζει 
να οδηγεί στο θάνατο ετησίως περί τις 30.000 
γυναίκες στην Ευρώπη και 250.000 γυναίκες 
σε όλο τον κόσμο, ενώ στη χώρα μας προ-
σβάλλει κάθε χρόνο 500-600 γυναίκες, κυρί-
ως νέες, που δεν έχουν τεκνοποιήσει, και από 
αυτές χάνουν τη ζωή τους 200 με 250 κάθε 
χρόνο.

Η Γυναικολογική Ογκολογία έχει καθιερωθεί 
ως η ιατρική υποειδικότητα της Μαιευτικής- 
Γυναικολογίας, η οποία έχει ως αντικείμενο 
την παθολογία του γεννητικού συστήματος 
της γυναίκας και την πρόληψη, έγκαιρη διά-
γνωση και αντιμετώπιση του γυναικολογικού 
καρκίνου. Παράλληλα,  στοχεύει στη βελτί-
ωση της ποιότητας  παροχής φροντίδας στις 
ασθενείς με καρκίνο, οι οποίες το πλέον δό-
κιμο είναι να αντιμετωπίζονται – τουλάχιστον 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων - από 
εξειδικευμένους στο αντικείμενο αυτό γυναι-
κολόγους-ογκολόγους.

Η Μοναδα Γυναικολογικής Ογκολογίας της 
κλινικής Άγιος Λουκάς έχει ως αντικείμενο 
την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντι-
μετώπιση ασθενών με καλοήθη και κακοήθη 
νεοπλάσματα του γυναικείου γεννητικού συ-
στήματος, καθώς και ασθενείς με επανεμφά-
νιση-υποτροπή παλαιότερα θεραπευθέντος 
γυναικολογικού καρκίνου. Η αντιμετώπιση 
των ασθενών γίνεται πάντοτε μέσα στα πλαί-
σια συνεργασίας (υπό την έννοια ογκολογικού 
συμβουλίου) με συναδέλφους άλλων ιατρι-
κών ειδικοτήτων (Παθολογοανατόμους, Βιο-

παθολόγους, Μοριακούς βιολόγους, Γενικούς 
Χειρουργούς, Ακτινοδιαγνώστες,  Ακτινοθε-
ραπευτές, Παθολόγους–Ογκολόγους, κ.ά.).  

Οι κυριότερες διενεργούμενες ογκολογικές 
γυναικολογικές επεμβάσεις αφορούν σε: 
- Ολική λαπαροσκοπική ριζική υστερεκτομία 
με τη μέθοδο διατήρησης των νευρικών 
πλεγμάτων (Νerve-sparing) με λεμφαδενε-
κτομία. 
- Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική 
κολπική τραχηλεκτομία με λεμφαδενεκτομία. 
- Πολυσπλαγχνική χειρουργική για καρκίνο 
των ωοθηκών,  της μήτρας, των σαλπίγγων 
και του περιτοναίου. 
- Διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις 
Μαστού (Μαστεκτομή , Τμηματεκτομή με 
Λαμφαδενικό Καθαρισμό).  
- Αποκατάσταση Μαστού: Στο πλαίσιο της 
πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής 
αποκατάστασης του μαστού, ο πλαστικός χει-
ρούργος με τον χειρούργο μαστού και ασθε-
νή, μαζί συζητούν και αποφασίζουν  για την 
καταλληλότερη μέθοδο αποκατάστασης του. 
Η αποκατάσταση του δεν έχει καμιά επίδραση 
στις υποτροπές της νόσου και δεν εμποδίζει 
τη μετεγχειρητική χορήγηση προφυλακτικής 
χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας.

Είναι προφανές ότι οι δυνατότητες και η 
εμπειρία της ογκολογικής ομάδας αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες για την εφαρμογή 
των πλέον ενδεδειγμένων χειρουργικών τε-
χνικών κατά την αντιμετώπιση των διαφόρων 
μορφών καρκίνου του γυναικείου γεννητικού 
συστήματος.

Δρ Ανδρέας Καβαλλάρης 
Υφηγητής-Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Luebeck, Γερμανίας 

Γυναικολόγος-Μαιευτήρας 
Εξειδίκευση στη Χειρουργική Γυναικολογική 
Ογκολογία

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

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

#υγεία

Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
του γυναικολογικού καρκίνου

Η λιποαναρρόφηση συνοπτικά
Διάρκεια 30 λεπτά - 2 ώρες
Αναισθησία Ολική ή τοπική αναισθησία με «μέθη»
Παραμονή σε κλινική Διημέρευση ή μία διανυκτέρευση
Ανάρρωση 1 εβδομάδα
Τελικό αποτέλεσμα 3 έως 6 μήνες
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Ανακοινώνουμε ότι με την αριθ. 61424/19.9.17 Πράξη Χαρακτηρισμού 
μας, που στείλαμε για έκθεση-δημοσίευση στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιά-
τη Δ.Ε.Πανοράματος, Π.Ε.Θεσσαλονίκης και αναρτήσαμε στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ:ΨΡΞΒ0Ρ1Υ-ΕΕ9 και στον ειδικό δικτυ-
ακό τόπο του ΥΠΕΚΑ για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων 
χαρακτηρισμού με Κ.Α.Δ.Α. :60084, χαρακτηρίσθηκε έκταση συνολικού 
εμβαδού 6072,00 τ.μ., η οποία βρίσκεται στη Δ.Ε. Πανοράματος, Δήμου 
Πυλαίας-Χορτάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 14 του Ν.998/1979 όπως ισχύει, «Περί Προστασίας Δασών κ.λ.π» 
και κατόπιν αιτήσεως της κας Βασιλικής Παπασυμεών ως μη δασικού 
χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 
περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθ. 32 του Ν.4280/14(ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της πράξης επιτρέπονται αντιρ-
ρήσεις από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, 
εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά την παρ. 3 του άρ-
θρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή 
σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, 
κατόπιν καταβολής παραβόλου.  

Θεσσαλονίκη 19.09.2017

Η Δασάρχης Θεσσαλονίκης αα

Αγγελίδου Ελένη

Δασολόγος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρόσωπο, τα χέρια και οι ώμοι είναι τα πρώτα ση-
μεία του σώματος που θα εμφανίσουν σημάδια γήρα-
τος καθώς εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο. Ο ήλιος 
και η φυσική γήρανση συμβάλουν στην ανάπτυξη κη-
λίδων, φακίδων και δυσχρωμιών. Τα σημάδια της ηλι-
κίας και οι φακίδες είναι μορφές χρωματικής βλάβης 
– δυσχρωμίας και προκαλούνται από την υπερβολική 
παραγωγή τα μελαμίνης του δέρματος. Τα μελανυ-
νοκύτταρα είναι κύτταρα τα οποία δημιουργούν την 
μελανίνη (το μαύρο χρώμα στο δέρμα). Πολλοί από 
εμάς έχουμε κάποιας μορφής χρωματική βλάβη. Οι 
κηλίδες – Πανάδες – Μελαχρώσεις και οι δυσχρωμίες  
μπορεί να μην αποτελούν επείγον ιατρικό περιστα-
τικό, παρόλα αυτά πολλοί ασθενείς επιθυμούν να τα 
αφαιρέσουν.

Αφαίρεση σημαδιών με Laser

Σήμερα τα  laser μπορούν να αφαιρέσουν 90 – 95%  
των δυσχρωμιών αποτελεσματικά, διαφορετικά laser 
παράγουν διαφορετικά χρώματα (μήκη κύματος) του 
φωτός. Το κάθε χρώμα χρησιμοποιείται για να θερα-
πεύσει συγκεκριμένους ιστούς. Για παράδειγμα το 
χρώμα το οποίο χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει 
τα σημάδια είναι το καφέ και δεν θα έχει επίδραση σε 
κανένα χρωματισμένο ιστό.

Το laser αφαίρεσης σημαδιών θα έχει αποτέλεσμα 
σε εμένα;

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας θα εξηγήσετε 
στον γιατρό σας τους στόχους και τις προσδοκίες 

από την εφαρμογή της θεραπείας. Ο γιατρός σας θα 
αξιολογήσει τη φύση των βλαβών του δέρματος σας, 
τις προσδοκίες σας και θα σας εξηγήσει το πιθανό 
αποτέλεσμα της κάθε διαδικασίας. Επιπλέον θα δείτε 
πολλές φωτογραφίες ασθενών με παρόμοια σημάδια 
πριν και μετά τη θεραπεία.

Οι θεραπείες laser για την αφαίρεση των σημαδιών 
πονούν;

Οι περισσότεροι ασθενείς περιγράφουν την αίσθηση 
στο δέρμα τους σαν ένα λαστιχάκι που σπάει καθώς 
οι παλμοί του laser μεταφέρονται μέσω της συσκευ-
ής. Ορισμένοι ασθενείς ζητούν μια τοπική αναισθησία 
για πρόσθετη άνεση. Μετά τη θεραπεία, ο πόνος είναι 
ελάχιστος έως ανύπαρκτος.

Πόσες συνεδρίες θα χρειαστώ;

Συνήθως 1 – 3 συνεδρίες είναι αρκετές, ενώ για με-
γάλα και πολύ σκούρα σημάδια μπορεί να απαιτηθούν 
περισσότερες συνεδρίες προκειμένου να επιτευ-
χθούν βέλτιστα αποτελέσματα.

Πόσο διαρκούν οι θεραπείες;

Ανάλογα με τον αριθμό, το μέγεθος και θέση των ση-
μαδιών, οι θεραπείες συνήθως διαρκούν μόνο λίγα 
λεπτά.

Θα επιστρέψουν τα σημάδια μετά τη θεραπεία;

Συνήθως όχι. Ωστόσο, νέα σημάδια μπορεί να εμφα-

νιστούν με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτά επίσης 
μπορούν να αφαιρεθούν. Τα αποτελέσματα θα διαρ-
κέσουν αν εφαρμόζεται αντηλιακό στην υπό θεραπεία 
περιοχή και αποφεύγεται η μελλοντική έκθεση στον 
ήλιο.

Είναι ασφαλείς οι θεραπείες;

Ναι. Τα λέιζερ και τα προηγμένα συστήματα φωτισμού 
έχουν χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε εκατομμύρια 
ασθενείς όλων των ηλικιών σε όλο τον κόσμο. Αυτά 
τα συστήματα αντιμετωπίζουν μόνο τα σημάδια αφή-
νοντας τον περιβάλλοντα ιστό άθικτο. Υπάρχουν πολ-
λά οφέλη από την θεραπεία με λέιζερ, ελάχιστος ή και 
καθόλου πόνος, μη χρησιμοποίηση βελόνων για τους 
περισσότερους ασθενείς, λιγότεροι μώλωπες και οι-
δήματα και ελάχιστη πιθανότητα επανεμφάνισης των 
σημαδιών. Ο κίνδυνος πρόκλησης ουλών ή αποχρω-
ματισμού του δέρματος είναι ελάχιστος.

Η θεραπεία σας

Η αφαίρεση των σημαδιών με laser δίνει στο γιατρό 
σας ακριβή έλεγχο καθώς η διαδικασία αφαιρεί απαλά 
τα σημάδια για να αποκαλύψει μια πιο απαλή και φρέ-
σκια επιδερμίδα. Η ενέργεια του λέιζερ μεταδίδεται με 
παλμούς μέσω μιας συσκευής που εφαρμόζει πολύ 
κοντά στο δέρμα. Δεδομένου ότι το laser πάλλεται, 
μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα. Εάν χρει-
άζεται, μία τοπική αναισθησία μπορεί να εφαρμοστεί 
στην περιοχή. Τα σημάδια αφαιρούνται με έναν ακρι-
βή, γρήγορο και αναίμακτο τρόπο επιτυγχάνοντας 

εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πως θα αισθανθώ μετά τη θεραπεία;

Έπειτα από την εφαρμογή της θεραπείας με laser 
μπορεί να υπάρχει ένας μικρός αποχρωματισμός της 
επιδερμίδας. Μετά από κάποιες ημέρες μια κρούστα 
θα σχηματιστεί και θα πέσει μέσα σε 7 – 14 ημέρες. 
Περιστασιακά κάποιος αποχρωματισμός μπορεί να 
διαρκέσει για κάποιους μήνες.

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

#υγεία
Δερματικές κηλίδες – Πανάδες – Μελαχρώσεις – Δυσχρωμίες
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Πράγματι υπάρχει μια μείωση της ψαλίδας 
μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Που οφείλε-
ται; Βασικά στην αύξηση της συσπείρωσης του 
ΣΥΡΙΖΑ. Πως εξηγείται αυτό; Και εδώ υπάρχει 
ένα θέμα. Γιατί να αυξάνεται η συσπείρωση του 
ΣΥΡΙΖΑ όταν οι αστοχίες στις επενδύσεις δεν 
έχουν τέλος, ο κυβερνητικός του εταίρος τα 
παίζει στο καζίνο, οι φορολογούμενοι κάνουν 
ουρές στις τράπεζες για να πληρώσουν 
φόρους, οι παραλίες της Αττικής έχουν γίνει 

μαύρες από τη ρύπανση κι άλλα πολλά. 
Αν καταγράψουμε τα πόσα αρνητικά 

συνέβησαν για την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο διάστημα που 
διενεργηθήκαν οι δημοσκοπή-
σεις αυτές που δείχνουν μείωση 
της διαφοράς και αύξηση της 
συσπείρωσης, πραγματικά είναι 

να απορεί κανείς! Δηλαδή τι άλλο 
πρέπει να συμβεί;

Η δική μου εξήγηση έχει να κάνει με τον 
τρόπο που η αντιπολίτευση (εκτός ΧΑ και ΚΚΕ) 
συμβαδίζει με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Δεν αυξάνεται η συσπείρωση γιατί η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ τα κάνει καλά. Αυξάνε-
ται γιατί τα «χτυπήματα» από τα λεγόμενα 
«συστημικά» ΜΜΕ είναι θα μπορούσα να πω 
ανελέητα και ταυτόχρονα η ταύτιση της ΝΔ 
(και των λοιπών της αντιπολίτευσης) με την 
θεματολογία και τον τρόπο ανάδειξης των 
θεμάτων από αυτά τα ΜΜΕ, απόλυτη. Κανένα 
από τα πρόσφατα προβλήματα- θέματα που 
είχε η κυβέρνηση δεν αποκαλύφτηκε από 
την ΝΔ. Το ναυάγιο έσωσε τον Κουρουμπλή 
αντί να τον «στείλει», το καζίνο και τα έξοδα 
Καμμένου αναδείχθηκε από εφημερίδα, το 
Ελληνικό είναι επίσης θέμα που βγήκε από τα 
ΜΜΕ. Και τελικά όλα αυτά αντί να κάνουν καλό 
στην ΝΔ της έκαναν κακό. Όλα τα  τελευταία 
χρόνια η ταύτιση (εννοώ στην θεματολόγια και 
στον τρόπο ανάδειξης των θεμάτων) της ΝΔ 
με τα ΜΜΕ, οδήγησε στα αντίθετα αποτελέ-
σματα. Άρα αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να 
αλλάξει.

Η ΝΔ, σε επίπεδο κοινής γνώμης, έχει να 
αντιμετωπίσει δυο πολύ σημαντικά ζητήματα. 
Ζητήματα που τα βλέπετε και τα ζείτε όταν 
έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, ακόμα και 
όταν πρόκειται για ψηφοφόρους της ΝΔ. Αυτό 
που σίγουρα ακούτε από ΝΔκράτες αλλά και 
μη ΝΔκράτες  είναι, «τι άλλο θα κάνει η ΝΔ αν 
γίνει κυβέρνηση αφού όλα υπαγορεύονται από 
τα μνημόνια» και ότι «ο Μητσοτάκης δεν μπο-
ρεί ή είναι λίγος». Αυτά τα δυο μεγάλα εμπόδια 
είναι η πρόκληση.  Εδώ πρέπει να υπάρξουν 
δυνατά, εύπεπτα, απλοϊκά και αποστομωτικά 
επιχειρήματα από την πλευρά της ΝΔ. Θα τα 
καταφέρει το νέο επιτελείο (Σπυράκη / Ζούλα); 
Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Οι αλλαγές 
αυτές πολύ γρήγορα θα φανεί αν είναι προς τη 
σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής 
της εταιρίας «Interview»

Αριθμοί, επικοινωνία… 
«φρου-φρου  
κι αρώματα»! 
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Μπορεί να παιδεύτηκαν λίγο, αλλά τελικά προσδιορίστηκαν οι μέρες 
των εκλογών για την εκλογή του αρχηγού του νέου φορέα της 
Κεντροαριστεράς. Μπορεί να έφτασαν αρκετούς πολίτες στα όριά 
τους όλες αυτές οι διαδικαστικολογίες, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα 
τώρα τέλειωσαν  και σε ένα μήνα οι εκλογές πραγματοποιούνται ορι-
στικά. Κάποιοι θα μείνουν βέβαια με την απορία γιατί δεν επετράπη 
η ηλεκτρονική ψηφοφορία ή γιατί δεν έγινε δεκτή η πρόταση για την 
οργάνωση περισσότερων ντιμπέιτ ανάμεσα στους υποψήφιους αρ-
χηγούς του νέου κόμματος. Κάποιοι θα αναρωτιούνται πως εξηγείται 
το παράδοξο πρώτα να εκλέγεις αρχηγό και μετά να κοιτάς πως 
θα ενοποιήσεις ουσιαστικά, πολιτικά, προγραμματικά, ιδεολογικά 
πολίτες  με διαφορετικές πορείες, αντιλήψεις και απόψεις, ακόμα και 
στρατηγικές προσεγγίσεις.  

Το τρένο όμως τώρα ξεκίνησε και δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. 
Ξεκίνησε γιατί το θέλησαν όλοι και ας μην παίρνει την πατέντα κα-
νείς. Άλλωστε όλοι κατάλαβαν πως όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές, 
αν μη τι άλλο, πέρασαν από ατέλειωτους μήνες ταλαντεύσεων.  Για 
να είναι δε όλοι ειλικρινείς, η αίσθηση της πολιτικής αυτοσυντήρησης 
από την μια και από την άλλη η αγωνία και η πίεση χιλιάδων άστεγων 

κεντροαριστερών που δεν εκφράζονταν από κανένα από τα 
υπάρχοντα σχήματα  έφεραν τα πράγματα στο σημείο που 

βρισκόμαστε. Ξεκίνησε λοιπόν το τρένο και όλοι οφεί-
λουν να κοιτάξουν μπροστά, χωρίς να ξεχνούν και 
χωρίς να ξεχνιούνται πως υπάρχει πολύς δρόμος 
ακόμα.

Από μόνο του αυτό συνιστά θετική εξέλιξη για τον 
χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, αλλά 

και για το πολιτικό σύστημα συνολικά. Ένας κατακερ-
ματισμένος πολυδιασπασμένος και χτυπημένος χώρος επι-

χειρεί μια νέα πορεία και αυτό είναι εξόχως σημαντικό. Η επι-
τυχία αυτού του εγχειρήματος θα είναι ένα βήμα ομαλοποίησης της 
πολιτικής ζωής και θα ξαναμοιράσει την τράπουλα των συσχετισμών, 
δημιουργώντας  ανάχωμα στην εδραίωση ενός κακέκτυπου δικομ-
ματισμού που ζούμε. Γι’ αυτό και πρέπει να περιφρουρηθεί πριν από 
όσους θέλουν τον χώρο «ελεγχόμενο». Ασφαλώς και υπάρχουν 
τέτοιες δυνάμεις εντός και εκτός του κεντρώου, κεντροαριστερού 
χώρου. Γι’ αυτό και οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν μαζικά στις 
εκλογές παίρνοντας την υπόθεση του φορέα στα χέρια τους.

Αυτή είναι και η πρώτη προϋπόθεση για να ξεφύγει ο χώρος από την 
μιζέρια και την ικανοποίηση από μικρά ποσοστά που ανεβοκατεβαί-
νουν. Όμως δεν είναι η μόνη. Υπάρχει ένα βασικό στοιχείο που μέχρι 
στιγμής λείπει: Το άνοιγμα των χαρτιών και από τους δέκα υποψήφι-
ους, η αποσαφήνιση των θέσεών τους για την πορεία της χώρας και 
ασφαλώς για την διακυβέρνηση του τόπου σε συνθήκες πολύχρονης 
κρίσης. Ο Κώστας Σημίτης συνήθιζε να μιλάει γα καθαρές λύσεις. 
Ε, λοιπόν, καθαρές λύσεις, καθαρά συνολικά αφηγήματα δεν έχουν 
κατατεθεί και αναμένονται με αγωνία τον επόμενο μήνα. Αντίθετα 
υπάρχουν «καυτά θέματα» απέναντι στα οποία υπάρχει σιωπή.

Όταν λέγεται για παράδειγμα ότι είναι αναγκαία η στρατηγική ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ, πως το εννοούν ακριβώς οι υποψήφιοι;  Πώς και οι 
δέκα υποψήφιοι δεν έχουν συστήσει ένα ισχυρό όπλο πολιορκίας 
της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝΕΛ;  Τι σημαίνει ακριβώς τακτική 
ίσων αποστάσεων από Ν.Δ. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α., όταν υπάρχει Κυβέρνηση 
δυόμισι χρόνια τώρα με καταστροφικά αποτελέσματα; Όταν τίθεται 
το θέμα της διακυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές, γιατί όλοι 
– πλην ενός – δεν λένε καθαρά ότι  αποτελεί θέμα εθνικής ευθύνης 
η συγκρότηση Κυβέρνησης και πολλοί δείχνουν να παρακαλάνε να 
βγει αυτοδύναμη η Ν.Δ. για να μην μπουν σε δίλημμα; Σκέφτονται 
μήπως κάποιοι ότι μπορεί να αφεθούν από τους ανθρώπους του 
χώρου να οδηγηθεί η χώρα σε κατάσταση ακυβερνησίας δια της 
προσφυγής σε επαναληπτικές εκλογές με απλή αναλογική που θα 
παρατείνει τα αδιέξοδα όταν θα κατακρημνίζεται η οικονομία; Πως 
και θυμήθηκαν κάποιοι εσχάτως, ότι είναι πολύ αντιδεξιοί, υπενθυμί-
ζοντας γεγονότα της δεκαετίας του ΄80 και ξεχνώντας αν μη τι άλλο 
ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. συμμετείχαν τρεις 
τουλάχιστον φορές από κοινού  σε Κυβερνήσεις; Τι σημαίνουν οι 
άνευ λογικής τοποθετήσεις για πιθανή μη εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας, ένα ή ενάμιση χρόνο μετά από βουλευτικές εκλογές; 
Τι λένε για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, για την λειτουργία της αγοράς, 
για την μείωση της ανεργίας, για την ανάπτυξη της χώρας, για τον 
χωρισμό Κράτους - Εκκλησίας, για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια;

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να πουν οι υποψήφιοι, πολιτικοποιώ-
ντας την διαδικασία ψηφοφορίας, αποσαφηνίζοντας κρίσιμα θέματα. 
Η εκλογή αρχηγού δεν μπορεί να γίνει με βάση… συμπάθειες, αλ-
ληλεγγύη μηχανισμών και αξιολόγηση του στυλ του καθενός. Αυτή 
είναι η υποχρέωση των υποψηφίων. Είναι ταυτόχρονα η εγγύηση 
ότι και ενδιαφέρον θα έχουν οι εκλογές, αλλά και ότι δημιουργείται η 
βάση μιας πραγματικής και ανθεκτικής ενότητας.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Ένας μήνας έμεινε! 
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Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την παραχώρηση 
του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε., ως αποτέλεσμα της προηγηθεί-
σας διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η συμμετοχή, η εξέλιξη και το αποτέλεσμα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και το ύψος των 
ανταγωνιστικών προσφορών που υποβλήθηκαν 
από τις συμμετέχουσες εταιρίες/σχήματα, ανέδει-
ξαν την πραγματική αξία της εταιρίας.

Με βάση αυτήν, η συνολική αξία της επιτευ-
χθείσας συμφωνίας ανέρχεται σε €1,1 δισ. και 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προσφορά των 
€231.926.000, τις υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 
€180 εκατ. την επόμενη επταετία και τα αναμενόμε-

να έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμ-
βαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παρα-

χώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου 
εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.), αναμενόμενου 
συνολικού ύψους πλέον των €170 
εκατ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνο-
νται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα 
μερίσματα που θα εισπραχθούν για 

το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, 
καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των 

ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις 
μέχρι την λήξη της παραχώρησης.

Οι επιλεγείσες και προταθείσες ως υποχρεωτι-
κές επενδύσεις, οι οποίες θα περιληφθούν στη 
νέα σύμβαση παραχώρησης, στηρίχθηκαν στο 
εγκεκριμένο master plan και στην βαθιά γνώση 
των λειτουργικών αναγκών του Λιμένα, στρατηγικά 
στόχευσαν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τάς του, μέσω αύξησης της χωρητικότητας, των 
αξιόπιστων δικτύων μεταφοράς (ειδικά σιδηροδρό-
μων), της ασφαλούς και φιλικής προς το περιβάλ-
λον λειτουργίας και ψηφιοποίησης των λιμενικών 
εργασιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή και 
προβλεπόμενη αύξηση διακίνησης φορτίων και 
επιβατών.

Η προσδοκώμενη αύξηση της δραστηριότητας στον 
λιμένα αναπόφευκτα επιδρά στην δραστηριότητα 
των κλάδων του ευρύτερου οικοσυστήματος, 
όπως είναι οι χερσαίες μεταφορές και οι υποστηρι-
κτικές προς αυτές υπηρεσίες.

Αξιοσημείωτες αναμένονται και οι επιδράσεις στο 
σύνολο της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Βάσιμα μπορεί 
να αναμένουμε ότι το ΑΕΠ της χώρας μπορεί να 
αυξηθεί κατά €1,2 με 1,6 δισ.  με το τέλος της 
τρέχουσας δεκαετίας και απ’ αυτό το 1/3 περίπου 
αντιστοιχεί σε εισόδημα που θα εισπράξουν οι 
εργαζόμενοι της χώρας και τα 2/3 σε εισοδήματα 
για το κράτος.

Η φετινή  επιτυχημένη πορεία της εταιρίας, στην 
οποία καταγράφονται εντυπωσιακές επιδόσεις σε 
επίπεδο κύκλου εργασιών, κερδών κ.λ.π. μπορεί 
και πρέπει να συνεχιστεί. Οι εξελίξεις, εν μέσω 
προκλήσεων, δείχνουν ότι αξιοποιώντας τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης του 
Λιμένα- Πύλη της Ν.Α Ευρώπης καθιστούν εφικτή 
την προσέγγιση της αγοράς  των 50 εκ. κατοί-
κων  (Σκόπια-Βουλγαρία- Ρουμανία- Σερβία). Η 
Θεσσαλονίκη και το Λιμάνι της ιστορικά αποτέλε-
σαν σημαντικό κόμβο της διακίνησης ανθρώπων 
και εμπορευμάτων εδώ και αιώνες στον άξονα 
Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι και 
σήμερα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κόμβο μεταξύ 
των χωρών της Ασίας  και της Ευρώπης.

*Ο κ. Μέλλιος είναι πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε.

Λιμένας Θεσσαλονίκης 
και Κεντρική Μακεδονία
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Ο κ. Παπαδάκης κάνει συγκεκριμένη αναφορά στη Θεσσαλο-
νίκη, μιλώντας για «συρρίκνωση της αστυνομίας στην πόλη». 
Όπως εξηγεί, στο παρελθόν υπήρχαν περισσότερες από 1.000 
κενές οργανικές θέσεις αστυφυλάκων κι άλλες 200 θέσεις 
άλλων βαθμίδων. Με νόμο του 2014 και του τότε υπουργού 
Δημόσιας Τάξης Νίκου Δένδια, καταργήθηκαν πανελληνίως, 
6.700 θέσεις αστυφυλάκων διότι «δεν μπορούσαν να γίνουν 
προσλήψεις, λόγω των μνημονικών δεσμεύσεων. Αυτό στην 
πράξη σημαίνει ότι μίκρυνε η ελληνική αστυνομία. Κάτι όμως 
που συνέβη σε μία χρονική περίοδο όπου η εγκληματικότητα 
έχει αυξηθεί, η Ελλάδα έχει να διαχειριστεί το βάρος του μετα-
ναστευτικού- προσφυγικού με τα hotspot και τα κέντρα διαμο-
νής όπου χρειάζεται η παρουσία αστυνομικών κ.ο.κ.. Ο συγκε-

κριμένος νόμος υλοποιήθηκε στα μέσα του 2015. Μειώθηκαν 
δηλαδή οι οργανικές θέσεις από όλους τους νομούς, ενώ η 
Θεσσαλονίκη δέχτηκε αναλογικά την μεγαλύτερη μείωση, είχε 
1.000 κενές οργανικές θέσεις και τώρα έχει μόλις 250, χωρίς 
να έχει έρθει στην ουσία κανένας νέος αστυνομικός. Παράλ-
ληλα, από τη Θεσσαλονίκη, φεύγουν συνέχεια διμοιρίες στον 
Έβρο, σε νησιά και σε άλλους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, 
όταν διεξάγεται για παράδειγμα ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, 
ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου το προσωπικό πηγαίνει ακό-
μη και στην Αθήνα», σημειώνει ο κ. Παπαδάκης. 

«Ελλάδα είναι μόνον η Αθήνα»

Η αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης έχει περίπου 4.000 

οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη. Όπως εξη-
γεί, υλοποιήθηκε ο αστυνομικός Καλλικράτης με τις συγχω-
νεύσεις των αστυνομικών τμημάτων, όμως «παρότι κλείσανε 
τμήματα δεν είδαμε να βγαίνουν στους δρόμους της πόλης πε-
ρισσότερα περιπολικά, που αυτός ήταν άλλωστε και ένας από 
τους στόχους. Εμείς θέλαμε να μην υπάρχουν πολλά τμήματα 
και μικρές μη λειτουργικές μονάδες αλλά να έχουμε μεγάλα 
τμήματα έτσι ώστε να παταχθεί η γραφειοκρατία και ο αστυνο-
μικός να είναι έξω στους δρόμους και να περιπολεί. Η Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 
Αρχηγείο και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα πρέπει να ορ-
γανώσουν καλύτερα τη λειτουργία της αστυνομίας στην πόλη. 
Δυστυχώς ισχύει και εδώ ότι “Ελλάδα είναι μόνον η Αθήνα”».

 «Χωρίς service τα περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ σε ολόκληρη τη χώρα»!
«ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ… ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΟΥΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ»

Σε συνθήκες που αντιστοιχούν στη δεκαετία του… ’80 λειτουργεί η ελληνική αστυνομία εν έτη 2017, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στην εφημερίδα Karfitsa ο αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), 
Θεόφιλος Παπαδάκης. Όπως περιγράφει, τα οχήματα της υπηρεσίας είναι πεπαλαιωμένα, το προσωπικό «γερασμένο» και το οργανόγραμμα «δεν συνάδει σε μία σύγχρονη κοινωνία, όπου η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα και η χώρα μας έχει 

επιπλέον να αντιμετωπίσει το μεγάλες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές των τελευταίων ετών». 
Της  Έλενας Καραβασίλη

Πέραν από το γεγονός ότι «οι δυνάμεις της Θεσσαλονίκης δεν ενισχύονται», ο κ. Παπαδάκης επισημαίνει παράλληλα πως «το αστυνομικό προσωπικό του 
νομού είναι γερασμένο, με τον μέσο όρο ηλικίας να είναι άνω των 35 ετών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η αστυνομία –ως σώμα ασφαλείας- 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σωματική και βιολογική δύναμη του προσωπικού της, πέρα από την εκπαίδευση φυσικά. Όταν έχεις γερασμένο αστυνομικό 
προσωπικό, είναι βέβαιο ότι δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε κάποιες δύσκολες συγκυρίες, όπως είναι μία καταδίωξη, ή όταν έχουμε επεισόδια και τα 
ΜΑΤ πρέπει να κυνηγήσουν διαδηλωτές ή ακόμα κι όταν πρέπει να βρίσκονται σε μία πολύωρη παρακολούθηση όπως συνέβη στην απαγωγή του Λεμπι-
δάκη όπου οι αστυνομικοί είχαν ξεχάσει τα σπίτια τους και εκτελούσαν καθημερινά 15ωρες υπηρεσίες». Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ περιγράφει πως στην 
ομάδα ΔΙΑΣ της Θεσσαλονίκης, οι περισσότεροι αστυνομικοί είναι άνω των 40 ετών που σημαίνει ότι «μπορεί να μην είναι και τόσο αποδοτικοί, παρά 
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν και το φιλότιμο που έχουν. Η αστυνομία πρέπει να βασίζεται σε νεαρό προσωπικό, που να είναι καλά 
εκπαιδευμένο αλλά να μπορεί παράλληλα να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες για την πάταξη του εγκλήματος». 

#έρευνα

«Προσωπικό άνω των 35 ετών» 
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 «Χωρίς service τα περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ σε ολόκληρη τη χώρα»!
«ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ… ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΟΥΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ»

Σε συνθήκες που αντιστοιχούν στη δεκαετία του… ’80 λειτουργεί η ελληνική αστυνομία εν έτη 2017, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στην εφημερίδα Karfitsa ο αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), 
Θεόφιλος Παπαδάκης. Όπως περιγράφει, τα οχήματα της υπηρεσίας είναι πεπαλαιωμένα, το προσωπικό «γερασμένο» και το οργανόγραμμα «δεν συνάδει σε μία σύγχρονη κοινωνία, όπου η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα και η χώρα μας έχει 

επιπλέον να αντιμετωπίσει το μεγάλες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές των τελευταίων ετών». 
Της  Έλενας Καραβασίλη

«Ο κύριος στόλος των οχημάτων αποτελεί-
ται από περιπολικά που είχαμε προμηθευτεί 
πριν από την Ολυμπιάδα του 2004», περι-
γράφει ο κ. Παπαδάκης για να καταγγείλει 
στη συνέχεια πως: «Κανένα περιπολικό σε 
ολόκληρη τη χώρα, δεν περνάει από ΚΤΕΟ! 
Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 2008 
-που είχε υπογράψει ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, από τη 
θέση του υπουργού Εσωτερικών- κάθε πε-
ριπολικό πρέπει να περνάει από ΚΤΕΟ κάθε 
δύο χρόνια για την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων. Εάν περάσουν από έλεγχο, τουλάχιστον 
τα μισά περιπολικά θα κριθούν ακατάλληλα, 
καθώς μιλάμε για οχήματα με 700.000 χλμ 
που κινούνται 24ώρες/24ωρο και μπορεί 
να κάνουν μέχρι και 1.000 χλμ/μέρα. Έχου-
με καταδιώξεις όπου ο δράστης έχει πολύ 
καλύτερο όχημα από αυτό της αστυνομίας 
κι εμείς προσπαθούμε να φέρουμε εις πέ-
ρας την επιχείρηση με… σαραβαλάκια». Για 
τον δε καθαρισμό των οχημάτων ο κ. Παπα-
δάκης λέει χαρακτηριστικά πως δεν έχουν 
ούτε βούρτσα… «Παρακαλάμε τα βενζινά-
δικα να μας τα καθαρίσουν ή πληρώνου-
με από την τσέπη μας. Μάλιστα, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο να 

γίνει βιολογικός καθαρισμός, διότι μεταφέ-
ρουμε άτομα με μεταδοτικές ασθένειες». 
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, 
ειδικά στην Τροχαία, έχουμε υπηρεσιακές 
μοτοσυκλέτες, που έχουν παραληφθεί από 
το 1990! «Κι όμως ακόμη τα “κειμήλια” αυτά 
κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονί-
κης. Αν δεν υπάρχουν σύγχρονα μεταφο-
ρικά μέσα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
είναι βέβαιο πως η απόδοση θα είναι μει-
ωμένη. Το έγκλημα γίνεται στο δρόμο, δεν 
γίνεται να το κυνηγήσεις από το γραφείο… 
παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των 
αστυνομικών και τα προβλήματα που έχουν 
να αντιμετωπίσουν καθημερινά εκτελώντας 
τα καθήκοντά τους. Ως χώρα έχουμε ένα 
καλό επίπεδο ασφαλείας, αν κρίνει κανείς 
από το τί γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, με 
τα τρομοκρατικά χτυπήματα, τη διακίνηση 
ναρκωτικών, το trafficking κ.τ.λ. Αν όμως 
το Κράτος διέθετε περισσότερα κονδύλια 
στην Αστυνομία, θα είχαμε καθημερινά τους 
αστυνομικούς στους δρόμους για την προ-
στασία των πολιτών». 

#έρευνα

Η υπηρεσία… για όλες τις δουλειές

«Εάν δεν υπάρχουν προσλήψεις στην Αστυνομία και στην 
Υγεία, δεν μπορείς να έχεις ένα σύγχρονο και αποτελεσμα-
τικό Κράτος. Δε γίνεται η ασφάλεια των πολιτών να διακυ-
βεύεται από τα μνημόνια. Πως θα υπάρξει ανάπτυξη χωρίς 
να υπάρχει ασφάλεια; Βλέπετε τι συμβαίνει σε περιοχές της 
Θεσσαλονίκης όπου κυριαρχεί το έγκλημα, όπως είναι η Ρο-
τόντα, ο Δενδροπόταμος αλλά και πέριξ του Πανεπιστημίου. 
Όταν σε μία γειτονιά έχει πολλές διαρρήξεις, διακίνηση ναρ-
κωτικών και αυξημένη εγκληματικότητα, η περιοχή εκείνη 
συνεχώς θα υποβαθμίζεται. Όλα αυτά θα πρέπει η Κυβέρνη-
ση να τα λάβει υπόψη της», τονίζει ο κ. Παπαδάκης.  Ο ίδιος 

υπογραμμίζει πως δυστυχώς, το οργανόγραμμα και ο τρόπος 
λειτουργίας της Αστυνομίας παραμένει ίδιος από τη δεκαετία 
του ’80. «Πρέπει να εκσυγχρονιστούμε σε όλα και να δούμε 
επιτέλους τι ρόλο θέλουμε να έχει ο αστυνομικός. Να επιδίδει 
δικόγραφα, να πηγαίνει στο γήπεδο, να ελέγχει τα τραπεζοκα-
θίσματα ή να προστατεύει τον κόσμο από έκνομες ενέργειες; 
Περίπου οι μισοί αστυνομικοί, δεν εκτελούν αυτό καθ’ αυτό 
αστυνομικό έργο, κάνουν άλλα καθήκοντα που θα μπορούσαν 
να τα κάνουν πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι. Μόνο στο νομό 
Θεσσαλονίκης, έχουμε 80 αστυνομικούς που καθημερινά 
επιδίδουν δικόγραφα κάτι που μεταφράζεται σε 40 περιπολι-
κά λιγότερα από τους δρόμους της πόλης. Επίσης η φύλαξη 
των γηπέδων σε αγώνες, αποτελεί πλέον μία γάγγραινα για 

την Αστυνομία. Ακόμη και το Πρωθυπουργικό γραφείο της 
Θεσσαλονίκης, απασχολεί περισσότερους από 20 αστυνομι-
κούς που έφυγαν από μάχιμες υπηρεσίες και αποσπάστηκαν 
εκεί. Για να μην αναφερθώ στο ότι ακόμη και στις υπηρεσίες 
για τα διαβατήρια και τις ταυτότητες απασχολούνται αστυνομι-
κοί που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για άλλο σκοπό», κα-
ταλήγει ο κ. Παπαδάκης. Τέλος, όπως σημείωσε ο ίδιος στην 
Karfitsa, έχει γίνει διάβημα προς την πολιτική ηγεσία από 
την Ομοσπονδία αλλά και το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών 
(ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης, για τις μεταθέσεις, έτσι ώστε να ενισχυ-
θεί ο νομός Θεσσαλονίκης και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα.   
 Φωτογραφίες από το site: policenews.

Καλύτερα τα οχήματα των… δραστών! 
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■ Τη μορφή χιονοστιβάδας θα λάβουν τα 
εξώδικα, αρχικώς,  προς τα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα που εκχώρησαν και συνεχί-
ζουν να εκχωρούν, «δολίως και παράτυπα,  
σε τρίτους (εταιρείες ενημέρωσης οφειλε-
τών,  δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες , 
δικαστικούς επιμελητές κ.α) τα προσωπικά 
δεδομένα των οφειλετών – δανειοληπτών. Ο 
Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Κα-
ταναλωτών Βορείου Ελλάδος γίνεται αποδέ-
κτης τέτοιων καταγγελιών από δανειολήπτες  
οι οποίοι διαμαρτύρονται γι αυτή την πρα-
κτική των τραπεζών. Δηλαδή  τη διαβίβαση 
προσωπικών δεδομένων  που αφορούν τη 
διαχείριση των οφειλών τους», σημειώνεται 
σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Σχε-
τικά με το θέμα ο πρόεδρος τους Συλλόγου 
Δανειοληπτών Και Προστασίας Καταναλω-
τών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβα-
νάς δήλωσε τα εξής: «Οι τράπεζες , λόγω του 
οικονομικού αναλφαβητισμού, και της εγκε-
φαλικής μόλυνσης που προκαλούν τα ΜΜΕ,  
εκμεταλλεύονται τους δανειολήπτες. Συνεχί-
ζουν να εκχωρούν τα προσωπικά δεδομένα 
των οφειλετών  σε εισπρακτικές εταιρείες 
που βάπτισαν «εταιρείες διαχείρισης οφει-
λών», με τις ευλογίες της Κυβέρνησης και 
της Τράπεζας της Ελλάδος».

■ Περισσότερους από… 22.000 τόνους χαρ-
τιού συγκέντρωσαν μαθητές από 72 σχολεία 
της ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Το χαρτί του μέλλοντος 
μας-Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία». 
Όπως έγινε γνωστό τα… 40.000 ευρώ που 
προέκυψαν από την πώληση του ανακυ-
κλωμένου χαρτιού θα καλύψουν ανάγκες 
γραφικής ύλης των σχολικών τους μονάδων. 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία 
του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ), του 
υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
Διόφαντος, ενώ πήραν μέρος μαθητές από 
σχολεία των δήμων Θέρμης, Καλαμαριάς, 
Θερμαϊκού και Πυλαίας-Χορτιάτη. Στα σχο-
λεία τοποθετήθηκαν συνολικά 109 κάδοι, 
όπου συγκεντρώθηκαν προς ανακύκλωση 
22.120 τόνοι χαρτιού. Τα απορριμματοφόρα 
του ΦΟΔΣΑ συνέλλεξαν το ανακυκλώσι-
μο υλικό από κάθε σχολική μονάδα και το 
οδήγησαν στο χώρο του Κέντρου Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών Ταγαράδων. «Το 
ζήτημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και της ενημέρωσης της νέας γενιάς πρέπει 
να είναι στην πρώτη γραμμή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων του ΦΟΔΣΑ. Τα παιδιά είναι 
αυτά που επιβάλλουν στους γονείς αλλαγές 
συμπεριφορών. Γι’ αυτό και επενδύουμε σε 

τέτοια προγράμματα και τα αποτελέσματα 
δικαιώνουν την προσπάθειά μας» δήλωσε ο 
πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης.

■ Πράξη κάνει τη διεθνοποίηση η ΔΕΘ-
Helexpo, με τις εκθεσιακές της δράσεις να 
εξορμούν εκτός συνόρων, δίνοντας δυναμι-
κό «παρών» σε σημαντικές διεθνείς αγορές 
και μάλιστα μέσα από διαφορετικές πρωτο-
βουλίες. Από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 
η ΔΕΘ-Helexpo θα συμμετάσχει στη Διεθνή 
Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών «Fruit 
Attraction» στη Μαδρίτη, με το πρότζεκτ 
«FRESKON GREECE». Το πρότζεκτ αυτό 
αποτελεί μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Γε-
γονότος Φρούτων και Λαχανικών FRESKON, 
που διοργανώνει εδώ και μια τριετία ο εθνι-
κός εκθεσιακός φορέας στη Θεσσαλονίκη. 
Έχει δε ως στόχο την οργάνωση και την ομα-
δική παρουσίαση ελληνικών εταιρειών του 
κλάδου σε εκθέσεις του εξωτερικού μέσα 
από ένα ιδιαίτερο concept. Σύμφωνα με τη 
σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΘ-Helexpo επιθυ-
μεί να καθιερώσει το «FRESKON GREECE» 
ως έναν διεθνή «αγγελιοφόρο» των προο-
πτικών και των δυνατοτήτων των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Επίσης, από τις 23 έως τις 26 
Νοεμβρίου η ΔΕΘ-Helexpo σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
«ταξιδέψει» μέσα από τη γνωστή ελληνική 
έκθεση τροφίμων και ποτών DETROP –την 
πρώτη διεθνή και μακροβιότερη του κλάδου 
στην Ελλάδα- στη Ρώμη, όπου θα οργανώσει 
τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών των δύο 
κλάδων στην «Mercato Mediterraneo – (Με-
σογειακή Αγορά)», τη νέα κλαδική διοργά-
νωση της Fiera Roma, στο εκθεσιακό κέντρο 
της αιώνιας πόλης. 

■ Το Startup Weekend Kavala είναι ένα 
event διάρκειας 54 ωρών στο οποίο οι 
συμμετέχοντες προτείνουν ιδέες για νέες 
startups, σχηματίζουν ομάδες γύρω από 
αυτές τις ιδέες και μέσα σε ένα σαββατοκύ-
ριακο δημιουργούν ένα λειτουργικό πρό-
τυπο. Μάλιστα, το Startup Weekend Kavala 
είναι το πρώτο event που λαμβάνει χώρο 
σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη με διεθνή χαρακτήρα. Στην διάρκεια 
της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να μάθουν πως να ιδρύσουν 
μια πραγματική εταιρία, να επικοινωνήσουν 
με ταλαντούχους ανθρώπους, έμπειρους 
μέντορες από διαφορετικές βιομηχανίες, να 
οργανωθούν σε ομάδες και να λανσάρουν 
μια πραγματική Startup μετά το πέρασμα 54 
ωρών.Το Startup Weekend Kavala θα πραγ-
ματοποιηθεί έως τις 15 Οκτωβρίου 2017, στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Καβάλας.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ (!) αλλά 
οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε! Αυτό 
ισχυρίζονται τώρα Γερμανοί δημο-
σιογράφοι στο υπό τον τίτλο άρθρο 
της εφημερίδας Die Zeit «Φτώχεια 
παρά την ανάπτυξη». Μας κοροϊδεύ-
ουν κι από πάνω, αυτοί που είναι οι 
ενορχηστρωτές της καταστροφής 
της ελληνικής οικονομίας, αυτοί που 
έβαλαν στο τραπέζι να υπογράψουμε 
με τη βία και τις απειλές, ότι μέχρι το 
2060 πρέπει να έχουμε «πλεόνασμα» 
20 δις από το αίμα του ελληνικού 
λαού! Μιλάνε για συσσίτια αστέγων, 
αλλά δεν αναφέρουν τίποτε για τα 
τέσσερα εκατομμύρια Ελλήνων που 
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. 
Αναφέρουν τα 250 δις που λάβαμε 
από το 2010 ως... βοήθεια, για να 
πληρωθούν οι δανειστές και για να 
σωθούν οι Τράπεζες και δεν αναφέ-
ρουν τίποτε για τα 400.000 «λου-

κέτα» των επιχειρήσεων, για τις 
χιλιάδες αυτοκτονίες πολιτών 

που δεν άντεξαν την βίαια 
φορολεηλασία. Αυτά είναι 
«ψιλά γράμματα» για τους 
Γερμανούς, όπως «ψιλά 
γράμματα» είναι το Δίστομο 

και τα εγκλήματα που τους 
βαραίνουν σε κάθε πόλη και 

χωριό της χώρας στον Β’ Παγκό-
σμιο πόλεμο. Θα χρειασθούν λένε 
οι Γερμανοί οικονομολόγοι ακόμη 
20 χρόνια για να βγει από την δίνη 
της κρίσης η Ελλάδα κι εμείς τους 
απαντάμε: Πληρώστε τα 400 δις 
που οφείλετε στην Ελλάδα από τις 
καταστροφές και τα εγκλήματα που 
διαπράξατε και θα βγούμε αύριο από 
την κρίση!    

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ θα 
κληθούν να καταβάλουν 900.000 
ασφαλισμένοι για το β’ εξάμηνο του 
2016 γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιο-
γράφοι, μηχανικοί, φαρμακοποιοί και 
αγρότες! Τα ποσά που αντιστοιχούν 
στον καθένα αρχίζουν από 535 ευρώ 
και φτάνουν έως και 3.200 ευρώ 
(!) και η προθεσμία πληρωμής τους 
ορίσθηκε ως τις 30 Νοεμβρίου. Η 
ανακοίνωση-σοκ καταλήγει, ότι όσοι 
δεν πληρώσουν, δεν θα χάσουν μό-
νον το δικαίωμα λήψης ασφαλιστικής 
ενημερότητας, αλλά και την ιατρο-
φαρμακευτική τους κάλυψη! Μιλάμε, 
για... κράτος υπέρτατης πρόνοιας και 
αλληλεγγύης!             

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ με το 80% να 
έχουν δοθεί σε «ημετέρους» στο 
λεκανοπέδιο Αττικής (!) - εκεί έγινε 
το «μεγάλο πάρτυ» - το 5% επί ΠΑ-
ΣΟΚ στην λεβεντογέννα Κρήτη και το 
υπόλοιπο 15% σε όλη την υπόλοιπη 
Ελλάδα! Λέτε, γι’ αυτό κατεβαίνουν 
πολλοί Θεσσαλονικείς δικηγόροι για 
«δουλειές» στην Αθήνα; 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρό-
εδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας

■ O δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
με συνολικά δύο άτομα για την κάλυψη 
των αναγκών της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την 
εκτέλεση έργου: «Παραγωγή περιεχο-
μένου για τη υποστήριξη του ιστοτόπου 
της ΔΕΠΘΕ» συνολικής διάρκειας έως 
δώδεκα μήνες. Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων είναι έως την Τετάρτη 18 
Οκτωβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτη-
ση και να την υποβάλουν στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυν-
ση: Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, 
Θεσσαλονίκη, Γραμματεία πρωτοκόλ-
λου (υπόψη επιτροπής ΣΜΕ/2017). Για 
περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο 2310-261100 κα Φράγκου, 
κα Σαλώνη.

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
εξέδωσε ο δήμος Νεάπολης-Συκε-
ών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση και να την 
υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέ-
λου 125, 567 28, Νεάπολη Θεσ/νίκης, 
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυ-
ξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων 
& Διαδικασιών Προσωπικού του Δή-
μου, υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη (τηλ. 
επικοινωνίας: 2313-329.538, 2313-
329.585, 2313-329.596).

■ Ο δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει 
την πρόσληψη δύο ΥΕ Εργατών Ταφής 
- Εκταφής και δύο ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
χρονικό διάστημα δύο μηνών. Οι ενδι-
αφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν 
έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά έως και 16/10/2017, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου 
(Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

■ Ο δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη, ανακοί-
νωσε ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία 
των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 
κατά τη περίοδο 2017-2018, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ μήνες, 
συνολικά 30 άτομα, γυμναστές πτυχι-
ούχους καθηγητές φυσικής αγωγής 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στην αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του 
Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος (Δ/
νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, αίθουσα Λίτσα Φωκίδη 
του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράμα-
τος, τηλ 2313.301099), κατά τις ώρες 
08.00 έως 13.00, έως και την Δευτέρα 
16/10/2017.

Νέες θέσεις εργασίας
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#οικονομία

Αρνητική παραμένει για το πρώτο εννιάμηνο του 2017 η 
σχέση εγγραφών - διαγραφών στο Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο Θεσσαλονίκης, «κατάσταση που διαιωνίζεται εδώ 
και 90 μήνες, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης», ση-
μειώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μιχάλης Ζορπίδης. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ του ΕΕΘ, από 
την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2017, 
ενεγράφησαν 1.818 επιχειρήσεις και διεγράφησαν 1.892.

Οι περισσότερες εγγραφές αφορούν στις Ατομικές Επιχει-
ρήσεις (1.160 εγγραφές έναντι 1.587 διαγραφών), ακολου-
θούν οι Ομόρρυθμες (217 εγγραφές έναντι 180 διαγραφών), 
οι Ι.Κ.Ε. (206 έναντι 23 διαγραφών), οι Ετερόρρυθμες (89 
έναντι 55), οι Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. (83 εγγραφές έναντι 1 
διαγραφής) και οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (55 
έναντι 2). Στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2016 σημειώθηκαν 
περίπου οι ίδιες εγγραφές (1.773) με τις διαγραφές να φτά-
νουν τις 1.892. «Από τα στοιχεία αυτά αποδεικνύεται ότι ο 
χώρος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Θεσσαλονίκη 
εξακολουθεί να κινείται μέσα στο καταστροφικό σπιράλ της 
κρίσης και της ανέχειας. Πολύ φοβάμαι ότι η πορεία αυτή θα 
συνεχιστεί αφού δεν υπάρχουν μέτρα αναστροφής της κατά-
στασης! Την ώρα που η αγορά στενάζει, η Κυβέρνηση απλώς 
αυξάνει τους μισθοδοτούμενους από το Δημόσιο όπως και 
το κονδύλιο του Προϋπολογισμού για τους μισθούς των Δη-
μοσίων Υπαλλήλων! Πρόκειται για μία εξαιρετικά αρνητική 
κατάσταση, που ναρκοθετεί ακόμη περισσότερο το μέλλον 
της χώρας», τόνισε, με αφορμή την δημοσιοποίηση των 
στοιχείων του ΓΕΜΗ ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης.

Ικανοποιημένο φαίνεται να είναι το σύνολο 
των εκθετών από τις υπηρεσίες της Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με έρευνα που διεξήγαγε το Επαγγελματι-
κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Τις χαρα-
κτηρίζουν ως εξαιρετικές, πολύ καλές ή 
καλές. Ενώ την ίδια αξιολόγηση δίνουν και 
στις υπηρεσίες που τους παρείχε το Επιμε-
λητήριο.

Η έρευνα γίνεται κάθε χρόνο από στελέ-
χη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης με σκοπό να καταγραφεί η 
άποψη των μελών- εκθετών ώστε να βελ-
τιώνεται κάθε χρόνο το επίπεδο των παρε-

χομένων υπηρεσιών. Οι επιχειρηματίες της 
πόλης δήλωσαν- στο πλαίσιο της έρευνας 
γνώμης- ικανοποιημένοι για την επισκεψι-

μότητα και κυρίως για τον όγκο της επιχει-
ρηματικής συνεργασίας που πέτυχαν στην 
ΔΕΘ. Στη φετινή έρευνα το σύνολο των εκ-
θετών απαντούν ότι είναι ικανοποιημένοι 
από τις υπηρεσίες που του παρείχε, καθώς 
χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες αυτές εξαιρε-
τικές, πολύ καλές ή καλές! Την ίδια αξιολό-
γηση κάνουν οι εκθέτες και για τις υπηρε-
σίες από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Περίπου το 70% των εκθετών αποτιμά 
θετικά τις πωλήσεις και επιχειρηματικές 
συνεργασίες που πέτυχε στη διάρκεια της 
ΔΕΘ, ενώ το 89% αυτών δηλώνει ότι βρή-
κε την επισκεψιμότητα της ΔΕΘ καλή, πολύ 
καλή ή εξαιρετική.

«Βοηθήσαμε σημαντικά  
τα μέλη μας»

«Τα νούμερα αυτά δικαιώνουν την απόφα-
ση της διοίκησης μας να διοργανώσει και 
φέτος την ενιαία συμμετοχή των μελών 
μας, σε κοινό εκθεσιακό χώρο, αφού οι 
ίδιοι οι εκθέτες την περιγράφουν με ιδιαί-
τερα θετικό τρόπο. Είμαι ικανοποιημένος 
γιατί η έρευνα αυτή αποδεικνύει ότι βοη-
θήσαμε σημαντικά τα μέλη μας, κάτι που 
αποτελεί πάντα στόχο για τον οποίο εργα-
ζόμαστε», τόνισε σχολιάζοντας την έρευνα 
ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης.

Μ. Ζορπίδης: «Η αγορά στενάζει  
και η κυβέρνηση κοιτά μόνο το Δημόσιο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017!

Το 70% των εκθετών αποτιμά θετικά τις πωλήσεις
ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 82Η ΔΕΘ

ΜΕΤΡΙΑ
0%

ΚΑΛΗ
23%

ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ
37%

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
40%

Ποιότητα Υπηρεσιών ΕΕΘ

ΜΕΤΡΙΑ
0%

ΚΑΛΗ
30%

ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ
40%

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
30%

Ποιότητα Υπηρεσιών ΔΕΘ

ΜΕΤΡΙΕΣ 
30%

ΚΑΛΕΣ
43%

ΠΟΛΎ ΚΑΛΕΣ
27%

Ικανοποίηση 
Πωλήσεων/Συνεργασιών

ΜΕΤΡΙΑ
10%

ΚΑΛΗ
27%

ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ
43%

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
20%

Ικανοποίηση Επισκεψιμότητας
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση ‘Innovation Funding’ της Αλε-
ξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Ο Γενικός 
Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Walter 
Stechel μίλησε για το πώς μπορεί η Θεσσα-
λονίκη να μεγαλουργήσει στην καινοτομική 
επιχειρηματικότητα, εκμεταλλευόμενη τα 
σημαντικά της πλεονεκτήματα, όπως την 
ποιότητα ζωής, την δυναμική των ερευνη-
τικών της κέντρων και κυρίως το ρόλο των 
Ελλήνων ερευνητών της διασποράς, κα-
θώς και επενδυτών και επιχειρηματιών που 
δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας. Η κ. 
Marina Hatsopoulos, ελληνοαμερικανίδα 
επιχειρηματίας και ειδική σε θέματα επεν-
δύσεων καινοτομίας αναφέρθηκε στα πρέ-
πει και τα μη μιας startup κατά την διάρκεια 
της παρουσίασης της επιχειρηματικής της 
ιδέας (pitching), επισημαίνοντας ότι πρέπει 
να  καθιστά σαφές τι, πως και γιατί το κά-
νει και να μην φλυαρεί με λεπτομέρειες που 
δεν ενδιαφέρουν τον επενδυτή ή που δεν 
μπορεί να παρακολουθήσει. Τόνισε ότι είναι 
σημαντικό να δημιουργήσεις μια εταιρεία με 
σκοπό να ζήσει πολλά χρόνια κερδοφορίας 
και όχι μια εταιρεία με σκοπό να την που-
λήσεις. 

Από τις 21 του Σεπτέμβρη έως και την 1η του Οκτώβρη στο πλαίσιο του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), η Γατίδης Fresh στήριξε ως χορηγός δημοφιλείς 
αθλητικές διοργανώσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, για 4η συνεχή χρονιά η 
Γατίδης Fresh συμμετείχε ως μεγάλος χορηγός στον φιλανθρωπικό αγώνα «Τρέξε Χω-
ρίς Τερματισμό» στη Θεσσαλονίκη με ομάδα άνω των 40 ατόμων η οποία αποτελούνταν 
από εργαζόμενους και πελάτες των καταστημάτων της Γατίδης Fresh. Ο αγώνας διε-
ξήχθη το τριήμερο 21 με 23 Σεπτεμβρίου με τα έσοδα του οποίου ενισχύθηκαν οι σύλ-
λογοι – «Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Φίλοι του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεαγένειο» 
και «Φίλοι της Μέριμνας Θεσσαλονίκης». Στις 24 Σεπτεμβρίου συμμετείχε ως Μέγας 
Χορηγός στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης, στον Λιθότοπο Σερρών, στηρίζοντας για 
άλλη μία χρονιά τον αγώνα «Κerkini Lake Run». Η πολύ όμορφη αυτή αθλητική διορ-
γάνωση περιλάμβανε τρεις αγώνες: τον Krousia Trail 30 km, τον αγώνα kerkini lake 
run – στο δρόμο του βουβαλιού 12 km & 2ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου Νομικών και 
τον αγώνα Lithotopos mini trail 1km για τους μικρούς σε ηλικία δρομείς. Τέλος, στις 1 
Οκτωβρίου, η Γατίδης Fresh δεν θα μπορούσε να λείπει από την αθλητική διοργάνωση 
«Βόλτα Run 5km» που υλοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών. O “Βόλτα Run 5km” είναι 
ένας εύκολος αγώνας για μικρούς & μεγάλους, μια ευκαιρία για παιδιά και εφήβους να 
γνωρίσουν το τρέξιμο & τον αθλητισμό και ιδανικός αγώνας για όλους όσους θέλουν να 
δοκιμάσουν να τρέξουν πρώτη φορά σε αγώνα ή να αναμετρηθούν με τους φίλους τους. 

Την πρόοδο των έργων για την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP 
AG) παρουσίασε η διευθύντρια του ΤΑΡ για την Ελλάδα, κ. Κατερίνα Παπαλεξανδρή, στο 
2o Thessaloniki Summit που διεξήχθη στις 5 και 6 Οκτωβρίου στο Βελλίδειο Συνεδρια-
τικό Κέντρο.  Στο πλαίσιο της ενότητας «Νέος ενεργειακός χάρτης για την περιοχή», η κ. 
Παπαλεξανδρή τόνισε τη σημασία του έργου για τη χώρα μας, την ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και την ήπειρο συνολικά. Αναφέρθηκε επίσης στη σταθε-
ρή πρόοδο –εντός χρονοδιαγράμματος και στόχων– που σημειώνουν τα έργα και στις τρεις 
Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από όπου διέρχεται ο αγωγός. Η διευθύντρια του ΤΑΡ 
για την Ελλάδα αναφέρθηκε επίσης στην κομβική σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΤΑΡ και 
τοπικών κοινοτήτων, αφενός για την κατασκευή του έργου και αφετέρου για το σχεδιασμό 
και την εκτέλεση του εκτεταμένου Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επεν-
δύσεων, συνολικού ύψους €32 εκατ., που ο ΤΑΡ υλοποιεί εθελοντικά στις επηρεαζόμενες 
από το έργο περιοχές.   

Μια ημέρα αφιερωμένη στους… 
start uppers! 

Φθινοπωρινό «τρέξιμο» από τη Γατίδης Fresh για καλό σκοπό

Κάτω από το έδαφος το 50% των σωληναγωγών του ΤΑΡ

#αυτό_το_μάθατε;

Την ένταξη δύο σχολείων στο πρόγραμμα «Φτάνουμε στα άκρα» της Ίντερσπορτ του ομί-
λου Φουρλή πέτυχε ο δήμος Θερμαϊκού. Το «Φτάνουμε στα άκρα» βρίσκεται ήδη στον 
έβδομο χρόνο λειτουργίας του και έχει περάσει ήδη από 163 δημοτικά σχολεία της χώ-
ρας, φέρνοντας σε επαφή διακριθέντες αθλητές με τον μαθητόκοσμο αλλά και διαθέτο-
ντας εξοπλισμό σε απομακρυσμένα σχολεία με περισσότερους από 17.000 μαθητές. Επτά 
προβεβλημένοι και καταξιωμένοι αθλητές από τον Θερμαϊκό έχουν κληθεί να μιλήσουν 
σε μαθητές του 2ου δημοτικού σχολείου Επανομής και του 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Περαίας τις προσεχείς μέρες στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης για τα οφέλη της άθλησης 
και της υγιεινής διατροφής. Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων εκτός των αθλητών θα 
παρίστανται και εκπρόσωποι του δήμου, θέλοντας να καταδείξουν την σημασία της ενα-
σχόλησης με τις αθλητικές δραστηριότητες και τα ευεργετικά αποτελέσματα της άθλησης 
στην υγεία μας. Η κινητή μονάδα της Ίντερσπορτ εκτός από τον αθλητικό εξοπλισμό θα 
μοιράσει αναμνηστικά δωράκια σε όλους τους μαθητές.

Κάθε χρόνο περίπου 140.000 γυναίκες χάνουν 
τη ζωή τους λόγω του καρκίνου του μαστού, 
ενώ μόνο στη χώρα μας καταγράφονται περί-
που 6.000 ετησίως νέα περιστατικά γυναικών 
με αυτή τη μορφή καρκίνου. Ωστόσο, ο καρ-
κίνος του μαστού δεν είναι αήττητος. Η πρό-
ληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές! 
Στο πλαίσιο του Οκτωβρίου - Μήνα Πρόληψης 
του Καρκίνου του Μαστού, η Κλινική ΓΕΝΕ-
ΣΙΣ, η μεγαλύτερη Μαιευτική Γυναικολογική 
Χειρουργική Κλινική στη Βόρεια Ελλάδα και 
ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού 
Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης ένωσαν για ακό-
μη μια φορά τις δυνάμεις τους, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση γύρω από την ασθένεια που 
αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκί-
νο σε γυναίκες. Η δράση “Ηands On” πραγμα-
τοποιήθηκε την εβδομάδα 2 έως 6 Οκτωβρίου 
2017 και αφορούσε στη δωρεάν κλινική εξέ-
ταση μαστού από έμπειρη ιατρική ομάδα της 
Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ. Παράλληλα, η Κλινική 
Γένεσις θα προχωρήσει σε δωρεάν απεικονι-
στικές εξετάσεις (ψηφιακή μαστογραφία ή/και 
υπέρηχος μαστού), σε όσες από τις συγκεκρι-
μένες γυναίκες κρίθηκε αναγκαίος ο περεταί-
ρω έλεγχος. Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ αισθάνεται 
την ανάγκη να ευχαριστήσει τους εξαιρετι-
κούς χειρουργούς μαστού που συνεργάζονται 
μαζί της: τον Γιώργο Συμπιλίδη, την Σοφία 
Τριανταφυλλίδου, την Κατερίνα Σαββίδου, τον 
Βλάσση Τσαντήλα, τον Θόδωρο Κοντούλη, τον 
Θωμά Τσουκαλά.

Είσαι πρωτοετής φοιτητής και σπουδάζεις 
μακριά από το σπίτι σου; Γίνε ένας από τους 
φοιτητές του προγράμματος «Κοντά στους 
νέους» για να μπορείς να επιστρέφεις πιο 
συχνά στα αγαπημένα σου πρόσωπα!  Στο 
ταξίδι της φοιτητικής ζωής μακριά από το 
σπίτι, η AEGEAN και η Olympic Air για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2017/2018, θα προσφέ-
ρουν σε επιπλέον 250 πρωτοετείς φοιτητές, 
8 εισιτήρια το χρόνο εντελώς δωρεάν, μέχρι 
το τέλος των σπουδών τους!

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο 
των Δέλτα Professional Courses διοργανώ-
νει ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για 
το “Gamification”. Το ταχύρυθμο πρόγραμμα 
διαρκεί 25 ώρες, (1 εβδομάδα). Τα μαθήματα 
θα διεξαχθούν στο διάστημα 30 Οκτωβρίου 
έως και 3 Νοεμβρίου, και ώρες 17:00-21:00. 
Τόπος διεξαγωγής: Κεντρικό κτίριο ΙΕΚ Δέλ-
τα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσα-
λονίκη. Εισηγητής του προγράμματος είναι ο 
gamification designer και συνεργάτης του ΙΕΚ 
ΔΕΛΤΑ κ. Βασίλης Γκογκίδης. Ο κ. Γκογκίδης 
εργάζεται στην εταιρία Gamification+, είναι 
αντιπρόσωπος του GamFed και διοργανωτής 
του Thessaloniki Gamification Meetup, ενώ 
διεξάγει δημόσιες ομιλίες και εκπαιδευτικά 
προγράμματα γύρω από τη σύγχρονη τεχνική 
του Gamification. Στο ταχύρυθμο πρόγραμμα 
Gamification μεταξύ άλλων θα συζητηθούν: 
Οι μηχανισμοί παιχνιδιών (Game Mechanics), 
οι κατηγορίες παικτών (Player Types), τα ερ-
γαλεία σχεδίασης (Frameworks), καθώς και η 
δημιουργικότητα – storytelling, ενώ θα πραγ-
ματοποιηθεί workshop σχεδιασμού ιδέας.

Ο δήμος Θερμαϊκού φιλοξενεί  
τη δράση «Φτάνουμε στα άκρα»

ΓΕΝΕΣΙΣ και ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 
Ν.Θεσσαλονίκης ένωσαν τις 

δυνάμεις τους για την υγεία της 
γυναίκας!

Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια σε 
πρωτοετείς φοιτητές!

Ταχύρυθμη Εκπαίδευση  
στο Gamification
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EVI GRINTELA...THE “QUEEN” OF SHIRTDRESS

#μόδα Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το must-have item μιας γκαρνταρόμπας, θα σας απαντούσα σίγουρα ένα καλοραμμένο υψηλής ποιότητας shirtdress! H ταλαντούχα Εύη 
Γκριντέλα - Καρατζά γνωστή ήδη από τον glossy χώρο των εντύπων στην Ελλάδα, δημιούργησε τη δική της υπέροχη σειρά από shirtdresses που δικαίως γνωρίζει με-
γάλη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η συλλογή Fall Winter 2017  “The New Modernity”, αντλεί έμπνευση από τον κορυφαίο σχεδιαστή Yves Saint 
Laurent και τις μούσες του, Loulou de Falaise & Betty Catroux ενώ παράλληλα περιέχει στοιχεία εμπνευσμένα από την ποίηση και λογοτεχνία κορυφαίων Άγγλων και 
Γάλλων συγγραφέων, όπως o William Shakespeare, o Jean Cocteau, o Oscar Wilde και ο Guillaume Apollinaire μεταξύ άλλων. Βικτωριανοί λαιμοί, βολάν, λεπτομέ-
ρειες από δαντέλα και μεγάλα μανίκια, σε λευκό και ρίγες, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της συλλογής, που αποτελείται από πουκάμισα και shirtdresses σε μετάξι 
και ραφιναρισμένο βαμβάκι.  Η συλλογή απευθύνεται σε γυναίκες με ελεύθερο πνεύμα και εκλεπτυσμένη θηλυκότητα που ζουν τη σύγχρονη εποχή διατηρώντας την 

υψηλή αισθητική και το ρομαντισμό τους. Την καμπάνια της συλλογής “The New Modernity’’, φωτογράφισε ο Θανάσης Κρίκης. Enjoy!!!
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#εικαστικά

Ο Γιάννης Σταμενίτης μεγαλουργεί στις πε-
ρισσότερες εκφάνσεις της  τέχνης, της έκ-
φρασης των συναισθημάτων… Με τις δου-
λειές του κατακλύζει τις ψυχές  με βροχή 
αισιοδοξίας, αγάπης, αλληλεγγύης. Ακόμη 
κι όταν σχεδιάζει και… ράβει κουστούμια, 
είναι έργα τέχνης, έργα ζωής απαραίτητα για 
τη βελτίωση της! «Όλα όσα κάνω είναι οι… 
προβληματισμοί μου κι όσα θέλω να μοιρα-
στώ με τους συνανθρώπους μου… Θέλω 
να δώσω χαρά αλλά και να πάρω. Θέλω να 
λυτρωθώ από πόνο, ανείπωτο, ανέκφρα-
στο, ατέλειωτο… Θέλω να τα βγάλω όλα από 
μέσα μου… Να αδειάσω τη ψυχή μου για να 
χωρέσουν άλλα» λέει χαρακτηριστικά στην 
Κarfitsa. 

Πρόσφατα ο κ. Σταμενίτης έχασε τους γο-
νείς του από καρκίνο και «μίλησε» γι’ αυτό 
με μια εικαστική παρέμβαση «καρκίνος». 
Προσπαθεί και καταφέρνει να μην τον κα-
ταβάλλει η ζωή ή καλύτερα ο… θάνατος. 
«Ναι, έβγαλα τις ακτινογραφίες της ασθένει-
ας σε… κοινή θέα. Έζησα τον πόνο από κο-
ντά, αυτές οι απώλειες ήταν για μένα… τα-
φόπλακα, έπρεπε να τη σηκώσω από πάνω 
μου. Έπρεπε να προσπαθήσω και η τέχνη 
με βοήθησε! Με απελευθέρωσε, μου έδω-
σε ξανά οξυγόνο, αναπνοή… Σήκωσα την 
ταφόπλακα και την έβαλα απέναντι μου να 
την κοιτάω κατάματα. Λυτρώθηκα ως ένα 

σημείο. Ο πόνος μοιράστηκε, έγινε και λίγο 
των άλλων, φίλων, συγγενών, αγνώστων… Η 
έκφραση του πόνου είναι λυτρωτική. Πρέπει 
να ακουμπάμε κάπου… Δεν μπορούμε να τα 
περνάμε όλα μόνοι μας. Αν με τα έργα μου 
έχω αγγίξει κάποιους ανθρώπους, αυτό για 

μένα είναι σπουδαίο. Τα τραύματα μας, τα 
τραύματα τους, θα επουλωθούν γρηγορό-
τερα στο φως απ’ ότι στο σκοτάδι…». Ο κ. 
Σταμενίτης παραδέχεται ότι είναι γροθιά στο 
στομάχι να ξαναβλέπεις τα τραύματά σου, 
όμως είναι η αλήθεια σου κι αργά ή γρήγορα 

Γιάννης Σταμενίτης: «Τα έργα μου αδειάζουν 
την ψυχή για να γεμίσει με άλλα…»

«ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΕΠΟΥΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΠ’ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ…»

«Το πιο δύσκολο στην τέχνη είναι να γνωρίζεις ποιος είσαι για να ξέρεις που πατάς… Αν δεν δώσεις ψυχή στο έργο σου, δεν έχεις εξερευνήσει σε βάθος τον ψυχισμό σου, 
τον συναισθηματικό σου κόσμο, τότε οδηγούμαστε σε άλλο δρόμο… διακόσμησης και  στα «μου αρέσει»  ή «δεν μου αρέσει», δηλαδή στο… αισθητικό κριτήριο, το οποίο 
όμως το έχουν όλοι!». Στην ερώτηση αν ανήκει στην κατηγορία των εικαστικών που δημιουργούν και λειτουργούν στη μοναξιά και στην απομόνωση, απαντά ότι «αυτό 

συνέβαινε περισσότερο στο παρελθόν, τότε που οι καλλιτέχνες εργάζονταν μέσα σε ατελιέ και όχι όπως σήμερα παντού… Μέσα στην κοινωνία, στη θάλασσα, στο βουνό, 
στους δρόμους, μέσα στη… ζωή. Σήμερα όλα μπορούν να συμβούν δηλαδή να δημιουργήσεις ένα… κινητό έργο τέχνης. Μια παράσταση, ένα διαδραστικό δρώμενο με 

μπογιές, χορευτές, ηθοποιούς, μουσικά όργανα…  Έχουν σπάσει  - ευτυχώς – τα καλούπια της τέχνης. Σήμερα είμαστε περισσότερο ελεύθεροι παρά ποτέ…».
Συνέντευξη στην @karapanagiotidu 
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θα την αντιμετωπίσεις… «Πρέπει να κάνου-
με κάτι, δεν μπορεί να κρυβόμαστε από τους 
εαυτούς μας, δεν μπορούμε να κρύβουμε τα 
ματωμένα εσώψυχα μας….». Σε ερώτηση 
αν όλα αυτά αποδεικνύουν και τα ευάλωτα 
σημεία μας – και συνεπώς τον κίνδυνο εκ-
μετάλλευσης - απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη 
«Πρέπει να είμαστε ανοιχτό βιβλίο… Πρέπει 
να χαλαρώσουμε για να μην κρυώνουμε. Αν 
είσαι συνεχώς κόντρα στο ρεύμα θα κουρα-
στείς…». 

Ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να υπόκειται σε εξα-
ναγκασμούς, καθημερινούς ή… τραγικούς. 
«Επειδή μου συμβαίνει κάτι, αυτό δεν σημαί-
νει ότι θα μείνω άπραγος ή αν θέλετε θα το 
φάω στη μάπα, όχι θα αντιδράσω, όχι θα απα-
ντήσω, θα μιλήσω, θα εκφραστώ. Δεν έχω 
έρθει εδώ για να μου πουν τι θα κάνω, εγώ 
θα πω τι θα κάνω και τι θα κάνουν, όχι γιατί εί-
μαι υπερόπτης αλλά γιατί έχω αυτογνωσία και 
ξέρω τις δυνατότητές μου στην τέχνη, στην 
έκφραση, στη ζωή. Αν δεν μιλήσω εγώ για τη 
ψυχή μου κι όσα θέλω να αναδείξω ποιος θα 
μιλήσει (καλύτερα) για μένα;».

«Διπλή ζωή»

Ο Γιάννης Σταμενίτης – με ανώτατες σπουδές 
τέχνης - ζει στη Λητή Θεσσαλονίκης και διδά-
σκει εικαστικά σε παιδιά. Ωστόσο έχει δημι-
ουργήσει έναν δικό του κόσμο – μπετόν αρμέ 
όπως τον ονομάζει ο ίδιος – όπου δημιουργεί  
και μοιράζεται όσα και ό,τι λέει η ψυχή του 
«Ζω δύο ζωές… Αυτή για την οικογένεια μου 
και την οικονομική εξασφάλισή τους και αυτή 
της τέχνης και του δικού μου κόσμου έκφρα-

σης όπου είναι ολότελα δικός μου… μπετόν 
αρμέ, σταθερός και διαχρονικός». Όπως 
προσθέτει «αν θέλεις να είσαι καλλιτέχνης 
δεν μπορείς να είσαι και υλιστής, δεν γίνεται 
ταυτόχρονα… Έτσι ζω παράλληλες ζωές, του 
οικογενειάρχη και του εικαστικού…». Αυτός 
ο κόσμος, ο δικός του κόσμος είναι μια δι-
αφυγή με χρώματα, μουσικές, χορούς, σχή-
ματα, φως… Ωστόσο υπάρχουν πολλοί που 
δεν καταφέρνουν να φτιάξουν το δικό τους 
κόσμο διαφυγής «κι αυτοί είναι μάλλον όσοι 
δεν αντέχουν και πέφτουν από μπαλκόνια… 
Στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, η πρώτη άσκη-
ση έκφρασης οργής και προβλημάτων γίνε-
ται με μπογιές, με σχέδια, με χρώματα, με 
γράμματα…».

#εικαστικά

Ο Γιάννης Σταμενίτης γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1973. Ζει και εργάζεται στη γενέτειρα του, την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Συνεργάσθηκε με εφημερίδες, περιοδικά της Θεσσαλονίκης ως τεχνικός τύπου, δημιουργικά, διαφημιστικά γραφεία, στα τμήματα, 
σελιδοποίησης, επεξεργασίας εικόνας, εικονογράφησης και δημιουργικού σχεδιασμού, ως καλλιτεχνικός, δημιουργικός διευθυντής. 
Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός εικαστικών μαθημάτων, τεχνολογίας εκτυπώσεων και εφαρμογών γραφιστικής. Παράλληλα 
διατηρεί το «atelier Stamenitis», παρουσιάζοντας εικαστικό έργο, γραφιστικές εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, κατά επιλογή.

Σπουδές: 2009: Αποφοίτησε με άριστα από την σχολή καλών τεχνών του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα 
εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών, με υπεύθυνους καθηγητές: Γεώργιο Τσακίρη, Κυριάκο Μορταράκο, ζωγραφική. Σάββα 
Κωνσταντινίδη, σχέδιο. Ξενοφών Σαχίνη, χαρακτική. Γεώργιο Κατσάγγελο, φωτογραφία. 2004: Εισήχθη στην σχολή καλών τεχνών 
του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών. 1996: Δίπλωμα πιστοποίησης 
επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδικότητα: Τεχνικός γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου. Επίπεδο: Μεταδευτεροβάθμια 
επαγγελματική κατάρτηση. 1993: Πτυχίο Τμήμα Γραφικών Τεχνών, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ιδιωτικό Ημερήσιο Τεχνικό 
Επαγγελματικό Λύκειο «Δέλτα Βορείου Ελλάδος». Συμμετοχές: Αύγουστος 2014: 7η Διεθνής Μπιενάλε Χαρακτικής του Douro 
2014, Πορτογαλία. Σεπτέμβριος 2012: «INSPIRE 2012», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη. Απρίλιος 2008: 
Photo Biennale 20η, Διεθνής φωτογραφική συγκυρία. Portfolio Reviews. Διακρίσεις / Έπαινοι: Σεπτέμβριος 2003: Έπαινος 
στον 3ο πανελλήνιο διαγωνισμό κόμικ της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» του ενθέτου περιοδικού «9» ένατη τέχνη. Σεπτέμβριος 
2002: Διάκριση στον 2ο πανελλήνιο διαγωνισμό κόμικ της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» του ενθέτου περιοδικού «9» ένατη τέχνη. 
Ατομικές εκθέσεις: Αυγουστος 2016: «H αυτοπροσωπογραφία ενός περαστικού», Balkan art gallery, Ξάνθη. Απρίλιος 2013: «Χα-
ρακτική», 512 gallery, Πτολεμαΐδα. Μάιος 2011: «Τα παιδιά, μόνο…», Vlassis art gallery, Θεσσαλονίκη. Δεκέμβριος 2009: «./.άσιμοι», 
Παπατζίκου gallery, Βέροια. Μάρτιος 2007: «Arterror», Tettix gallery, Θεσσαλονίκη. Ομαδικές εκθέσεις, κατά επιλογή: Σεπτέμ-
βριος 2016: Πεδίο δράσης Κόδρα, φεστιβάλ εικαστικών τεχνών πρώην στρατόπεδο Κόδρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.Νοέμβριος 
2014: Έκθεση νέων Ελλήνων εικαστικών στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβριος 2014: ΧΩρος 18, 
«τέσσερα χρόνια παρουσίας», Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβριος 2014: Φεστιβάλ τέχνης «ΑΝΑΚΑΤΑ», v.6, Θεσσαλονίκη. Μάιος 2014: «Είμαι 
εδώ», Γκαλερί Tettix, , Θεσσαλονίκη. Αύγουστος 2014: 7η Διεθνής Μπιενάλε Χαρακτικής του Douro 2014, Πορτογαλία. Μάιος 2013: 
«Frames of Mind, ανθρώπινο κεφάλι και εγκέφαλος», Artis Causa & χΩρο 18 gallery, Θεσσαλονίκη.Μάρτιος 2013: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», 
Κέντρο χαρακτικής «ΗΛΙΟΣ», δήμου Νεάπολης Συκεών, Θεσσαλονίκη. Οκτώβριος 2012: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», Σισμανόγλειο Μέγαρο, 
Κωνσταντινούπολη. Σεπτέμβριος 2012: «INSPIRE 2012», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη. Αύγουστος 
2012: «Summer 2012», «The Big White Fine Arts», Χώρα Μυκόνου. Μάρτιος 2012: «di.P.art», στρατόπεδο Κόδρα, Καλαμαριά, 
Θεσσαλονίκη. Νοέμβριος 2011: «Υφή, Λόγος, Γραφή», χώρος 18, Θεσσαλονίκη. Οκτώβριος 2011: «+1 «ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ», «Αντί 
– τίτλου», Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη. Οκτώβριος 2011: Plovdiv (Φιλιππούπολη) Βουλγαρία, γκαλερί της Society of Plovdiv 
Artists, 32 «Gladstone» Str., ομαδική έκθεση φωτογραφίας, στα πλαίσια του εκεί φωτογραφικού φεστιβάλ «International Meetings 
of Photography», με τίτλο «Γύρω από την απεικόνιση του εταίρου, 20 Έλληνες φωτογράφοι του σήμερα». Παραγωγή: Φωτογραφικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οκτώβριος 2011: « Καρκίνος», Installation Performance, Hotel Ariston, στα πλαίσια του φεστιβάλ, Symbiosis? 
XV Biennale de la Mediterranee. Οκτώβριος 2011: «Memory of heart», Installation – Performance, στα πλαίσια του φεστιβάλ, 
ΑΝΑΚΑΤΑ vol.III «Παρουσιάστε ART!», Θεσσαλονίκη. Ιούλιος 2011: «Art interrail», Καλογερικό Λιμένας Θάσου. Ιούλιος 2011: «Wake 
up and live», Ορφέος 20, χώρος τέχνης, Ξάνθη. Απρίλιος 2011: «Νεκρή φύση σε εξέλιξη…», Ορφέος 20, χώρος τέχνης, Ξάνθη. 
Φεβρουάριος 2011: «Νεκρή φύση σε εξέλιξη…», Kalos & Klio showroom σε συνεργασία με Lola Nikolaou gallery, Θεσσαλονίκη. 
Φεβρουάριος 2011: «Εικαστικές συναντήσεις», Δημοτική πινακοθήκη Ξάνθης, «Χρ. Παυλίδης».  Σεπτέμβριος 2010: «Gallery young», 
πεδίο δράσης Κόδρα 10, φεστιβάλ εικαστικών τεχνών, πρώην στρατόπεδο Κόδρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Άυγουστος 2010: «Σέλι 
2010», εκθεσιακός χώρος, Μουσείο Τ.Ο.Σ., υπό την αιγίδα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Ιούλιος 2010: «Σκιάθος 2010», 
εκθεσιακός χώρος «Μπούρτζι», υπό την αιγίδα του πολιτιστικού οργανισμού δήμου Σκιάθου. Μάρτιος 2010: «2o Εργαστήριο ζωγρα-
φικής της σχολής καλών τεχνών του Α.Π.Θ.» Μουσείο σύγχρονης τέχνης Φλώρινα. Δεκέμβριος 2009: «Εργαστήριο χαρακτικής της 
σχολής καλών τεχνών του Α.Π.Θ.» Μουσείο σύγχρονης τέχνης Φλώρινα. Νοέμβριος 2009: «Why cinema now», Πολιτιστικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, Μορφοτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Θεσσαλονίκη. Οκτώβριος 2009: «2ο εργαστήριο», Tettix gallery, Θεσσαλονίκη. 
Οκτώβριος 2009: «Απόφοιτοι 2008 - 2009 του τμήματος εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών της σχολής καλών τεχνών Α.Π.Θ.», 
Μακεδονικό μουσείο σύγχρονης τέχνης, Θεσσαλονίκη. επτέμβριος 2009: «Hinterland, Dialogue II», πεδίο δράσης Κόδρα 09, φεστι-
βάλ εικαστικών τεχνών πρώην στρατόπεδο Κόδρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Ιούνιος 2009: «Το άλλο μισό» Tettix gallery, - Vlassis 
art gallery, Θεσσαλονίκη. Φεβρουάριος 2009: «Dos Oceanos un mar», Facultad de Arquitectura Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico, Mexico city, Mexico. Φεβρουάριος 2009: «Dos Oceanos un mar», Museo de las Artes, San Luis Potosi, Mexico.

Βιογραφικό
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#συνέντευξη

Πως μπορέσατε να προσεγγίσετε την μυθική 
προσωπικότητα του Αλ. Ιόλα;

Όταν αποφασίζεις να καταπιαστείς με μια τέ-
τοια προσωπικότητα αυτό που οφείλεις να 
κάνεις είναι να την μελετήσεις, να την αντι-
μετωπίσεις με σύνεση και σεβασμό. Είναι 
σαν ν’ ανεβαίνεις ένα ψηλό δύσβατο βουνό, 
θέλει μικρά σταθερά βήματα, μα αν φτάσεις 
στην κορυφή του όλα φαντάζουν αλλιώς, 
αποκτούν μια άλλη διάσταση σχεδόν ονει-
ρική. Δεν τον μιμήθηκα. Πως θα μπορούσα 
άλλωστε; Προσπάθησα απλά ν’ αγγίξω ένα 
κομμάτι της ψυχής του.

Ενσαρκώνετε τον ίδιο τον Αλ. Ιόλα μέσα στην 
εμβληματική οικία του. Πως ήταν αυτή η 
εμπειρία σας;

Όταν ο βιογράφος του Ιόλα, Νίκος Σταθούλης 
με πήγε για πρώτη φορά στη εγκαταλελειμ-
μένη βίλα του Ιόλα, εκτός από το σοκ που 
έπαθα βλέποντας αυτόν το μοναδικό χώρο 
να έχει μετατραπεί σ’ ένα ερείπιο, ένιωσα 
ότι η παράσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί 
εκεί. Η ευχή μου έγινε πράξη με τη συμβολή 
του δήμου Αγίας Παρασκευής, αλλά και του 
ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα να ζήσουμε όλοι, 
συντελεστές και θεατές μια μαγική στιγμή. Η 
πύλη του σπιτιού άνοιξε, ο χώρος φωτίστη-
κε, ο κόσμος γέμισε την κεντρική σάλα και ο 
«Ιόλας» επέστρεψε στο σπίτι του.

H άλλοτε εντυπωσιακή του βίλα έχει μετα-
τραπεί σε… ερείπιο. Ποια είναι η δική σας 
άποψη για το πως θα έπρεπε να αξιοποιηθεί; 

Ο Ιόλας ονειρευόταν το σπίτι του να γίνει ένα 
μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας. Tα 10.000 
έργα που υπήρχαν θα ήταν πόλος έλξης για 
ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ονειρευόταν 
ένα χωριό καλλιτεχνών όπου δημιουργοί δι-
αφορετικών εθνικοτήτων θα ένωναν το καλ-

λιτεχνικό τους όραμα και θα δημιουργούσαν 
όλοι μαζί. Ο Ιόλας ήταν είκοσι χρόνια μπρο-
στά από την εποχή του. Τώρα εύχομαι η προ-
σπάθεια του δημάρχου της Αγ.Παρασκευής,  
Γιάννη Σταθόπουλου να ευοδωθεί, να απο-
κτήσει ο δήμος το σπίτι και να το μετατρέψει 
σε ένα Κέντρο Πολιτισμού, όπου όλες οι τέ-
χνες θα βρουν μια στέγη και οι καλλιτέχνες 
ένα βήμα. Με γνώμονα μόνο το πραγματικό 
ταλέντο και τίποτε άλλο.  

Πόσο και πως σας έχει επηρεάσει o Αλ. Ιόλας 
από τη στιγμή που τον ενσαρκώσατε;

Μελετώντας τον Αλέξανδρο Ιόλα και βλέ-
ποντας τη ζωή του, από που ξεκίνησε, το τι 
κατάφερε και που έφτασε, πίστεψα ακόμα 
περισσότερο στο ανέφικτο, πίστεψα ακόμα 
περισσότερο στο ότι τα όνειρα δεν έχουν 
όρια και όρους, πίστεψα ακόμα περισσότερο 
σ’ εμένα.

O βίος του Ιόλα, κυρίως προς το τέλος του, 
θυμίζει λίγο την φράση ότι «η Ελλάδα ‘’τρώ-
ει’’ τα παιδιά της» ή πιο συγκεκριμένα ότι «ο 
ένας Έλληνας ‘’τρώει’’ τον άλλον». 

Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Διαχρονικά αν κοι-
τάξουμε την ελληνική ιστορία συμβαίνει. Τι 
να πω; Ίσως είναι στο DNA μας, αλλά επειδή 
και οι κανόνες είναι για να σπάνε, εύχομαι 
σύντομα να κάνουμε την ανατροπή σαν λαός 
και σαν χώρα. Ο Ιόλας αγαπούσε την Ελλά-
δα, αγαπούσε τους Έλληνες. Δε θα μπορούσε 
αυτό να του το αλλοιώσει κανείς και κανένα 
γεγονός. Είχε δει το φως – όπως είχε πει ο 
ίδιος - και το είχε δει στη χώρα του.

«Ένας άνθρωπος που πήγαινε κόντρα στους 
θυμωμένους ωκεανούς», όπως έλεγε γι’ 
αυτόν ο Max Ernst. Εάν λοιπόν ζούσε ακό-
μα, πως θα αντιμετώπιζε τους «οργισμένους 
ωκεανούς», όπως αυτόν της οικονομικής 
κρίσης που πλέον έχει αγγίξει και την τέχνη;

Τι θα έκανε; Μα φυσικά θα συνέχιζε να πηγαί-
νει κόντρα στους «θυμωμένους ωκεανούς». 
Δεν είχε μάθει να χάνει ούτε να τα παρατάει 
στις δυσκολίες. Όταν στην Ελλάδα τον πολε-
μούσαν δεν έφυγε, ενώ κάλλιστα θα μπορού-
σε να πάει και να μείνει όπου επιθυμούσε, 
δεν το έβαλε στα πόδια έμεινε και πάλεψε. Η 
τέχνη έλεγε είναι η μόνη αιώνια πράξη, άρα 
σίγουρα θα καταφέρει να βγει ζωντανή μέσα 
από την οποιαδήποτε μορφής κρίση.

Πως ερμηνεύετε - αντιλαμβάνεστε το τέλος 
του;  

Για έναν άνθρωπο που έζησε σαν ήρωας πα-
ραμυθιού σίγουρα δε θα φανταζόμουν έτσι το 
τέλος του. Ο επίλογος της ζωής του θυμίζει 
αρχαία τραγωδία. Έζησε μέσα σε τόσο κόσμο 
και στο τέλος, έμεινε μόνος. «Ακόμα και τα 
αγάλματα είχαν φύγει».

«Αγαπούσε την Ελλάδα και τους Έλληνες, 
όταν τον πολεμούσαν... δεν έφυγε»

Ο ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙΔΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΙΟΛΑ

Ο Αλέξανδρος Ιόλας είναι ο διασημότερος Έλληνας γκαλερίστας. Η ζωή του σουρεαλιστική και το ταλέντο του μεγάλο για να χωρέσει σε σύνορα. Γεννημένος το 1907 στην Ελλάδα, έφυγε για το εξωτερικό, όπου στη Νέα 
Υόρκη άνοιξε την πρώτη του γκαλερί. Στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε πάντα την σκέψη να επιστέψει στην πατρίδα του και να βοηθήσει Έλληνες καλλιτέχνες για να αναγνωριστεί η τέχνη τους εντός και εκτός της χώρας. 
Αυτό και έκανε. Έχτισε ένα σπίτι-ανάκτορο στην Αγία Παρασκευή κι εκεί μετέφερε την συλλογή του από έργα τέχνης μεγάλης χρηματικής αξίας. Η εκκεντρικότητα της ζωής του και κάποιες δηλώσεις στενού του συνεργάτη 
έδωσαν λαβή να δημιουργηθεί από μια μερίδα ανθρώπων κακεντρέχεια γύρω από το πρόσωπο του και να βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως αυτή της αρχαιοκαπηλίας. Η δικαστική ταλαιπωρία του είχε αίσιο 

τέλος, όμως αρκετά άτομα από την Ελλάδα του γύρισαν την πλάτη… Μετά από λίγα χρόνια πέθανε μόνος σε ένα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Παρ΄όλα αυτά ορμώμενος από την αγάπη για την πατρίδα του θέλησε να δωρίσει 
την αμύθητη συλλογή του από έργα τέχνης στο ελληνικό κράτος. Η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε την προσφορά του κι έτσι το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του χάθηκε και το σπίτι του λεηλατήθηκε. Το 1984, δώρισε 

στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 47 έργα από την προσωπική του συλλογή, χωρίς να προλάβει λόγω του θανάτου του να προσθέσει κι άλλα… όπως είχε υποσχεθεί. Ο Ιόλας «επέστρεψε» στο ΜΜΣΤ μέσα από την 
παράσταση «ALEKSANDROS IOLAS» που βασίστηκε στη βιογραφία του. Τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία έχει αναλάβει ο Χριστόφος Αντωνιάδης ο οποίος μίλησε στην Karfitsa για την παράσταση.

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού



25

Το Κρατικό Θέατρο  Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει το έργο «Η Αυλή των Θαυ-
μάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, στη Μονή 
Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός). Ημέρες και ώρες παραστά-
σεων: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00. 
Πληροφορίες για τις τιμές των εισιτηρίων στο 2315 200 200. 

Σύνοψη: Τέλη της δεκαετίας του 1950. Σε μια αυλή, σε μια λαϊκή γειτονιά 
της Αθήνας, διασταυρώνονται ένας Μικρασιάτης γέρος πρόσφυγας σκαρφα-
λωμένος στο ταρατσάκι του, η γυναίκα του που ψάχνει τον εγγονό της, μια 
χήρα που σιγοτραγουδά τη «Ραμόνα», ένας ονειροπόλος, ένα ανδρόγυνο που 
άλλοτε χαϊδολογιέται άλλοτε μαλλιοτραβιέται και σχεδιάζει να φύγει στην 
Αυστραλία, μια συνοικιακή καλλονή που ελπίζει να γίνει σταρ του σινεμά και 
ένας «μοιραίος» υδραυλικός. Σε αυτόν τον μικρό χώρο κατοικεί ολόκληρη 
η Ελλάδα. Λίγο πριν καταρρεύσει το οικοδόμημα, μια ερώτηση αναδύεται: τι 
βιώνουμε, τελικά, ένα μίζερο αδιέξοδο ή ένα θαύμα; Παίζουν: Ελευθερία Αγ-
γελίτσα, Νατάσα Δαλιάκα, Θανάσης Δισλής, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Θεόδω-
ρος Ιγνατιάδης, Δημήτρης Καλαντζής, Μαρία Καραμήτρη, Λευτέρης Λιθαρής, 
Ειρήνη Μουρελάτου, Ηλίας Μπερμπέρης, Χάρης Παπαδόπουλος, Εύη Σαρμή.

Βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Σταθούλη «Αλέξανδρος Ιόλας», η 
θεατρική παράσταση «Alexandros Iolas», σε μια επετειακή εκδοχή 
της, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στις 14 Οκτω-
βρίου, καθώς έρχεται 30 χρόνια μετά τον θάνατο του σπουδαίου 
μαικήνα της τέχνης, θα επιχειρήσει να ταξιδέψει τους θεατές στη 
σουρεαλιστική ζωή του ανθρώπου που έζησε σαν ήρωας παρα-
μυθιού και έφυγε σαν ήρωας αρχαίας τραγωδίας. Ώρα: 21:00. Τι-
μές εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανονικό και 8 ευρώ το μειωμένο.  
Σύνοψη: Ο Χριστόφορος Αντωνιάδης υπογράφει το κείμενο, τη σκη-
νοθεσία και τη μουσική επιμέλεια του έργου, ενώ πρωταγωνιστεί 
στον ρόλο του Αλέξανδρου Ιόλα. Η παράσταση διαπερνά όλη τη ζωή, 
από τα παιδικά χρόνια στην Αλεξάνδρεια μέχρι τις τελευταίες δρα-
ματικές στιγμές ενός ανθρώπου που γνώρισε τους σημαντικότερους 
καλλιτέχνες της εποχής του, γεύτηκε ακόρεστα τέχνη και αγάπη, 
ωστόσο έσβησε μόνος: «Ακόμα και τα αγάλματα έχουν φύγει». Η πα-
ράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 52ων Δημητρίων.

«Η Ώρα του διαβόλου», του Fernando Pessoa, θα παρουσιαστεί στο Θέα-
τρο Αριστοτέλειον, έως τις 22 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 
15 ευρώ το κανονικό και 12 ευρώ το μειωμένο για φοιτητές και ανέργους.

Σύνοψη: Το 1989 έρχεται στο φως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα 
του σπουδαίου Πορτογάλου λογοτέχνη Φερνάντο Πεσσόα. Οι δύο πρωτα-
γωνιστές, σαν άγρια θηρία παίζουν χωρίς φραγμούς με «βαριές» έννοιες 
και δυσπρόσιτες αλήθειες. Χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να επιβληθούν. Η 
παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους. Παίζουν: Γιώργος Χρανιώτης 
και Ευγενία Σαμαρά.

Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ALEXANDROS IOLAS Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Η παράσταση «Η πόρνη από πάνω» θα ανέβει στο θέατρο Αυλαία, την Τε-
τάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 15 
ευρώ το κανονικό και 12 ευρώ το φοιτητικό- ανέργων, ΑΜΕΑ και η προ-
πώληση.

Σύνοψη: Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την 
απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους 
διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με 
υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο από 
πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Συγγραφέας: Αντώνης Τσιπιανί-
της. Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης. Παίζει: Κατερίνα Διδασκάλου.

Η παράσταση «Israfil’s Trumpet» θα ανέβει στα πλαίσια των 52ων 
Δημητρίων, στο Labattoir, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό και 10 ευρώ το μειωμένο.

Σύνοψη: Μια παράσταση για τον καταστροφικό πόλεμο του Ιράν. 
Είναι η ιστορία μιας πόλης καθημαγμένης, της οποίας οι κάτοικοι 
εξοικειώθηκαν με τη θηριωδία και την απώλεια σε σημείο να συ-
ντηρούνται στη ζωή μόνο μέσω του ενστίκτου της επιβίωσης. Είναι 
η αθωότητα και η αγνότητα της ψυχής του αγοριού εκείνη που θα 
φωτίσει την ανθρωπιά στους κατοίκους της πόλης. Στο τέλος της 
διαδρομής, ο πόλεμος θα εξακολουθήσει, ωστόσο οι καρδιές των 
πρωταγωνιστών θα έχουν μαλακώσει.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο πλαίσιο του έτους Καζαντζάκη, 
παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Ουράνιον Λόγον-Από το Πάθος στην 
Εξιλέωση», μία μουσικοθεατρική περιπατητική παράσταση η οποία θα πα-
ρουσιαστεί στους χώρους της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, το Σάββατο 
14 και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Ώρα: 20:30. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 
για το κοινό.  

Σύνοψη: Πρόκειται για μία καλλιτεχνική συνάντηση της Αλίκης Δουρμάζερ, 
σκηνοθέτη του Present Being Ensemble σωματικού θεάτρου, του κιθαρίστα 
Θανάση Γκαμαράζη και του κρουστού Κώστα Αναστασιάδη που σχεδιάστηκε 
ειδικά για τους χώρους της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου.  Μία site – 
specific θεατρική performance αποτελούμενη από κινησιολογική δράση, 
ζωντανή μουσική, τραγούδια a capella και ερμηνευμένο λόγο που μας 
οδηγεί σε ένα θεατρικό ταξίδι μέσα από τις φάσεις της μεταμόρφωσης του 
πνεύματος του ανθρώπου στην προσπάθεια ανέλιξής του προς την Εξιλέ-
ωση. Ηθοποιοί και χορευτές: Present Being Ensemble Αναστασία Χίντζιου, 
Φένια Χατζάκου, Μαρία Φαμιλίτου, Μαρία Τσουκάπα, Κατερίνα Μακρή, 
Μαρία Σεμερτζίδου, Πελαγία Τσακαλίδου, Μαρία Αλίκη Μπατζάκη, Γεωργία 
Κατσιδώνη, Αθανασία Κίρκου, Δανάη Τσουφλίδου. Σολίστες Φωνής: Λίνα 
Τσέρνου, Γιάννα Tσολακίδου, Ελένη Αδαμίδου, Αλίκη Δουρμάζερ.

Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ISRAFIL’S TRUMPET ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΛΟΓΟΝ- ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΞΙΛΕΩΣΗ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#προτάσεις_θεάτρου
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 18/10
Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 & Κωλέττη 
34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 12:45, 
14:45, 18:50)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 16:45)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Δευ-Τρι: 18:15)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες πρβολών: Πεμ-Τρι: 20:50, 23:20 Τετ: 12:00, 
20:40, 23:00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Τετ: 14:30, 16:20, 
18:40)
Αίθουσα 2  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 12:00)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Δευ-Τρι: 17:15, 19:40, 
22:10 Σαβ-Κυρ: 14:10, 17:15, 19:40, 22:10 Τετ: 
14:15, 16:40, 19:20, 21:40, 00:00)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Τετ: 11:40)
Αίθουσα 3  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τρι: 17:30, 
19:20 Σαβ-Κυρ: 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:20)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τρι: 21:40 Τετ: 20:20, 23:20)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Τετ: 11:30, 15:50, 
18:20)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Τετ: 13:30)
Αίθουσα 4  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τρι: 17:50 
Σαβ-Κυρ: 11:45, 13:45, 15:50, 17:50)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τρι: 20:00, 22:40 Τετ: 12:20, 
19:00, 22:00)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: Τετ: 15:00)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Τετ: 17:00)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Τετ: 00:40)

Αίθουσα 5  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 15:00)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τρι: 17:00 Σαβ-Κυρ: 13:00, 
17:00)
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ - THE FOREIGNER 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τρι: 19:00, 21:15 Τετ: 13:00, 
17:40, 20:00)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τρι: 23:30 Τετ: 22:20)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Τετ: 15:20)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Τετ: 00:30)
Αίθουσα 6  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 12:30, 
14:30, 16:30, 18:20)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τρι: 20:20, 23:00)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Δευ-Τρι: 18:00)
ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Τετ: 11:50)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: Τετ: 14:00, 17:20, 21:00, 00:15)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL SURROUND D.T.S.)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 12:15)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τρι: 18:40, 21:50 Σαβ-Κυρ: 
15:15, 18:40, 21:50)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Τετ: 12:40, 15:10, 18:00)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Τετ: 21:20)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Τετ: 23:40)

Odeon Μακεδονία- Πρώην STER (Τομπάζη 15, 
Πυλαία, τηλ. 8018017837, 2108092690)
Αίθουσα 1  (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.00, 
19.00)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.30 ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ: και 19.00)

Αίθουσα 10  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00, 22.30 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 17.20)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.00 
ΚΥΡ: και 12.00, 14.00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
18.10)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.10, 23.00)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 15.50, 
17.50 ΚΥΡ: και 11.40, 13.50)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.30 
ΚΥΡ: και 12.30, 14.30)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 22.00)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.10 
ΚΥΡ: και 12.15, 14. 50)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.20, 2)
Αίθουσα 9  (DOLBY SRD - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
19.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 15.30, 17.30 ΚΥΡ: και 11.30, 
13.30)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.40)
Αίθουσα 11 (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗ ΣΙΚΑΛΗ - REBEL IN THE RYE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.20)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 23.10)

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)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ,ΤΡΙ, 

ΤΕΤ: 17.50)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 20.00, 
23.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 17.10 ΔΕΥ: 22.00)
Αίθουσα 2  (DOLBY)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.00)
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗ ΣΙΚΑΛΗ - REBEL IN THE RYE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.10)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.30)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 22.50)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.00)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.00, 21.30)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, 
ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.20)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών: ΔΕΥ: 17.50)
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ - THE FOREIGNER 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.40, 23.10)
Αίθουσα 5  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00, 22.30 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 17.30)
Αίθουσα 6  (DOLBY DIGITAL)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18.00)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.10)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 

(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 19.10, 
22.00 ΔΕΥ: 20.10, 23.00)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.00, 22.20)

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999)
Αίθουσα 1  (D.T.S. Sound)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
16:00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 
18:20)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ : 14:00 ΚΥΡ 
: 12:00, 14:00)
Αίθουσα 10  (DIGITAL D.T.S. SOUND GOLD CLASS)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:30, 23:00)
Αίθουσα 2  (DOLBY DIGITAL)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ : 14:50 ΚΥΡ 
: 12:20, 14:50)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 
17:00)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:10)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:00)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:40 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:20, 15:30, 17:40)
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ - THE FOREIGNER 

Σκηνοθεσία: Κλερ Ντενί 
Παίζουν οι: Ζιλιέτ Μπινός, Ξαβιέ Μποβουά, Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέ-
σκι, Ζεράρ Ντεπαρντιέ

Η Ιζαμπέλ (Ζυλιέτ Μπινός), είναι μια Παριζιάνα καλλιτέχνης και 
χωρισμένη μητέρα που δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να βρει τον 
αληθινό έρωτα. Οι ελπίδες, οι προσδοκίες και η απογοήτευση κάνουν 
πολλούς κύκλους και παρ’ όλες τις ατυχίες η προσπάθεια της Ιζαμπέλ 
συνεχίζεται…

Σκηνοθεσία: Κέλι Άσμπερι

Σ’ αυτήν τη νέα, φρέσκια και ξεκαρδιστική κινηματογραφική εκδοχή για τα 
«Στρουμφάκια», μόνο κινούμενα σχέδια πλέον, ένας μυστηριώδης χάρτης βάζει 
την Στρουμφίτα και τους καλύτερούς της φίλους, τον Σπιρτούλη, τον Σκουντού-
φλη και τον Προκόπη σε ένα συναρπαστικό αγώνα μέσα στο - γεμάτο μαγικά 
πλάσματα - Απαγορευμένο Δάσος για να βρουν ένα μυστηριώδες χαμένο χωριό 
πριν τα προλάβει ο μοχθηρός μάγος Δρακουμέλ. Επιβάτες ενός τρελού ταξιδιού, 
γεμάτου δράση και κίνδυνο, τα Στρουμφάκια βρίσκονται μπροστά στην ανακάλυψη 
του μεγαλύτερου μυστικού σε ολόκληρη την Στρουμφοιστορία.

Σκηνοθεσία: 
Μάρτιν Κάμπελ 
Παίζουν οι: 
Τσάκι Τσαν, Πιρς 
Μπρόσναν, Κέιτι 
Λέουνγκ, Ρού-
φους Τζόουνς, 
Μαρκ Τάντι, 
Τσάρλι Μέρφι

Η ταινία αναφέρε-
ται στην ιστορία του ταπεινού επιχειρηματία Κουάν (Τσαν), που ζει στο Λονδίνο, 
του οποίου το κρυμμένο –για πολλά χρόνια- παρελθόν βγαίνει στην επιφάνεια, 
μέσω μίας εκδικητικής βεντέτας, όταν το μόνο πρόσωπο που του έχει μείνει 
να αγαπά –η έφηβη κόρη του- δολοφονείται σε ένα «τυφλό» τρομοκρατικό 
χτύπημα με πολιτικά κίνητρα. Ψάχνοντας ασταμάτητα για την ταυτότητα των 
τρομοκρατών, ο Κουάν εξαναγκάζεται σε μία σύγκρουση με έναν Βρετανό 
κυβερνητικό αξιωματούχο (Μπρόσναν), το παρελθόν του οποίου ίσως κρύβει 
στοιχεία για τους πραγματικούς δολοφόνους.

Η Λιακάδα Μέσα Μου Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό Εκδικητής - The foreigner
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(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:45, 22:20)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL - COSMOTE)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ : 14:10, 16:10 ΚΥΡ : 
12:10, 14:10, 16:10)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:10, 21:00, 23:45)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:30, 21:45)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ : 14:30, 16:30 ΚΥΡ : 12:30, 14:30, 16:30)
Αίθουσα 6  (MAX SCREEN DIGITAL SOUND D.T.S. - COSMOTE)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:45, 21:30, 00:15)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
13:30, 15:50, 18:00)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:10, 22:40)
Αίθουσα 8  (COSMOTE)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:00, 23:15)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:50 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
13:10, 15:20, 17:50)
Αίθουσα 9  (GOLD CLASS)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:15)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 17:30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
20:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:15, 20:00)

ΒΑΚΟΥΡΑ
Αίθουσα 1  
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ – BATTLE OF THE SEXES
(Ώρες προβολών: 19:00, Σάββατο καμία προβολή)

Αίθουσα 2  
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ – THE PROMISE
(Ώρες προβολών: 20:15 και 22:30)

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ – THE PROMISE
(Ώρες προβολών: 19:15, 21:30, 21:45)
Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ
(Ώρες προβολών: 17:15, Σάββατο καμία προβολή)
ΤΟ ΑΥΤΟ – IT
(Ώρες προβολών: 23:45)

ΦΑΡΓΚΑΝΗ
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ – THE SNOWMAN
(Ώρες προβολών: 21:40, 23:40)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 16:30)
Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ
(Ώρες προβολών: 18:15, 20:00)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 11.30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σάββατο - Κυριακή 16.00)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών: Παρασκευή – Κυριακή 18.00)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Παρασκευή - Κυριακή 19.45)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή - Κυριακή 21.30)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 11.30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σάββατο - Κυριακή 16.30)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Παρασκευή – Κυριακή 18.30)

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 18/10

Ο Χιονάνθρωπος – The Snowman Η Μεγάλη Υπόσχεση – The Promise

Η Μάχη των Φύλων – Battle of the Sexes

Σκηνοθεσία: Τόμας Αλφρεντσον 
Παίζουν οι: Μάικλ Φασμπέντερ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τζέι Κέι Σίμονς, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Κλόι Σεβινί, Βαλ Κίλμερ

Ένα αγοράκι ξυπνά κι αναζητά τη μητέρα του. Το σπίτι άδειο. Στον κήπο ένας χιονάνθρωπος με το φουλάρι της μητέρας 
του τυλιγμένο στο λαιμό του. Ο συναισθηματικά ασταθής αστυνόμος Χάρι Χόλε και η ομάδα του ξεκινούν την έρευνα κι 
ανακαλύπτουν έναν ανησυχητικό αριθμό γυναικών που έχουν χαθεί στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Ένας serial 
killer παίζει διεστραμμένα παιχνίδια στρατηγικής στην έδρα του και ο Χάρι Χόλε καλείται να μπει στο μυαλό του.

Σκηνοθεσία: Τέρι Τζορτζ 
Παίζουν οι: Όσκαρ Αϊζακ, Κρίστιαν Μπέιλ, Σαρλότ Λε Μπον, Ζαν Ρενό

Ο Mάικλ, ένας εξαίρετος σπουδαστής ιατρικής (Oscar Isaac) συναντά την πανέμορφη δασκάλα χορού Άνα (Charlotte Le 
Bon) στα τέλη του 1914. Η αρμένικη κληρονομιά τους θα τους φέρει κοντά, αλλά σύντομα εκείνος θα συγκρουστεί με την 
τωρινή αγάπη της Άνας, έναν Αμερικανό φωτοδημοσιογράφο (Christian Bale), που είναι αποφασισμένος να εκθέσει όλη 
την αλήθεια για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταρρέει, τόσο πιο έντονα οι τρεις τους 
θα χρειαστεί να τιθασεύσουν τα πάθη τους, προκειμένου να σωθούν.

Σκηνοθεσία: Βάλερι Φάρις, Τζόναθαν Ντέιτον 
Παίζουν οι: Έμα Στόουν, Στιβ Καρέλ, Ελίζαμπεθ Σου

Ο συγκλονιστικός αγώνας τένις το 1973 ανάμεσα στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Μπίλι Τζιν Κινγκ (Έμα Στόουν) και τον πρώην 
Πρωταθλητή και κατά συρροή γυναικά, Μπόμπι Ριγκς (Στιβ Καρέλ) έμεινε στην ιστορία ως η Μάχη των Φύλων κι έγινε ένα από 
τα πιο δημοφιλή, οπτικοποιημένα αθλητικά event όλων των εποχών. Ο αγώνας έπιασε τον παλμό της εποχής και πυροδότησε 
μία παγκόσμια συζήτηση πάνω στο θέμα της ισότητας των φύλων, προωθώντας έτσι το φεμινιστικό κίνημα. Παγιδευμένοι μέσα 
στην παραζάλη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Κινγκ και ο Ριγκς βρίσκονταν στα αντίθετα στρατόπεδα ενός δυαδικού επι-
χειρήματος αλλά, εκτός γηπέδου, ο καθένας έδινε πιο προσωπικές και πολύπλοκες μάχες. Με έναν υποστηρικτικό σύζυγο που 
την ωθούσε να διεκδικήσει τα δικαιώματά της για ίση αμοιβή, η άκρως ιδιωτική και κλειστή Κινγκ έδινε επίσης τη δική της μάχη 
με την σεξουαλικότητά της. Από την άλλη πλευρά, ο Ριγκς έπαιξε στα χαρτιά την κληρονομιά και τη φήμη του σε μία προσπάθεια 
να ξαναζήσει τις ένδοξες μέρες του παρελθόντος του. Μαζί, η Μπίλι και ο Μπόμπι υπηρέτησαν ένα πολιτιστικό θέαμα που δεν 
περιοριζόταν μόνο στα γήπεδα του τένις, αλλά πυροδοτούσε συζητήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών σε υπνοδωμάτια και 
αίθουσες συνεδριάσεων σε όλο τον κόσμο.



28

#ζώδια

Ο Δίας, περνώντας στο προηγούμενο από εσάς ζώδιο, θα σας 
χαρίσει εσωτερική δύναμη που θα σας βγάλει από πολλά δεινά του 
παρελθόντος. Σε όποια ηλικία και αν ανήκετε, θα πρέπει να δώσετε 
έμφαση στην εσωτερικότητά σας και να βοηθηθείτε από τη διαίσθησή 
σας, που δεν θα σας προδώσει. 

Ο Δίας θα σας προσφέρει οικονομική φροντίδα, αλλά και συναισθημα-
τική κάλυψη. Αυτήν τη χρονική περίοδο που ο πλανήτης της τύχης θα 
βρίσκεται στον τομέα των υλικών σας αποκτημάτων, θα μπορέσετε να 
σταθεροποιήσετε μία οικονομική πηγή που θα είναι ζωτικής σημασίας 
για την πορεία σας. Αν μέχρι τώρα αναζητούσατε κάποια εργασία, οι 
προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές μέχρι τον Νοέμβριο του 2018. 

Η χρονική περίοδος που τίποτα δεν θα μείνει κρυφό, ακόμη και 
αν αυτό δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. Έτσι οι αποφάσεις σας σε 
επαγγελματικό και προσωπικό τομέα θα είναι πιθανότατα πολύ ση-
μαντικές για την εικόνα σας προς τα έξω. Αν πρέπει να παντρευτείτε 
ή στην αντίθετη περίπτωση να χωρίσετε μετά από έναν αποτυχημένο 
γάμο, ο Δίας θα βοηθήσει και στις δύο περιπτώσεις υπέρ σας.

Σε όποια ηλικία και να βρίσκεστε, θα αποκτήσετε μεγάλη λαχτάρα 
για μάθηση και θα αναζητήσετε την εσωτερική σας γαλήνη. Αυτό το 
διάστημα θα είναι μία πολύ σημαντική περίοδος αυτοέκφρασης, θα 
βρείτε εκείνο που σας ταιριάζει και θα νιώσετε δύναμη σε πνευματικό 
επίπεδο. Τα ταξίδια θα είναι πολύ συχνά, γεμάτα νέες εμπειρίες. 

Η προσωπική σας ζωή θα ευνοηθεί εν μέρει από την είσοδο του Δία 
στο ζώδιο του Σκορπιού. Θα κάνετε όνειρα, που πολλά από αυτά έως 
το τέλος του 2018 θα υλοποιηθούν και θα αποκτήσουν βαθιές ρίζες 
για το μέλλον σας. Το κοινωνικό σας περιβάλλον θα ανανεωθεί και 
θα βοηθηθείτε από σημαντικά πρόσωπα που θα σας εμπιστευτούν.

Θα πρέπει να καλωσορίσετε τον Δία στο ζώδιό σας, γιατί σίγουρα 
θα αφήσει μία καλή ανάμνηση σε κάποιον τομέα. Είναι η περίοδος 
που επιλεχθήκατε από το σύμπαν να πάρετε μία βαθιά ανάσα χαράς, 
εκεί όπου εσείς έχετε μεγαλύτερη ανάγκη. Η προσωπική σας ζωή 
ξαναγεννιέται και ίσως να πρέπει να δείτε πολλά θέματά σας μέσα 
από άλλο πρίσμα, ώστε να βρείτε τα δικά σας πατήματα.

Ο Δίας θα είναι πολύ συμβατός και τυχερός με σας. Θα σας φροντίσει 
και θα σας μάθει να σέβεστε τον εαυτό σας, κάτι που τα τελευταία 
χρόνια το είχατε ξεχάσει. Βρείτε τη δύναμη να απαλλαγείτε από ό,τι 
άρρωστο και δύσκολο, τώρα που έχετε έναν χρυσό σύμμαχο κοντά 
σας. Ίσως να ταξιδέψετε ή να αλλάξετε πεποιθήσεις σε κάτι. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Τώρα ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να κάνετε τις πιο ουσιαστικές 
αλλαγές στη ζωή σας. Αυτή η περίοδος δεν θα είναι για σας ένα απλό 
πέρασμα στον χρόνο. Θα έχετε να αναγεννήσετε από τα βάθη της 
ψυχής σας σημαντικά «όπλα», που θα σας χρειαστούν στη νέα σας 
αρχή, όποια και να είναι αυτή.

Επαγγελματικοί στόχοι θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Θα 
περάσετε σε μία πολύ εύπορη περίοδο, όπου οι φόβοι σας δεν θα 
έχουν θέση στην καθημερινότητά σας. Φροντίστε βέβαια να βάλετε 
γερές βάσεις σε ό,τι κάνετε, γιατί αν θα φύγει ο χρόνος αυτός χωρίς 
στόχους, θα παραμείνει μία απλή ανάμνηση. 

Οι προσωπικές σας σχέσεις αποκτούν περισσότερη ουσία και ένταση. 
Τα χαλαρά και τα λίγα δεν θα βρίσκονται πλέον δίπλα σας, αρκεί να 
μην καταλάβετε το μήνυμα από τον Δία λάθος και την ποιότητα την 
εννοήσετε σαν ποσότητα. Φροντίστε λοιπόν να ακούσετε με ευλάβεια 
τι θα σας πει το σύμπαν και να πράξετε ανάλογα. 

Φροντίστε μέχρι το τέλος του 2018 να επωφεληθείτε από τα καλά που 
θα σας προσφέρει ο Δίας. Βέβαια, η επιρροή του Κρόνου, του Πλού-
τωνα και του Ουρανού θα σας μειώνει κατά κάποιον τρόπο την εύνοια, 
αλλά κάποια πράγματα θα σας δοθούν, ακόμη και με την αντίθετη 
γνώμη άλλων πλανητών. Η προσωπική σας ζωή θέλει φροντίδα και 
αυτό θα σας δοθεί, αλλά με διαλείμματα. 

Στην οικογένειά σας θα εστιάσει ο πλανήτης της τύχης. Αυτόν τον χρό-
νο θα πρέπει να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας να φύγουν μακριά 
οι έριδες από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Μπορεί να αλλάξετε 
τόπο διαμονής ή να σκεφτείτε να τελειώσετε κάτι, που το σύμπαν θα 
σας βοηθήσει να είναι η τύχη με το μέρος σας. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Με πολύ λιτό τρόπο, αλλά ουσιαστικό, σας αναφέρω τα δώρα που θα έχετε να εισπράξετε 
από τον Δία, ανάλογα με το ζώδιο που ανήκετε. 

Στη Θεσσαλονίκη η ακαδημία LEGO!

Η ομορφιά και η κομψότητα είναι γένους θηλυκού!

H Eduk8, επίσημος αντιπρόσωπος της LEGO Education 
στην Ελλάδα, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα την LEGO Education Academy. 

Η ακαδημία της LEGO Education προσφέρει επαγ-
γελματική επιμόρφωση με τη μορφή σεμιναρίων, σε 
εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας αλλά και χρήστες οι 
οποίοι θέλουν να αποκομίσουν τα μέγιστα από το εκ-
παιδευτικό σύστημα της LEGO Education. Επιπλέον  
παρέχει υψηλής ποιότητας προγράμματα μέσω έμπει-
ρων εκπαιδευτών που έχουν βαθιά γνώση της χρήσης  
των υλικών της LEGO Education και έχουν παρακο-
λουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς ένα εντατικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, όπου μόνον οι καλύτεροι 
έχουν λάβει την επίσημη πιστοποίηση από τη LEGO 
Education ως Certified Teacher Trainers.

Επικεφαλής του προγράμματος  εκπαίδευσης είναι ο 
Πρόδρομος Μαρκόπουλος αποκλειστικός συνεργάτης 
της Eduk8 είναι ο πρώτος και μοναδικός στην Ελλά-
δα πιστοποιημένος LEGO Education Certified Teacher 
Trainer μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαί-
δευσής του στην ακαδημία της LEGO Education στο 
Billund της Δανίας.

Η υπηρεσία αυτή των σεμιναρίων, προσφέρεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκλειστικά από την Eduk8 
με τη Θεσσαλονίκη να είναι η πόλη από την οποία ξε-
κίνησαν. Μέχρι στιγμής από τον Ιούνιο του 2017 έχουν 
πραγματοποιηθεί  7  σεμινάρια και έχουν επιμορφω-
θεί και πιστοποιηθεί 84 εκπαιδευτικοί όλων των βαθ-
μίδων από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Λόγω της 
μεγάλης ζήτησης το υπόλοιπο πρόγραμμα της χρονιάς 
περιλαμβάνει, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, εκπαιδεύ-
σεις στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τα σεμινάρια είναι 
ημερήσια, διαρκούν 8 ώρες και ο αριθμός των ατόμων 
σε κάθε τμήμα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 12.

Υποδεχθείτε το Φθινό-
πωρο στο LES JOLIES! 
Ένας ξεχωριστός και-
νούριος χώρος επί της 
οδού Βενιζέλου 50! Στο 
κατάστημα Les Jolies 
υποδεχόμαστε το Φθι-
νόπωρο μέσα από ανε-
ξάντλητη ποικιλία χει-
ροποίητων κοσμημάτων 
και ιδιαίτερες δημιουρ-
γίες Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών. Μοναδικές επιλογές για τις 
νονές και τους νονούς, για μικρούς και μεγάλους και όμορφα δώρα 
που θα αναδείξουν την αγάπη σας! Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματο-
πωλείου Les Jolies, Ελπίδα Τσιτσάνη θα ανανεώσει την εικόνα σας 
και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε μέσα από την μεγάλη συλλογή κο-
σμήματα που συμπληρώνουν την κάθε σας στιγμή! Προσιτές τιμές 
και ποικιλία σχεδίων μόνο στο Les Jolies.

LES JOLIES | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 | ΕΓΝΑΤΙΑ | 2ος ΟΡΟΦΟΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ 204 | Τ: 2310271743

Ηλιάνα Τσιαπράζη-Στάμου της Eduk8

Κώστας Λίνδας (Ιδιοκτήτης της Eduk8), Πρόδρομος Μαρκόπου-
λος (LEGO Education Academy Certified Teacher Trainer)

Πρόδρομος Μαρκόπουλος (LEGO Education Academy Certified 
Teacher Trainer), Λήδα Παπαδοπούλου (Σύμβουλος Επικοι-
νωνίας), Κώστας Λίνδας (Ιδιοκτήτης της Eduk8)Εκπαιδευτικό υλικό της LEGO Education
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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.

Με πλήθος εκλεκτών καλεσμένων και με την πα-
ρουσία σημαντικών προσώπων του πολιτικού, επι-
χειρηματικού και δημοσιογραφικού χώρου από την 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και όλη την περιφέρεια Θεσ-
σαλίας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 8 
Οκτωβρίου, η βάφτιση της εγγονής του ιδιοκτήτη του 
SMILE TV και Δ/ντη προγράμματος της ΒΕΡΓΙΝΑ TV, 
δημοσιογράφου κ. Στέργιου Καλόγηρου, με νονούς 
τον αντιπρόεδρο της Ν.Δ., κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τη 
σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου. Η βάφτιση τελέσθηκε 
στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου στο μικρό Περιβολάκι 
Βόλου, γεγονός που δεν πτόησε φίλους και γνωστούς 
να προσέλθουν από μακριά, κάνοντας ένα ενδιαφέ-
ρον ταξίδι στην ελληνική περιφέρεια. Η πανέμορφη 
μικρούλα που πήρε το όνομα Σοφία-Μαρία, τιμώντας 
τη γιαγιά της, αποδείχθηκε ιδιαίτερα θαρραλέα όταν 
έλαβε το βάπτισμα, αποφεύγοντας τα γοερά κλάματα. 
Η Ευγενία Μανωλίδου δεν άφησε στιγμή από την προ-
σοχή της τη νεοφώτιστη, ενώ επιβεβαίωσε γι’ ακόμη 
μία φορά το γούστο και τη φινέτσα της με την υπέροχη 
ενδυμασία της μικρής. Οι γονείς, Κωνσταντίνος και 
Χριστίνα, χαρούμενοι και γεμάτοι υπερηφάνεια, υπο-
δέχτηκαν τους καλεσμένους που προσέρχονταν ο κα-
θένας με μια ευχή για τη μικρή Σοφία – Μαρία. Ο αντι-

πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χαμογελαστός κι 
ευδιάθετος, συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους, 
απαντώντας εγκάρδια σε κάθε σχόλιο για την πολιτική 
επικαιρότητα.

Μετά τη βάφτιση ακολούθησε πλούσιο γεύμα σε μεγά-
λο κέντρο της περιοχής, όπου υπό τους ήχους όμορ-
φης μουσικής οι παριστάμενοι απόλαυσαν τοπικές 
γεύσεις και άφθονο κρασί. Ανάμεσα στις εξέχουσες 
προσωπικότητες που τίμησαν με τη παρουσία τους 
την υπέροχη εκδήλωση ήταν ο πρώην υπουργός και 
βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ., κ. Δημήτρης Σταμάτης, 
ο βουλευτής Λάρισας της Ν.Δ.,κ. Χρήστος Κέλλας, ο 
βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ κ. Χρήστος Μπουκώ-
ρος, ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων κ. Αριστεί-
δης Φωκάς, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας 
Αγοραστός, ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτριος 
Νασίκας, ο πρώην βουλευτής Χαλκιδικής της ΝΔ Ευ-
θύμης Καρανάσιος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Ενη-
μέρωσης Ν.Δ., κ. Γιάννης Παναγιωτόπουλος, ο πρώην 
βουλευτής Λάρισας του ΛΑΟΣ κ. Αστέριος Ροντούλης, 
ο πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ Τά-
σος Τζίκας και Κυριάκος Ποζρικίδης και πολλοί τοπι-
κοί και πολιτειακοί παράγοντες.

Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Για δεύτερη 
φορά νονοί στην εγγονή του Στέργιου Καλόγηρου!

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ 
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#αθλητικά
Η νέα… Τούμπα είναι γεγονός! Όπως 
έχει αποδείξει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, ό,τι πει το κάνει. 
Έτσι ήρθε η στιγμή να προχωρήσει η 
πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου της 
Τούμπας.

Ο Ιβάν Σαββίδης συναντήθηκε με το 
πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, Θανάση 
Κατσαρή και το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, 
Δημοκράτη Παπαδόπουλο και συμφώ-
νησαν πως το νέο γήπεδο του «Δικέφα-
λου» θα πρέπει να γίνει στην Τούμπα.

Ο επιχειρηματίας, κατά την εναρκτή-
ρια ομιλία του στο πρώτο Business 
Conference που διοργανώνουν οι 
«ασπρόμαυροι» σήμερα στο Μακεδονία 
Παλλάς με τίτλο «Return On Investment 
In Football», ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«πρόσφατα πάρθηκε η απόφαση για το 
νέο γήπεδο και δεν θα σταματήσουμε σε 
αυτό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει ο καλύ-
τερος σύλλογος στην Ελλάδα, όχι μόνο 
αγωνιστικά αλλά και από την πλευρά του 
μάνατζμεντ, των υποδομών, της εξέλι-
ξης της ακαδημίας και της εξέλιξης των 
σχέσεων με τους φιλάθλους. Ο δικός 
μου στόχος είναι να κάνω τον σύλλογο 
ανεξάρτητο από την πλευρά του μάνατζ-
μεντ και εμείς θα φτάσουμε σε αυτόν τον 

στόχο». Παράλληλα, να σημειωθεί ότι 
ο ΠΑΟΚ θα «μετακομίσει» από την νέα 
χρονιά στο «Καυτανζόγλειο», ως εκ τού-
του έκανε επίσημο αίτημα για την χρήση 
του σταδίου για τα επόμενα 2+1 χρόνια 
και κατέθεσε στην διοίκηση του εθνικού 
σταδίου της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την 
ανακατασκευή του δικού του γηπέδου 
στην Τούμπα.  Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει διάθε-

ση να προχωρήσει και στη διαμόρφωση 
του γηπέδου, καλύπτοντας οικονομικά 
την υλοποίηση των απαραίτητων βελτι-
ωτικών έργων προκειμένου να μπορεί 
να φιλοξενήσει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. 
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε συ-
νεργασία με τη διοίκηση του Καυτανζο-
γλείου, θα είναι αυτή που θα πάρει την 
οριστική απόφαση.

Στις 17 Οκτωβρίου η Εθνική θα μπει στην 
κληρωτίδα για να μάθει τον αντίπαλό της στα 
μπαράζ για το Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

Oι εκκρεμότητες για τους αντιπάλους της εθνι-
κής ήταν ποιος από το ματς Πορτογαλία-Ελ-
βετία θα μπει μαζί μας στα μπαράζ. Την ίδια 
ώρα οι Ολλανδοί θα έπρεπε να κάνουν ένα με-
γάλο άθλο, να σημειώσουν δηλαδή επτά γκολ 
στον αγώνα κόντρα στους Σουηδούς ώστε να 
καταλάβουν την 2η θέση του ομίλου τους. Εν 

τέλει, η Πορτογαλία επικράτησε με 2-0, και οι 
Ολλανδοί έχασαν. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η 
Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες 
μία από τις εξής ομάδες: Ελβετία, Ιταλία, Κρο-
ατία και Δανία. 

Αυτοί είναι οι 8 των μπαράζ, οι πρώτοι 4 είναι 
οι αντίπαλοι της Εθνικής: Ελβετία (27), Ιταλία 
(23), Δανία (20), Κροατία (20). Σουηδία (19), 
Β.Ιρλανδία (19), Ιρλανδία (19), Ελλάδα (19).

Αναλυτικά οι αγώνες που θα 

διεξαχθούν για την 67 η Αγω-

νιστική της Super League.

To Σάββατο  
14 Οκτωβρίου:

16:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πλατα-

νιάς (NovaSport3HD)  

18:15 Ατρόμητος-Αστέρας 

Τρίπολης (NovaSport1HD) 

20:30 Πανιώνιος-Ολυμπιακός 

(NovaSport2HD)

Την Κυριακή  
15 Οκτωβρίου:

16:00 ΠΑΟΚ-Λαμία 

(NovaSport2HD) 

18:15 Παναιτωλικός-Λεβαδει-

ακός (NovaSport3HD) 

18:15 Απόλλων Σμύρνης-Α.Ο. 

Κέρκυρα (NovaSport2HD) 
20:30 Ξάνθη-ΑΕΚ 

(NovaSport1HD)

Tη Δευτέρα  
2 Οκτωβρίου:

19:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 

(NovaSport1HD))

Ο Σαββίδης βάζει μπροστά την νέα… Τούμπα

Oι οριστικοί υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής στα μπαράζ

Στις 17 Οκτωβρίου το μεσημέρι η 
Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα 
μάθει τον αντίπαλο της στους αγώνες 
μπαράζ που οδηγούν στην τελική 
φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της 
Ρωσίας. Μία από τις Ελβετία, Ιταλία, 
Κροατία και Δανία είναι η ομάδα που 
θα αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευ-
τικό μας συγκρότημα. Λογικό είναι, 
όπως γίνεται παραδοσιακά κάθε 
φορά που στον ορίζοντα υπάρχει 
κλήρωση στην οποία είναι γνωστοί 
οι πιθανοί αντίπαλοι να γίνονται και 
οι ανάλογες εκτιμήσεις για το καλό 
και το κακό σενάριο.  Αξίζει όμως τον 
κόπο μία τέτοια κουβέντα; Εάν σκε-
φτεί κάποιος ότι οι Ολλανδοί θα δουν 
την τελική φάση από τον… καναπέ 
του σπιτιού τους, η Αργεντινή πέρασε 

από χίλια κύματα μέχρι να πάρει 
το εισιτήριο της πρόκρισης 

και πόσες άλλες δυνάμεις 
του ποδοσφαίρου θα 
είναι απούσες από τη 
μεγάλη διοργάνωση, θα 

καταλάβει ότι οι ασκήσεις 
επί χάρτου στο ποδόσφαιρο 

έχουν λίγη αξία. Τι είναι αυτό 
το οποίο μετράει όταν υπάρχει το 
minimum ποδοσφαιρικής ποιότητας 
και εμπειρίας; Το αγωνιστικό πάθος 
και ο ψυχισμός. 

Η Εθνική μας ομάδα μετά την 
τραγωδία που έζησε στην προκρι-
ματική φάση του Euro ’16, όταν και 
είχε φτάσει να ξύνει τον πάτο του 
βαρελιού της αξιοπιστίας, πλέον 
δείχνει διαφορετικό πρόσωπο. Ανα-
συντάχθηκε, έβαλε τον… Γερμανό 
της στον πάγκο, οι παίκτες κατάλα-
βαν ότι η πρόκριση θα τους δώσει 
υπεραξία και έτσι είχαν μία πολύ 
καλή παρουσία στην προκριματική 
φάση του Π.Κ. Χωρίς υπερβολές 
στο παιχνίδι της, κάτι δηλαδή σαν το 
«απλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί 
που μπορώ», κατάφερε να επιβιώσει 
ακόμη και στις κακές της βραδιές. 
Κι αν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα 
είναι ότι δυσκολεύθηκε με εύκολους 
αντιπάλους. Για παράδειγμα τον πε-
ρασμένο Αύγουστο στην Αθήνα δεν 
μπόρεσε να κερδίσει σ’ έναν αγώνα 
«κλειδί» την Εσθονία, ενώ μέχρι 
να γίνει το σκορ 2-0  κόντρα στο 
Γιβραλτάρ η «γαλανόλευκη» έβγαλε 
στο γήπεδο  εκνευρισμό και ανα-
σφάλεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι 
η Εθνική μας ομάδα δεν έχει λόγους 
να «επιλέγει» αντίπαλο στους αγώνες 
μπαράζ. Και ποιότητα έχει πλέον η 
ομάδα και παραστάσεις από σημα-
ντικά Πρωταθλήματα της κεντρικής 
Ευρώπης, οι διεθνείς απέδειξαν ότι 
μπορούν και στα δύσκολα. Οπότε τι 
πρέπει να παρακαλάμε; Να κάνουν 
μέσα στο γήπεδο το καλύτερο από 
αυτό που μπορούν ανεξαρτήτως από 
το ποιος θα είναι ο αντίπαλος.

Αρέσουν τα δύσκολα  
στην Εθνική ομάδα
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To πρόγραμμα της 7ης 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
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 
NOUVEAU 
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
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
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΒΑΚΟΥΡΑ 
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
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
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
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
Elegance 
Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
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
MOI 
Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
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
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
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
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8 
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής
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