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{
Χωρίς δημοσιονομική πειθαρχία και
σύνεση, η Ελλάδα
θα κινδυνεύσει
ξανά να μπει σε
περιπέτειες

{

Η πολυσυζητημένη «καθαρή έξοδος» από τα μνημόνια σίγουρα δεν προσφέρεται για... χαρές
και πανηγύρια. Κανείς δεν διαφωνεί ότι από την άτεγκτη στάση των δανειστών –της τρόικας που
έγινε «θεσμοί»- άνοιξαν ακόμα μεγαλύτερες πληγές στην τραυματισμένη ελληνική οικονομία.
Υπήρχε, όμως, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα δίχτυ ασφαλείας θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει, που εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της χώρας με χαμηλά επιτόκια. Ναι, κανείς δεν διαφωνεί
ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια άνοιξαν πληγές –από πολιτικές άδικες (υπερφορολόγηση, εξαΰλωση συντάξεων κ.ά.)– όμως γνωρίζαμε πως εάν κάναμε αυτά –τα οδυνηρά– δεν θα κινδυνεύσουμε από μία χρεοκοπία του κράτους, που θα έφερνε χειρότερα πράγματα.
Γι’ αυτό και η επόμενη ημέρα, μετά την 20ή Αυγούστου 2018, όταν τυπικά ολοκληρώνεται
το τρίτο μνημόνιο, χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και χαμηλούς τόνους. Η κυβέρνηση, με τη
χώρα να έχει μπει ήδη σε μία μακρά προεκλογική περίοδο, άνοιξε συζήτηση για θέματα που δεν
«αρέσουν» στις αγορές. Πόσο έτοιμη, π.χ., είναι η ελληνική οικονομία για μία αύξηση του κατώτατου μισθού; Προφανώς και τα 586 ευρώ μεικτά είναι «φτερό στον άνεμο» (τελειώνουν πριν
φτάσει 20 ο μήνας), όμως τι νόημα έχει η όποια αύξηση όταν δεν υπάρχουν δουλειές; Γιατί όσο
κι αν με διάφορα τεχνάσματα επιχειρείται να δημιουργηθεί κλίμα ευφορίας και να... ακμάσουν οι
αριθμοί, η Ελλάδα παραμένει με διαφορά η χώρα της ΕΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας.
Μπορεί μετά από μία μεγάλη, εξοντωτική λιτότητα το τελευταίο που θέλει κανείς να ακούσει
να είναι περί δημοσιονομικής πειθαρχίας και σύνεσης, όμως αυτά είναι τα στατιστικά ώστε η χώρα
να μην κινδυνεύσει ξανά. Παροχές ή αποκλίσεις θα αποτυπώνονται άμεσα στην τιμολόγηση των
κρατικών ομολόγων, από δανειστές που δεν θα είναι «μηχανισμοί στήριξης» αλλά αγορές. Δεν
είναι τυχαίο ότι ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο, στέλνει μηνύματα για απαρέγκλιτη
τήρηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και φειδωλότητα στις δηλώσεις. Μάλιστα, το πιο
σημαντικό είναι η όποια κυβέρνηση να μην υπολογίσει το πολιτικό κόστος και να δείξει πως το
πρόγραμμα που εφαρμόζει είναι κτήμα της.
Εταίροι και δανειστές θα παρακολουθούν πολύ στενά την Ελλάδα και χωρίς μνημόνιο. Γι’
αυτό και ο λαϊκισμός, οι φανφάρες και οι μικροπολιτικές δεν πρέπει να έχουν θέση στον διάλογο.
Τίποτα δεν θα μας χαριστεί, όπως δεν μας χαρίστηκε και η παραμονή στον σκληρό πυρήνα της
Ευρωζώνης, πολλώ δε μάλλον τώρα, που δεν θα υπάρχουν τα «μαξιλαράκια» των προγραμματισμένων δόσεων ή της προληπτικής γραμμής πιστοληπτικής στήριξης. Καταλαβαίνει κανείς ότι
το όποιο λάθος δεν συγχωρείται. Και επειδή μία φορά την πατήσαμε, με τη χρεοκοπία του 2010
που ποτέ δεν ομολογήθηκε, οφείλουμε άπαντες να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Ο δρόμος δεν
είναι στρωμένος με ροδοπέταλα...
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politics
Περισσότεροι από 10.000 οι ψηφοφόροι στις εκλογές της ΝΔ
Ιδιαίτερη ικανοποίηση αποτελεί
στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενόψει και της εσωκομματικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή για την
εκλογή προέδρων Νομαρχιακών και
Δημοτικών Οργανώσεων για το επόμενο τακτικό συνέδριο. Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του κόμματος που
θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι έχουν φτάσει τον
αριθμό των 155.335.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
Karfitsa, ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν και τα στοιχεία που αφορούν
τις νομαρχικές επιτροπές της Θεσσαλονίκης. Δέκα χιλιάδες θα είναι οι
Θεσσαλονικείς που θα προσέλθουν
αύριο στις κάλπες που στήνονται στο
νομό για την εκλογή των νέων προέδρων των τεσσάρων ΝΟΔΕ, των 19
Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων,
καθώς και των αντιπροσώπων εν
όψει του τακτικού συνεδρίου της ΝΔ.
Οι κάλπες θα στηθούν στις έδρες
των ΔΗΜΤΟ και μπορούν να ψηφίσουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη,
όσα ανανέωσαν και όσα ενεγράφησαν με τη διαδικασία που ακολου-
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θήθηκε. Αναλυτικότερα, στο Δυτικό
Τομέα τα οικονομικά ενήμερα μέλη
είναι 1.700 πολίτες, στον Κεντρικό
Τομέα ο αριθμός φτάνει τους 2.000,
στον Ανατολικό Τομέα 3.100 ενώ
στη Β Θεσσαλονίκης τα οικονοκικά

ενεργά μέλη φτάνουν τους 3.250
πολίτες.
Από εκεί και πέρα από τις τέσσερις νομαρχιακές μόνο στις δυο θα
στηθούν κάλπες για την εκλογή των
νέων προέδρων των ΝΟΔΕ καθώς

Του Θοδωρή
Δαφέρμου

στον Κεντρικό Τομεά όπως και στον
Ανατολικό Τομέα υπάρχει μια μονο
υποψηφιότητα εκείνη του Τάσου Εμμανουηλίδη και του Θόδωρη Μυτράκα αντιστοιχα. Ενώ μάχη θα δοθεί για
της ΝΟΔΕ Δυτικού Τομέα όπου υποψήφιοι είναι ο Διονύσης Μανωλόπουλος καιο Δημήτρης Βασιλειάδης
και στη ΝΟΔΕ Β’ Θεσσαλονίκης όπου
θα «κονταροχτυπηθούν» οι Θωμάς
Βράνος, Αντώνης Λιακόπουλος και
Διονύσης Μαντζαρης.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκλογή των συνέδρων. Τα
10.050 μέλη της ΝΔ θα κληθούν να
επιλέξουν από αρκετά μεγάλο αριθμό υποψηφίων συγκριτικά με τον
αριθμό των συνέδρων που εκλέγει
κάθε ΝΟΔΕ. Από τη ΝΟΔΕ Κεντρικού
Τομέα θα εκλεγούν 18 σύνεδροι,
από τη ΝΟΔΕ Ανατολικού 33, από
τη ΝΟΔΕ Δυτικού 22 κι από τη ΝΟΔΕ
Β’ Θεσσαλονίκης 34. Συνολικά για
107 θέσεις συνέδρων έχουν εγγραφεί 155 υποψήφιοι.

κοινωνία

Φοιτητικές
εκλογές
2018: Οι νέοι
μπροστά στο...
σταυροδρόμι
των αλλαγών

Άρης Βελώνης, υπέυθυνος
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης
1. Η πολιτική αστάθεια, η κρίση
αξιών καθώς και τα πολλά προβλήματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της 8ετους κρίσης όπως και η
απαξίωση των νέων για την πολιτική
είναι ένας παράγοντας που ωθεί τους
φοιτητές να απέχουν των φοιτητικων
εκλογων. Σίγουρα ευθύνες έχουμε
και οι ίδιες οι φοιτητικές παρατάξεις
όπου ίσως δεν έχουμε προσαρμοστεί
στο ρεύμα των καιρών και δεν έχουμε εξελιχθεί όσο θα έπρεπε.
2. Η συμμετοχή όσων παραπάνω
φοιτητών στις εκλογές. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
θα αποδείξει για ακόμη μια χρονιά
ότι είναι η μόνη υπεύθυνη δύναμη
που βρίσκεται πάντα στο πλευρό του
φοιτητή και παλεύει διαρκώς για ένα
καλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεταινα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές. Σε μια
ιδιαίτερη συγκυρία για το χώρο της παιδείας και ενόψει των αλλαγών που έχει ήδη
προαναγγείλει το υπουργείο Παιδείας τόσο
για τη δευτεροβάθμια όσα και για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι φετινές φοιτητικές
εκλογές αποκτούν έντονο ενδιαφέρον.
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Γιώργος Φούρκας

Ερωτήσεις
1) Γιατί παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές μειώνεται; Που
πιστεύεται ότι οφείλεται αυτο;
2) Ποιο είναι το διακύβευμα των
φετινών φοιτητικών εκλογών.

{

Άρης Βελώνης

9,51% της ΠΑΣΠ, 2,79%.
Στην Karfitsa σήμερα μιλούν εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων και καλούνται να απαντήσουν σε
δυο καίρια ερωτήματα το ένα αφορά
την αύξηση της αποχής των φοιτητών
από τις φοιττικές εκλογές που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η
άλλη αφορά το διακύβευμα των φετινών φοιτητικών εκλογών

Στην Karfitsa
μιλούν σήμερα
εκπρόσωποι
των φοιτητικών
παρατάξεων

{

Του Θοδωρή
Δαφέρμου

Λιγοστά τραπεζάκια στα Πανεπιστήμια και αρκετές αφίσες από όλες
τις φοιτητικές παρατάξεις τοποθετήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στα
Ιδρύματα. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι κάποιοι
φοιτητές πληροφορήθηκαν για τις
φοιτητικές εκλογές από πανεπιστημιακές ανακοινώσεις για ακύρωση
κάποιου μαθήματος ή προγραμματισμένης εκδήλωσης.
Οι φοιτητικές εκλογές πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου
και η συμμετοχή είχε κυμανθεί περίπου στο 50%, με περίπου 100.000
φοιτητές και σπουδαστές να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία,
ενώ είχαν σημειωθεί και κάποια επεισόδια.
Συγκεκριμένα, τα περσινά αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών
που ανακοίνωσε είχαν ως εξής: στα
ΑΕΙ πρώτη δύναμη είναι η ΔΑΠ με
ποσοστό 45,97%, έναντι 16,94%
της ΠΚΣ, 16,14% των ΕΑΑΚ, 11,62%
της ΠΑΣΠ, 2,87% των Αριστερών
Σχημάτων και 0,63% της Αριστερής
Ενότητας. Στα ΤΕΙ, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ξεπέρασε το 53% έναντι 29,38% της ΠΚΣ,

Γιώργος Φούρκας.
Εκπρόσωπος ΠΑΣΠ ΠΑΜΑΚ
1. Τα τελευταία χρόνια οι φοιτητικές εκλογές συγκεντρώνουν ολοένα
και λιγότερους ψηφοφόρους. Όλο και
περισσότεροι φοιτητές αρνούνται να
προσέλθουν στις κάλπες προκειμένου να ψηφίσουν τους εκπροσώπους
τους στα όργανα συνδιοίκησης του
πανεπιστημίου στο οποίο ανήκουν.
Η τάυτηση των φοιτητικών παρατάξεων με τα πολιτικά κόμματα, καθώς
και η απογοήτευση της νεολαίας απο
τις αλλαγές που αυτά έχουν θεσπίσει
είναι τα βασικότερα αίτια του φαινομένου αυτού. Έτσι η πλειοψηφία των
φοιτητών, έχοντας την νοοτροπία της
απόρριψης των πολιτικών σχημάτων
αδιαφορούν για την ύπαρξη και την
στήριξη φίλα-προκείμενων σε κόμματα, παρατάξεις. Αντιθέτως με την
πλειονότητα των φοιτητικών παρατάξεων, η Π.Α.Σ.Π έχει αυτονομηθεί
πλήρως από τον πολιτικό της φορέα,
αποτελώντας έτσι μια από τις ελάχιστες αυτόνομες παρατάξεις.
2. O στόχος των φετινών εκλογών
δεν είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Ως
Π.Α.Σ.Π Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ζητούμε την στήριξη των φοιτητών
προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το επίπεδο σπουδών.
Στόχος μας είναι η ανασυγκρότηση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα
από προτάσεις που συνεχώς συνθέτουμε. Ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών , η σταδιακή
αύξηση του αριθμού των φοιτητών
που δικαιούνται δωρεάν στέγαση και
σίτιση και τέλος η λύση του χωροταξικού προβλήματος του πανεπιστημίου μας αποτελούν βασικές επιδιώξεις
της παράταξης μας.

Ποιος έχει, τελικά, ευθύνη
για το ναυάγιο της Θεσσαλονίκης;

Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την
Πέμπτη τη Θεσσαλονίκη αποκάλυψε τα
τεράστια προβλήματα στις υποδομές της
πόλης. Αποδείχτηκε, για άλλη μια φορά,
ότι η Θεσσαλονίκη, είναι πρωτεύουσα στις
κρατικές παραλείψεις, στις αδυναμίες των
τοπικών αρχών, στον κακό συντονισμό των
αρμοδίων υπηρεσιών.
Τρανή απόδειξη αυτό που συνέβη προχθές. Ναι, ήταν «μετεωρολογική βόμβα».
Σε καμιά περίπτωση, όμως, μια πόλη που
θέλει να λέγεται «συμπρωτεύουσα» ή
«μητρόπολη των Βαλκανίων» δεν βυθίζεται στο χάος.
Περίπου 24 ώρες μετά την καταιγίδα, η
μισή πόλη δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα και οι
περισσότερες περιοχές δεν είχαν νερό. Οι
ζημιές ανυπολόγιστες. Κανείς, όμως, από
τους φορείς δεν ανέλαβε την ευθύνη.
Όπως καταγγέλλει, ο Στράτος Σιμόπουλος, πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων
Έργων, υπήρξε κυβερνητική αδιαφορία.
«Η ΕΥΑΘ είχε αναλάβει τη συντήρηση
και τον καθαρισμό των φρεατίων. Αυτή
ήταν η πάγια τακτική, καθώς είχε προβλεφθεί κονδύλιο γι΄αυτόν ειδικά το λόγο. Ως
το Δεκέμβριο του 2014, η συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και της ΕΥΑΘ ήταν σε ισχύ.
Προβλεπόταν ο καθαρισμός αγωγών και
φρεατίων, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, έναντι περίπου
1.500.000 ευρώ.»
Σύμφωνα με τον κ. Σιμόπουλο, η κυβερνητική αλλαγή, από τον Ιανουάριο του
2015, δημιούργησε σύγχυση, όσον αφορά στις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων
υπηρεσιών.
«Ακόμη και σήμερα, ενώ θα έπρεπε να
έχει λυθεί το πρόβλημα , με την παρέμβαση
του υπουργείου Υποδομών, υπάρχει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, κακός συντονισμός, με αποτέλεσμα, να υφίσταται η πόλη
τα καταστροφικά αποτελέσματα της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας».
Την άποψη του κ. Σιμόπουλου, πάντως,
φαίνεται να ...υποστηρίζει, ένα έγγραφοντοκουμέντο, που υπογράφεται από τον
Νίκο Παπαδάκη, πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της ΕΥΑΘ, το πρώτο εξάμηνο
του 2015. Σύμφωνα μ΄ αυτό, ο κ. Παπδάκης πληροφορούσε την αρμόδια υπηρεσία
(ΕΥΔΕ), «ότι δεν θα είχε αντίρρηση για την
υπογραφή της παράτασης της συμφωνίας,

που ίσχυε από το 2008, για το δεύτερο εξάμηνο του 2015, εφ΄όσον θα πληρωνόταν
οι υπηρεσίες που προσέφερε η εταιρία,
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015».
Φυσικά, ο κ. Παπαδάκης απάντηση δεν
έλαβε και αυτή η παρελκυστική τακτική
εφαρμόστηκε τα τελευταία τρία χρόνια.
Η μοίρα των Θεσσαλονικεών ήταν προδιαγεγραμμένη. Απλά, όλοι απεύχονταν να
δημιουργηθεί η «μετεωρολογική βόμβα»
που αποκάλυψε την παντελή έλλειψη υποδομών στη Θεσσαλονίκη.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Εντάξει», βουλευτής Α Θεσσαλονίκης,
Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε τα εξής:
« Η “ανθεκτική πόλη” Θεσσαλονίκη,
πιάστηκε, για άλλη μία φορά, στον ύπνο.
Μπορεί αυτή τη φορά να μην “πάγωσε το
αλάτι”, μπορεί τα συνεργεία της υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης
να βγήκαν, έγκαιρα, στους δρόμους για να
καθαρίσουν πεζοδρόμια, οδοστρώματα και
δημοτικά κτίρια από τα φερτά υλικά, όμως
αυτό που απουσίαζε ήταν η πρόβλεψη.
Αυτός ήταν κι ο λόγος που είδαμε τη
ΔΕΗ να μην έχει… ρεύμα για να λαμβάνει
κλήσεις για βοήθεια, τα φρεάτια της ΕΥΑΘ
να «ξερνούν» όμβρια ύδατα μαζί με φερτά
υλικά και νεκρά τρωκτικά, τις πλάκες των
πεζοδρομίων και τμήματα των οδοστρωμάτων να ξηλώνονται από την ορμή των
νερών».

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
στο καλύτερο Ιδιωτικό Δίκτυο Υγείας!

MONO

Πρόληψη & Υγεία
προσιτή σε όλους!

50€

ε τή
ασφάλσισια
τρα
και άτοκ
ες
δό

η πισ τω σεις
κάρτας τικ ής

με χρήσ

ΔΩΡΕΑΝ παροχές προγράμματος
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Γενικό Check Up
...και πλήθος καλύψεων σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές

Πανελλαδική Κάλυψη 24/365
20 Νοσηλευτικά Ιδρύματα
200+ Διαγνωστικά Κέντρα
1.500+ Ιδιώτες Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
...γιατί η Υγεία είναι δικαίωμα όλων!
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ

και σε περισσότερα από 1.700 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα

www.interlife-programms.gr/lifecare
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ΘΕΣγάλα: Το success story
των αγελαδοτρόφων

Το δικό τους success story γράφουν οι αγελαδοτρόφοι
της Θεσσαλίας οι οποίοι, πριν από περίπου 7 χρόνια
αποφάσιζαν να συνεταιριστούν για να δημιουργήσουν
ένα πρωτοπόρο συνεταιριστικό σχήμα που θα είχε ως
βάση την καινοτομία και την ποιότητα και θα έβαζε το
φρέσκο γάλα σε αυτόματους πωλητές, ξεκινώντας το
2013 από τη Λάρισα.

{
{

Σήμερα ο ΘΕΣγάλα διαθέτει 62
σημεία εκ των
οποίων τα 21
έχουν μετατραπεί
σε συνεταιριστικές
γωνιές (μίνι παντοπωλεία)
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Ο πρώτος πυρήνας των 10 παραγωγών που είχαν την ιδέα για τη ΘΕΣγάλα γρήγορα διευρύνθηκε στους
70, οι οποίοι ενστερνίστηκαν το «μυστικό» της επιτυχίας για τον πρωτογενή τομέα που δεν είναι άλλο από την
επιχειρηματικότητα, τις συνέργειες και
τις επενδύσεις. Οι αυτόματοι πωλητές
έκαναν σύντομα την εμφάνισή τους
στη Θεσσαλονίκη και λίγο αργότερα
στην Αθήνα, καθώς, όπως είπε στην
Καρφίτσα ο διευθυντής Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας, Ανδρέας Χαρδαλούπας,
η ανταπόκριση του κόσμου από την
πρώτη στιγμή ήταν ενθουσιώδης και
μαζική σε όλα τα σημεία όπου είχαν
εγκατασταθεί οι αυτόματοι πωλητές οι
οποίοι αρχικά διέθεταν πλήρες και ελαφρύ φρέσκο γάλα.
Μετά τα πρώτα πετυχημένα βήματα ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα πέρα-

σε στη δεύτερη φάση της ανάπτυξής
του, εξελίσσοντας υφιστάμενα ή νέα
καταστήματα στις λεγόμενες συνεταιριστικές «γωνιές», τα «ΘΕΣγάλα Συν»
(σ.σ. όπου οι καταναλωτές μπορούν να
βρουν όχι μόνο φρέσκο γάλα, φρεσκοστυμένο χυμό πορτοκάλι, γιαούρτι και
τυριά αλλά και άλλα προϊόντα τοπικών
παραγωγών) και τώρα προχωρά στην
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μέσω
franchising, αναζητώντας συνεργάτες/franchisees για την παραχώρηση
υφιστάμενων καταστημάτων ή για τη
δημιουργία νέων. Ήδη, όπως είπε ο κ.
Χαρδαλούπας, κάποια καταστήματα
έχουν παραχωρηθεί σε συνεργάτες,
ενώ το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθώς «τα καταστήματα έχουν εξασφαλισμένη και σταθερή πελατεία, μετρήσιμους τζίρους και φυσικά την εγγύηση
της ποιότητας από τη ΘΕΣγάλα η οποία

αποκλειστικά θα τροφοδοτεί τα καταστήματα των συνεργατών με προϊόντα
και θα έχει τον έλεγχο της διαχείρισης».
Ταυτόχρονα, προθέτει ο κ. Χαρδαλούπας, δίνεται η δυνατότητα διανομής
όλων των προϊόντων κατ’ οίκον μέσω
της υπηρεσίας «Tο θες σπίτι σου» με
παραγγελίες είτε τηλεφωνικές, σε πενταψήφιο αριθμό, είτε ηλεκτρονικές
στο νέο ΘΕΣγάλα e-shop που κερδίζει
συνεχώς έδαφος. «Όλο το σύστημα
παραγγελιών θα είναι κεντρικά διαχειριζόμενο από τον ΘΕΣγάλα, ενώ ήδη
όλοι οι καταναλωτές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης
έχουν τη δυνατότητα της κατ’ οίκον
εξυπηρέτησης με την τήρηση όλων
των κανόνων ασφάλειας και ψύξης
των προϊόντων», σημειώνει ο ίδιος.
Τα σημεία
Σήμερα ο ΘΕΣγάλα διαθέτει 62
σημεία εκ των οποίων τα 21 έχουν
μετατραπεί σε συνεταιριστικές γωνιές
(μίνι παντοπωλεία). Στη Θεσσαλονίκη,
υπάρχουν σήμερα 10 συνεταιριστικές
γωνιές (εκ των οποίων τα πέντε καταστήματα έχουν ήδη παραχωρηθεί σε
franchisees) και συγκεκριμένα: δύο
στον Εύοσμο (ένα στη Μεγ. Αλεξάνδρου και ένα στην 25ης Μαρτίου, στη
Ν. Πολιτεία), δύο στην Τούμπα (ένα στη
Γρ. Λαμπράκη και ένα στη Μ. Μπότσαρη- Παπάφη) και από ένα στους Αμπελόκηπους ((Μ. Αλεξάνδρου-Φιλιππουπόλεως), στην Πολίχνη, στη Νεάπολη
(επί της Α. Παπανδρέου), στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης (επί της Αγ. Δημητρίου), στη Δελφών 84 και στην Καλαμαριά (Εθ. Αντιστάσεως –Περικλέους).
Επίσης, στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν
και άλλα τρία σημεία με αυτόματους
πωλητές που διαθέτουν φρέσκο γάλα,
φροσκοστυμένο χυμό πορτοκάλι, γιαούρτια και τυροκομικά.
Αύξηση πωλήσεων
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα
του α’ τριμήνου του 2018 ο κ. Χαρδαλούπας σημειώνει πως οι επιδόσεις
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, καθώς
καταγράφεται αύξηση των συνολικών
πωλήσεων κατά 15% (που αφορούν
όλα τα προϊόντα που διατίθενται από
τους αυτόματους πωλητές και τις συνεταιριστικές «γωνιές» ), ενώ για το
2017 οι πωλήσεις του φρέσκου γάλακτος από τη ΘΕΣγάλα σημείωσαν αύξηση 5%.

οικονομία
Οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις δεν «ζέσταναν» την αγορά
Φρούδες αποδείχτηκαν οι ελπίδες
των εμπόρων της Θεσσαλονίκης για
τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, που διήρκεσαν κάτι λιγότερο από ένα δεκαήμερο. Μετά την αρνητική για τα ταμεία
τους πασχαλινή περίοδο, οι μικρομεσαίοι καταστηματάρχες ευελπιστούσαν πως η εαρινή εκπτωτική περίοδος
θα έφερνε και γι’ αυτούς την… Άνοιξη,
αν και –όπως συνήθως συμβαίνει τα
τελευταία χρόνια- κρατούσαν μικρό
«καλάθι» βλέποντας καθημερινά τις
δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εν δυνάμει πελάτες τους.
«Η πασχαλινή περίοδος ήταν
πολύ κακή για την αγορά της Θεσσαλονίκης. Και, δυστυχώς, το ίδιο… έργο
επαναλήφθηκε και κατά την πρόσφατη περίοδο των εαρινών εκπτώσεων», είπε στην Καρφίτσα ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), Παντελής Φιλιππίδης, σημειώνοντας πως οι καιρικές συνθήκες
κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν. Ακόμη και την Κυριακή, που η αγορά ήταν
ανοιχτή, τα μαγαζιά δούλεψαν μέχρι
τις 2.30 μετά το μεσημέρι, δηλαδή,
μέχρι την έναρξη της καταιγίδας.

Από τις συζητήσεις που είχε ο κ.
Φιλιππίδης με συναδέλφους του, διαπιστώνεται ότι και αυτή τη φορά ο τζίρος των καταστημάτων όχι μόνο δεν
αυξήθηκε αλλά αντίθετα κατέγραψε

πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο. Σύμφωνα, πάντως,
με τους εμπόρους, για την εξέλιξη
αυτή δεν ευθύνεται μόνο ο καιρός
αλλά και στη δραματική συρρίκνωση

του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών εξαιτίας της υπερφορολόγησης και της υπερχρέωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Φιλιππίδη
τα ποσοστά των εκπτώσεων ανήλθαν ακόμη και στο 50% - 60%, χωρίς ωστόσο να υπάρχει το επιθυμητό
αποτέλεσμα. «Το χρήμα δεν ‘’γυρίζει’’
στην αγορά. Τη μια μέρα πληρώνονται
οι εργαζόμενοι και την επόμενη δεν
έχουν χρήματα, αφού το μεγαλύτερο
μέρος του μισθού κατευθύνεται στην
αποπληρωμή υποχρεώσεων σε τράπεζες και εφορία», υπογράμμισε ο
πρόεδρος του ΕΣΘ ο οποίος ανησυχεί
για το μέλλον της αγοράς, εν μέσω
οικονομικής ασφυξίας και ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Και προβλέπει
κοινωνική έκρηξη καθώς «οι Έλληνες
δεν θα έχουν να χάσουν τίποτα άλλο,
αφού θα έχουν ήδη χάσει τη δουλειά
και το σπίτι τους».
Σύμφωνα με τον κ. Φιλιππίδη η
αντιστροφή του κλίματος στην οικονομία και την αγορά απαιτεί «πραγματικές λύσεις και όχι λύσεις του
ποδαριού όπως συμβαίνει με τον εξωδικαστικό μηχανισμό».

EΔΑ ΘΕΣΣ

η δύναµη

στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων,
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε
πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
έκπτωση
στα τέλη σύνδεσης

για όλο το 2018
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Στην υγεία σας ρε παιδιά...

{

Ο Σαμαράς στο γάμο
της κόρης του Δούδου

Δίπλα στον Κυριάκο η Άννα Ευθυμίου

Στο πλευρό του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε η πολιτεύτρια
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Άννα Ευθυμίου κατά την επίσκεψη του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Η γνωστή δικηγόρος βρέθηκε στο
Met Hotel όπου ο πρόεδρος της ΝΔ απευθύνθηκε προς τα στελέχη της ΝΔ στη Βόρεια
Ελλάδας δίνοντας το σύνθημα της εκλογικής ετοιμότητας και παράλληλα το σήμα
της νίκης για τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές. Ετσι, δεν θα μπορούσε να λείπει από
εκεί και η κα Ευθυμίου που όπως όλα δείχνουν θα είναι εκ νέου υποψήφια με τη ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης, μιας και συνδιάζει τόσο την εμπειρία όσο και την ανανέωση
χαρακτηριστικά που η ηγεσία της ΝΔ έχει θέσει ως πρωτεύοντα για τις «γαλαζιες»
εκλογικές λίστες.
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Ο Καραμανλής αύριο
στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Θα βρεθεί στο γάμο της κόρης, ενός από
τους καλύτερους φίλους του στη Θεσσαλονίκη,
Αντώνη Δούδου. Ο πρώην πρωθυπουργός έρχεται ειδικά για να τιμήσει το φίλο του και αμέσως
μετά το γάμο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα
φύγει για Αθήνα προκειμένου το πρωί της Κυριακής να βρεθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του την
Πύλο για να ασκήσει το εκλογικό του δικαιώμα
στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ.

{

Ποια μεγάλη
κλινική της Θεσσαλονίκης έλαβε
την απόφαση να
χορηγεί, στους
καρκινοπαθείς
που υποβάλλονται σε εξετάσεις
PET SCAN, ραδιοφάρμακο που
εισάγεται από
τούρκικης ιδιοκτησίας εργοστάσιο που βρίσκεται
στη Βουλγαρία;
Ο συγκεκριμένος
προμηθευτής
πάντως... έφαγε
πόρτα από άλλα
νοσοκομεία της
πόλης που απευθύνθηκε, μεταξύ
των οποίων και το
«Παπαγεωργίου».
Θα επανέλθουμε
στο συγκεκριμένο
ζήτημα...

Η πόλη μετρά τις πληγές της και οι δημοτικοί παράγοντες τρώνε, πίνουν και ξεχειλίζουν απο χαρά. Μια εικόνα χίλιες λέξεις από κεντρικό ουζερί της πόλης. Δεν πρόλαβε να στεγνώσουν οι δρόμοι, δεν πρόλαβε να
‘ρθει το ρεύμα σε μεγάλο μερος του κέντρου της πόλης, δεν πρόλαβε να
δει ο Θεσσαλονίκιος και πάλι τη βρύση του να τρέχει νερό, και οι δημοτικοί
άρχοντες βρήκαν την ευκαιρία Παρασκευή μεσημέρι να... πνίξουν το πόνο
τους στα τσίπουρα.
Τα σχόλια είναι περιττά αφήνουμε τους πολίτες να κρίνουν την παραπάνω εικόνα με τους αντιδημάρχους κ.κ. Λεκάκη, Πέγκα και Παππά, την
πρόεδρο του δημουτικού συμβουλίου κ. Γούλα και άλλους εκλεκτούς, να
πίνουν τσίπουρα και να χασκογελούν σε κεντρικό ουζερί της πόλης, λίγες
ώρες μετά την περιπέτεια που έζησαν οι πολίτες της.
Ο αντιδήμαρχος κ. Πέγγας άρτι αφιχθείς από το Τουμπάι και η κα Γούλα αρτι αφιχθείσα από το Βερολίνο όπου συνόδευσε το δήμαρχο Γιάννη
Μπουτάρη στο ταξίδι του στη γερμανική πρωτεύουσα. Λογικό είναι μετά
από μια τόσο δύσκολη βδομάδα που είχαν οι άνθρωποι να το ρίξουν λίγο
έξω. Κρατήστε όμωε και λίγο τα προσχήματα...

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το πρωί της Κυριακής ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο πρώην πρωθυπουργός το πρωί της Κυριακής θα δώσει το παρών στην εκδήλωση «Πόντος Παντού»
που διοργανώνει ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σάββας
Αναστασιάδης. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο πρώτος ελληνικής
καταγωγής κοσμοναύτης Θεόδωρος Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλος, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του πέντε ταξίδια, συνολικά 537 ημέρες παραμονής στο διάστημα και έχει «περπατήσει»
52 ώρες στο κενό. Η εκδήλωση «Πόντος Παντού» θα διεξαχθεί
την Κυριακή στις 12:00 στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες της στηλης ήθελαν στην εκδήλωση να δίνει
το παρών και ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο το πρόγραμμα του προέδρου της ΝΔ άλλαξε την τελευταία
στιγμή καθώς τη Δευτέρα θα παρευρεθεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης.
Τέλος, το μεσημέρι της Κυριακής ο κ. Καραμανλής αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ που διεξάγονται την ίδια μέρα στο Α’ Δημοτικό Διαμέρισμα του Κεντρικού Τομέα. Όμως, ο πρώην πρωθυπουργός θα
φύγει για Αθήνα το βράδυ της Κυριάκης ενώ δεν αναμένεται να
δώσει το παρών την επόεμνη μέρα στην παρουσίαση του βιβλίου της Σοφίας Λουκέρη που αναφέρεται στις κυβερνήσεις του
και ομιλητές θα είναι ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας
και ο πρωην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης.

karfitsomata
Νόμος Κατρούγκαλου «η
σφαγή των συνταξιούχων»

★ Πάντως αν αναλογισθείτε ότι ήδη αποχώρησαν από τον
Γιάννη μου 7 μαθαίνω σημοτικοί του σύμβουλοι, φαντασθείτε τι
θα γίνει αν πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι λέτε θα γυρίσουν και πάλι;
★ Εκεί στις Δυτικές Συνοικίες στον Εύοσμο και στην Σταυρούπολη ετοιμάζονται πολλοί υποψήφιοι, αλλά η δυναμική άρχισε να
παγιώνεται. Στον Εύοσμο φαίνονται επικρατέστεροι ο Καμαρινός
με τον Σούλα και ερωτηματικό αποτελεί ο Λαφαζανίδης. Στην
Σταυρούπολη ο Δεμουρτζίδης με τον Λίλτση και κάποιος ανάμεσα
στον Παπαδόπουλο και Μυρίδου. Οψόμεθα

★ Μεγάλη αντίδραση φαίνεται ότι έχει το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, που θα έχει το όνομα Σκουρλέτης α!
συγγνώμη Κλεισθένης. Όλα σχεδόν τα Δημοτικά Συμβούλια ανά
την Ελλάδα ήδη αντέδρασαν με αρνητικά ψηφίσματα.
★ Αλήθεια αν ρωτούσαμε σήμερα τους Έλληνες για να μας
πουν ποιος είναι ο Κλεισθένης θα ήξεραν να μας απαντήσουν;
Έμαθαν όμως ότι θα είναι αυτός που θα διαλύσει με το νομοσχέδιό
του την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τελευταία ίσως δομημένα, όπως
είναι με τα λάθη της, οργανωμένη εξουσία στην χώρα για τον
πολίτη.
★ Πριν 8 χρόνια έμαθαν οι Έλληνες τι είναι ο Καλλικράτης.
Είναι αυτός που άλλαξε τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Τον άλλο τον
Αρχαίο τον ξέρει κανείς; Όσο για τον Καποδίστρια αυτός είναι
κεφάλαιο μόνος του αφού μας έφερε τις πατάτες.
★ Ουφ! Θέλω να κουτσουμπολεύσω αλλά με όσα βλέπω
σοβαρεύω και φιλοσοφώ. Δεν μ’ αφήνουν να γράψω για όσα με
έβαλε ο εκδότης μου να γράψω, αφού κάθε λίγο και λιγάκι κάτι
καινούριο βγαίνει και δεν μας αφήνει σε ησυχία.

★ Πάντως τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο ο σιορ Γιάννης ο
δήμαρχος που μας αξίζει. Διαβάζοντας αντιλήφθηκα ότι είναι αυτήν την φορά ένας κυβερνήσιμος viral, σαν πολύφερνη νύφη που
τον λιγουρεύονται όλοι. Λέτε αυτήν την φορά να ελαφροπηδήξει
πάλι σε άλλα μονομάτια;

★ Σε άλλες περιοχές δεν φαίνονται δυναμικοί υποψήφιοι. Στον
Δήμο Θεσσαλονίκης κάθε βδομάδα εμφανίζονται κάποιοι αλλά
δεν έχουν δυναμική για να παίξουν σαν πραγματικοί υποψήφιοι.
★ Στον Λαγκαδά ήδη ετοιμάζεται ο Περιφερειακός σύμβουλος
Ταχματζίδης για υποψήφιος δήμαρχος, έχοντας μάλιστα μεγάλη
απήχηση ακόμη και στον κόσμο που για χρόνια ψήφιζε τον σημερινό δήμαρχο. Εγώ είμαι με την Μαρκέλλα.
★ Στον Δήμο Παύλου Μελά υποψήφιος δήμαρχος προσπαθεί
να τσιμπολογήσει σαν σπουργίτι. Λίγα από εδώ λίγα από εκεί.
Μπορεί όμως αυτό το στριφογύρισμα να το πιάσει το δίχτυ του
πραγματισμού και να το καταλάβουν αυτοί που τους κορόιδεψε.
Και τότε θα τα βρει μπροστά του. Άκουσες φίλε μου, εσύ που
ξέρεις; Ονόματα δεν λέω, σπίτια και πόρτες δεν κλείνω!!!
★ Στο Ωραιόκαστρο όλα δείχνουν αλλαγή στην δημοτική αρχή
πληθαίνοντας καθημερινά οι φωνές για μηδαμινή επίγνωση των
προβλημάτων αφού δεν είναι κανένας στον δήμο για να τα ακούσει. Παπακωνσταντίνου ή Τσακίρης; Εσείς τι λέτε;
★ Στον Δήμο Αλεξάνδρειας μάθαμε ότι ο Δήμαρχος έχασε την
πλειοψηφία στο Συμβούλιο, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν δημοτικοί σύμβουλοί του για πολλές κατευθύνσεις. Πάνο μας ακούς;
★ Κλείνω με τον σιορ Γιάννη μου. Δεν μιλάει βρε παιδί μου
καθόλου και μου λείπει. Λες να ρεμβάζει ή να δουλεύει. Και δεν
πρέπει να κουράζεται αφού τον θέλουμε ακμαίο και με ενέργεια.

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ*
Οι μειώσεις στις συντάξεις του
νόμου Κατρούγκαλου, είναι μειώσεις
με υπογραφή Τσίπρα-Καμμένου.
Το τραγικό είναι ότι οι μειώσεις
αυτές δεν χρειάζονταν και δεν προβλέπονταν μέχρι την ώρα που ανέλαβαν τη
διακυβέρνηση του τόπου ο ΣΥΡΙΖΑ και
οι ΑΝΕΛ. Η Νέα Δημοκρατία θα αποφασίσει τα επόμενα βήματά της αφού
αναλάβει τη διακυβέρνηση βάσει των
οικονομικών δεδομένων που θα παραλάβει, επομένως τίποτα δεν μπορεί να
αποκλεισθεί αυτήν την ώρα.
Σε κάθε περίπτωση, οι δεσμεύσεις μας για τη φορολογία (μείωση του
ΕΝΦΙΑ, εισαγωγικός συντελεστής στο
9% κ.α.) θα ωφελήσουν και τους συνταξιούχους αμβλύνοντας τις συνέπειες
των πολιτικών που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρόταση της ΝΔ για το ασφαλιστικό είναι πλήρης και κυρίως βιώσιμη
και στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο 1ος
πυλώνας, θα είναι κρατικός, υποχρεωτικός με βάση το αναδιανεμητικό
σύστημα. Θα φροντίζει δηλαδή είτε
το κράτος είτε τα ασφαλιστικά ταμεία
να αποδίδουν μία σύνταξη με βάση το
ισχύον σύστημα. Ο 2ος θα είναι πυλώνας επίσης υποχρεωτικός, αλλά με
βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και
ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέξει
μεταξύ κρατικού φορέα ή ιδιωτικού
φορέα, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
ένα τμήμα τουλάχιστον των εισφορών
των εργαζομένων δεν θα κατευθύνονται στην πληρωμή των σημερινών
συντάξεων αλλά θα μπαίνουν σε έναν
κουμπαρά και θα επενδύονται με
ασφαλή τρόπο και τα χρήματα που θα
προκύπτουν από αυτή την αποταμίευση και την επένδυση θα δίνουν μία
συμπληρωματική σύνταξη.
Ο 3ος πυλώνας τέλος θα είναι
αυστηρά ιδιωτικός, αλλά και προαιρετικός με βάση το κεφαλαιοποιητικό
σύστημα.
Παράλληλα με την εφαρμογή
του σχεδίου της ΝΔ που περιλαμβάνει
ένα σοκ επενδύσεων και πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, θα πάψουν οι
συντάξεις να λειτουργούν και ως κοινωνικό επίδομα στήριξης των παιδιών
και των εγγονών των συνταξιούχων.
*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ.
Βουλευτής της ΝΔ στη Χαλκιδική και
επιχειρηματίας.
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karfitsomata
Μανδρίνος: Πολλή δουλειά, λίγα λόγια

{
Ποιο τοπικό στέλεχος της ΝΔ έχει
χάσει τον ύπνο του
μετά τα όσα γράφονται για το ηλικιακό
πλαφόν που ετοιμάζεται να βάλει ο
πρόεδρος της ΝΔ για
τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών;

{
Ποιο στέλεχος του
Κινήματος Αλλαγής
από τη Θεσσαλονίκη
έχει μπει στο μάτι
των συντρόφων του
για την υπερπροβολή που δείχνει το τελευταιο διάστημα και
την προσπάθεια που
κάνει να πλασαριστεί
σε κορυφαία τοπική
κομματική θέση;

«Για τη διατήρηση και
τη βελτίωση του βαθμού
ικανοποίησης των επισκεπτών απαιτείται πολύ δουλειά και λίγα λόγια», τόνισε
στην karfitsa, ο πρόεδρος
της ΕΞΘ, Ανδρέας Μανδρίνος σχολιάζοντας την έρευνα ικανοποίησης τουριστών
& απόδοσης ξενοδοχείων
της GBR Consulting . Ο κ
Μανδρίνος ευχαρίστησε
τον Οργανισμό Τουριστικής
Προβολής και προσωπικά την πρόεδρο κ Βούλα Πατουλίδου
για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και εξήγησε ότι «Η μικρή
πτώση της τάξης του 0,2% που παρουσιάζει η συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης, από τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων της πόλης οφείλεται στην αύξηση
της τιμής των δωματίων και όχι στην εικόνα των τουριστικών
καταλυμάτων». Ο κ Μανδρίνος ξεκαθάρισε ότι οι ξενοδόχοι
έχουν σύμπνοια στα τουριστικά θέματα με το Δήμο Θεσσαλονίκης και δεν μπορούν να σχολιάσουν τα στοιχεία της έρευνας που σχετίζονται με την καθαριότητα της πόλης, καθώς
δε γνωρίζουν σημαντικές παραμέτρους που αφορούν στο
έμψυχο υλικό που στελεχώνει την αρμόδια υπηρεσία άλλα
και τον τεχνικό εξοπλισμό της.

Μια ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε το μεσημέρι
της Τετάρτης του περιφερειαακούς συμβούλους
κατά την έκτακτη συνεδρίαση για τον «Κλεισθένη 1». Σε κάθε ένα από τα έδρανα του περιφερειακού συμβουλίου βρισκόταν μια συλλεκτική
μπύρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης,
η μπύρα ήταν προσφορά του δήμου Σιντικής με
αφορμή την κοινή εκδήλωση που πραγματοποιεί
την Κυριακή μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας στο Ρούπελ Σερρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης είχε δώσει μια παρόμοια μπύρα ως δώρο
στον πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη στην
πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται
πως η μπύρα «Voreia» πάει με όλα...

Δεν είδαν με καλό μάτι τον Μπόλαρη
«Μουρμούρες» έφερε
στα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η στάση του βουλευτή
της Α’ Θεσσαλονίκης του
κυβερνώντος κόμματος
Μάρκου Μπόλαρη να ζητήσει αρχικά την απόσυρση
της διάταξης για την υιοθεσία ομόφυλων ζευγαριών
και στη συνέχεια να απέχει
από την ψηφοφορία. Κληθείς να σχολιάσει κορυφαίος κομματικός παράγοντας
του ΣΥΡΙΖΑ στη στήλη τη στάση του κ. Μπόλαρη αρκέστηκε
να πει ότι «ο κάθες βουλευτής έχει την άποψη του», όμως, off
the record τα σχόλια των συντρόφων του κ. Μπόλαρη για τη
στάση του βουλευτή δεν ήταν και τα καλύτερα...

Τα ‘χουν με το δήμαρχο Καλαμαριάς
Πολλά νεύρα έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες στήλης, κυβερνητικά στελέχη για τις καθυστερήσεις που έχει επιδείξει ο δήμος Καλαμαριάς στις διαδικασίες αξιοποίησης του πρώην στρατόπεδου Κορδά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον προηγούμενο Ιανουάριου ψηφίστηκε στη Βουλή η
παραχώρηση στον δήμο Καλαμαριάς της χρήσης των εκτάσεων ιδιοκτησίας του υπουργείου
Οικονομικών, στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, για 99 χρόνια και χωρίς αντάλλαγμα. Η παραχώρηση εντάχθηκε σε τροπολογία που κατατέθηκε ως προσθήκη σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Οικονομικών. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκε στον Δήμο έκταση εμβαδού 203 περίπου στρεμμάτων. Σύμφωνα με την τροπολογία, η εν λόγω έκταση δεν χρησιμοποιείτο από τις ένοπλες
δυνάμεις και σκοπός της παραχώρησης ήταν η αξιοποίησή της με την ενσωμάτωσή της στον
αστικό ιστό και την κοινωνική ζωή της πόλης, ως χώρου υπερτοπικού πρασίνου και αναψυχής.
Ωστόσο αν και τα κυβερνητικά στελέχη είδαν ότι οι διαδικασίες απόδοσης του στρατοπέδου
προχώρησαν με γρήγορους ρυθμούς παρόλα αυτά βλέπουν τους τελευταίους μήνες να υπάρχει
μια κάποια ολιγωρία από το δήμο Καλαμαριάς προκαλώμτας τους αρκετά νεύρα...
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Πάει με όλα

Βγήκαν τα μαχαίρια
Χαμός μαθαίνουμε ότο γίνεται στο εσωτερικό
του Κινήματος Αλλαγής Θεσσαλονίκης. Αφορμή
είναι οι νέες δεκατρείς θέσεις που θα περιλαμβάνει η νέα νομαρχιακή επιτροπή του Κινήματος
Αλλαγής που θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα. Μάλιστα όπως πληροφορούμαστε εκεί
που υπάρχει μεγάλο διαγκωνισμός αφορά στο
...τοπικό στρατόπεδο των προεδρικών. Βλέπεται
η Γεννηματικοί προορίζονται να πάρου τέσσερις
θέσεις από τις δεκατρεις στη νέα νομαρχικοί επιτροποί και ήδη έχουν βγει τα ...μαχαίρια μεταξύ
των υποψηφίων.

Όλα του γάμου δύσκολα..

Σε χαλαρό κλίμα είχαν την ευκαιρία
να τα πουνε με δημοσιογράφουςτα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε συνάντηση που πραγματοποίησαν την Τετάρτη
σε κεντρικό ουζερί της πόλης. Παρά το
χαλαρό κλίμα όταν κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση που τους απευθύναμε για τη συνεργασία τους με τους
ΑΝΕΛ ο συντονιστής της νομαρχιακής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δουίτσης αφού αναψε τσιγάρα αρκέστηκε να πει «ο Πάνος Καμμένος έχει βοηθήσει πολύ με την απόδοση
των πρώην στρατοπέδων» αλλά στελέχη κοιτούσαν προς τα ποτήρια τους ενώ
κάποις πετάχτηκε λέγοντας «μην μας
βάζεις δύσκολα τωρα». Όλα του γάμου
δύσκολα θα τους απαντήσουμε εμείς...

Διάσταση απόψεων

Κάθε μέρα που περνά η «Πρωτοβουλια» του Γιάννη Μπουτάρη δείχνει σημάδια αποσύνθεσης. Ο δήμαρχος είδε το
βράδυ της Δευτέρας την παραταξή του
για χωρίζεται στα δυο για το ψήφισμα
που αφορούσε το νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1». Από τη μια μπήκαν σε ψηφοφορία η πρόταση του του δημοτικού συμβούλου της «Πρωτοβουλίας» Χρήστου
Παπαστεργίου και από την άλλη ήταν η
προταση που κατατέθηκε από την πλευρά του αντιδημάρχου Νίκου Φωτίου. Τελικά και οι δυο προτάσεις πήραν από 17
ψήφους και έτσι το δημοτικό συμβούλιο
αποφάσισε να καταθέσει δυο ψηφίσματα και όχι ένα για τη γενική συνέλευση
της ΚΕΔΕ. Η διάσταση απόψεων που
υπάρχει, όμως, μέσα στη κυβερνώσα
δημοτική παράταξη φάνηκε για άλλη
μια φορά...

αφιέρωμα

αφιέρωμα

Δήμος Θερμαΐκού

Είναι το στολίδι της Θεσσαλονίκης.
Έγινε τραγούδι. Έγινε...μόδα. Ήταν
και παραμένει στην καρδιά των
κατοίκων της συμπρωτεύουσας.
Η Περαία, ο Μπαξές, η Επανομή,
η Ν. Μηχανιώνα, το Αγγελοχώρι,
η Κερασιά είναι σημεία αναφοράς
στη ζωή της πόλης. Πάνω από
μισό αιώνα ο δήμος Θερμαϊκού
μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Για
διακοπές, για διασκέδαση, για
μπίζνες, για deals. Σήμερα, οι
δυνατότητες ανάπτυξης της
περιοχής, είναι μεγάλες. Η δημοτική
αρχή σχεδιάζει, εκπονεί, υλοποιεί
έργα και προγράμματα για όλους.
Η κρίση δημιουργεί νέες ευκαιρίες,
ανοίγει νέες προοπτικές.

✓ Τουρισμός
✓ Ανάπτυξη
✓ Υποδομές
✓ Καθαρές πόλεις
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αφιέρωμα
Έργα εκατομμυρίων αλλάζουν την εικόνα του δήμου Θερμαϊκού
Το 100% αγγίζει η απορρόφηση
πόρων και η αντίστοιχη αξιοποίηση
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, προκειμένου να
γίνουν έργα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών
του δήμου Θερμαϊκού. Η αντιδήμαρχος της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
Πάττη Πασχαλίδου εξηγεί στην Karfitsa
πως «Γίνονται σοβαρές και καθημερινές προσπάθειες, για την ένταξη έργων σε όποια πρόσκληση βγει από τις
διαχειριστικές αρχές και μπορώ να πω
πως είμαστε σε ετοιμότητα έτσι ώστε
να απορροφήσουμε τους πόρους στο
100%. Υπάρχουν βέβαια και τα καθημερινά προβλήματα, που όμως, λύνονται με μικρότερες εργολαβίες. Όπως
είναι για παράδειγμα τα έργα οδοποιίας.
Υλοποιούμε αυτή τη στιγμή εργολαβία
αφαλτοστρώσεων και συντάσσεται νέα
μελέτη του δήμου ύψους 2.700.000
ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που ο δήμος
Θερμαΐκού θα δημοπρατήσει ένα τόσο
μεγάλο έργο ασφαλτοστρώσεων. Ταυτόχρονα, γίνονται μικροπαρεμβάσεις
σε όλους τους οικισμούς, που αφορούν
σε αναπλάσεις, φωτισμό και κράσπεδα,
ενώ αναμορφώνονται οι παιδικές χα-
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ρές, βάση της νέας νομοθεσίας. Έχουμε
πολλά έργα σε εξέλιξη και υπάρχουν
και έργα που αναμένεται να δημοπρατηθούν».
Κατασκευή σχολικών μονάδων,
έργα αντικατάστασης του δικτύου
ύδρευσης, ασφαλτοστρώσεις, αναπλάσεις είναι ενδεικτικά μερικά από τα έργα
που πραγματοποιούνται στον δήμο
Θερμαϊκού, ενώ η χρηματοδότηση αρκετών εξ αυτών, προέρχεται από ίδιους
πόρους. Μερικά από τα έργα που ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση του
δήμου είναι το έργο «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 10 Δ.Κ. Περαίας», προϋπολογισμού 190.972,94€,

τα έργα «Αναπλάσεις πεζοδρομήσεις
Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας», συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00€, -αφορά
το δίκτυο πεζοδρόμων της Ν. Μηχανιώνας, το έργο «Ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών στην Δ.Ε. Μηχανιώνας
και Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού
λόγω θεομηνίας», προϋπολογισμού
160.000,00€. Έγινε «Συντήρηση
και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού», προϋπολογισμού
172.000,00€, «Συντήρηση κτιρίου
Δημοτικής Αγοράς Επανομής», προϋπολογισμού 80.000,00€
Ιδιαίτερα σημαντικό έργο αποτελεί
η ανάπλαση της παραλίας της Επανο-

Της Έλενας
Καραβασίλη

μής, προϋπολογισμού 120.000,000€.
Παράλληλα, υλοποιήθηκε έργο συντήρησης κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ του
Δήμου Θερμαϊκού, προϋπολογισμού
47.700,00€. έγινε αποκατάσταση του
Αλιευτικού καταφυγίου Επιβατών του
Δήμου Θερμαϊκού», προϋπολογισμού
309.298,00€, Επιπλέον, κατασκευάστικε τοπικό δίκτυο απαγωγής υδάτων
στην περιοχή της οδού Τσιτσάνη στην
Δ.Κ. Ν. Επιβατών» , προϋπολογισμού
30.000,00€. Όσον αφορά σε έργα που
είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται
από τον δήμο, ενδεικτικά, υλοποιείται η κατασκευή και συμπλήρωση
ιδιωτικών συνδέσεων αποχετευτικού
δικτύου οικισμού Επανομής Δ. Θερμαϊκού, προϋπολογισμού μελέτης
168.252,51€, γίνονται έργα που
αφορούν σς αναπλάσεις-πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Θερμαϊκού», προϋπολογισμού 70.000,00€ και εγκαθίσταται ο
εργολάβος «Εκσυγχρονισμός δικτύου
ύδρευσης για την αντιμετώπιση λειψυδρίας της Επανομής, συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€.

αφιέρωμα
Στόχος της ΔΕΥΑΘ να υπάρχει νερό παντού το καλοκαίρι
Με ουσιαστικές παρεμβάσεις στα
δίκτυα υδροδότησης επιχειρεί ο δήμος Θερμαϊκού να βελτιώσει την
παροχή νερού στους οικισμούς της
περιοχής και να διασφαλίσει την
επάρκεια. Η υδροδότηση όλης της
περιοχής είναι αποκλειστική ευθύνη της ΔΕΥΑΘ, καθώς δεν υπάρχει
σύνδεση με τους αγωγούς της ΕΥΑΘ
στην ύδρευση παρά μόνο στην αποχέτευση
Οι Νέοι Επιβάτες, η Περαία και η
Αγία Τριάδα αντιμετωπίζουν κατά καιρούς έντονο πρόβλημα κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες καθώς ο πληθυσμός των περιοχών τριπλασιάζεται.
Το χειμώνα οι κάτοικοι στις περιοχές
αυτές φτάνουν τους 52.000 ενώ το
καλοκαίρι μαζί με τους επισκέπτες
και τους τουρίστες ξεπερνούν τους
200.000. Σύμφωνα με τον δήμαρχο
Θερμαϊκού, Γιάννη Μαυρομάτη, πέρυσι ήταν το πρώτο καλοκαίρι που η Περαία δεν «δίψασε», καθώς οι ανάγκες
σε νερό καλύφθηκαν από την αγορά
μιας νέας γεώτρησης που προστέθηκε
στις ήδη υπάρχουσες. «Η περιοχή μας
έχει έντονο πρόβλημα, καθώς απα-

Της Δέσποινας
Κρητικού

γορεύονται οι νέες γεωτρήσεις διότι
έχουν έχουν υφαλμυρωθεί» τόνισε
στην karfitsa, ο δήμαρχος Θερμαϊκού,
Γιάννης Μαυρομάτης και εξήγησε ότι
η μόνη λύση είναι η μίσθωση γεωτρή-

σεων κατοίκων της περιοχής οι οποίες εντάσσονται στο δίκτυο της ΔΕΥΑΘ
για να μειωθεί η λειψυδρία. Άλλωστε
όπως αναφέρει η μόνιμη λύση θα έρθει με τη σύνδεση της περιοχής με την

ΕΥΑΘ.
Απώλειες από τους αγωγούς
Τεράστιο πρόβλημα εντοπίζεται
από την απώλεια νερού των παλαιωμένων δικτύων της περιοχής. Στους
Νέους Επιβάτες που η απώλεια νερού
υπολογίζεται στο 80% αναμένεται να
γίνει αντικατάσταση των σωληνώσεων, όταν το έργο ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος.
Απλήρωτα τιμολόγια
Η ΔΕΥΑΘ προσπαθεί με ιδίους
πόρους να καλύψει τις ανάγκες των
κατοίκων αν και πολλοί καταναλωτές
δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς
νερού. Σύμφωνα με πληροφορίες τα
έσοδα της επιχείρησης προέρχονται
μόλις από το 65% των λογαριασμών.
Ο Αγγελάκης Σαμακοβλής, πρόεδρος
της ΔΕΥΑΘ αναφέρει στην Karfitsa ότι
αν και τα οφειλόμενα ποσά είναι πολλά, το νερό δεν κόβεται από τους καταναλωτές καθώς χαρακτηρίζεται ως
κοινωνικό αγαθό. Ο ίδιος επισημαίνει
ότι η ΔΕΥΑΘ έχει έτοιμες προτάσεις για
την βελτίωση του δικτύου σε όλο το
δήμο Θερμαϊκού.

Κρεοπωλείο Σάββας. Από το 2000 κοντά σας. 18 χρόνια γεμίζει το τραπέζι σας
25ης Μαρτίου
με τα πιο εκλεκτά κρέατα. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τις παραδοσιακές
& Ειρήνης 3, Ν. Επιβάτες
συνταγές και την ποιότητά μας στο νέο ανακαινισμένο μας χώρο.
Τηλ.: 23920 25 398 | 6975 940 226
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αφιέρωμα

Το όραμα και οι δράσεις του Γιάννη Μαυρομάτη γ

{
{

«Η ταυτότητα της
περιοχής μας πρέπει να αναδειχθεί
με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο»

Οινοποιείο Γαζωρίτης
Γάζωρος Σερρών

Υποκατάστημα
Περαία Λεωφ. Θεσσαλονίκης 20
23923 06759
info@gazoritiswinery.com
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Ανέλαβε τη διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού το
2014. Αρκετοί χαρακτήριζαν τη συγκεκριμένη περιοχή «καμμένη γη», διότι ο δήμος ήταν υπερχρεωμένος.
Όμως, ο «καπετάνιος» Γιάννης Μαυρομάτης κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να ξεχρεώσει τον δήμο του
και σήμερα - σε μία χρονική περίοδο που τα χρήματα
στην τοπική αυτοδιοίκηση ολοένα και μειώνονται- να
μπορεί να στηρίξει σημαντικά τεχνικά προγράμματα,
με ίδιους πόρους. Το δημαρχείο αλλά και όλες οι υπηρεσίες του δήμου, θα μεταφερθούν στο παλιό κτήριο
του Ξενία στην Περαία, κάτι που θα αναμορφώσει όλο
το παραλιακό μέτωπο. Ο κ. Μαυρομάτης μίλησε στην
Karfitsa για το όραμα που έχει για την περιοχή του
αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύει
να βελτιώσει ακόμη περισσότερα την καθημερινότητα
των συνδημοτών του.
Ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει, για την
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής σας;
Το σημαντικότερο ζήτημα για μένα είναι η προσπελασιμότητα. Ο δρόμος είναι περιφερειακός δρόμος, κατασκευάστηκε το 1950. Οι επισκέπτες μας ταλαιπωρούνται και μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη του
Α.Π.Θ., θρηνούμε τέσσερις νεκρούς κάθε χρόνο. Παρά
τη βούληση του Περιφερειάρχη, η γραφειοκρατεία
των υπηρεσιών δεν επιτρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Επίσης, υπάρχουν κλειδωμένα δημόσια ακίνητα στην περιοχή που δεν επιτρέπουν την εκτόξευση

του τουρισμού αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Το ΠΙΚΠΑ Αγίας Τριάδας, ανήκει στο υπουργείο Εργασίας. Ενώ θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο
κατασκηνωτικό κέντρο, ρημάζει και υποβαθμίζει τη
γύρω περιοχή. Περιμένουμε να γίνει μία νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει στους δήμους να
χρησιμοποιούν τα ακίνητα αυτά και τα χρήματα
μέσω προγραμματικής σύμβασης, θα πηγαίνουν
στο κράτος. Το δεύτερο ακίνητο είναι το κάμπινγκ
της Αγίας Τριάδας, που πλέον έχει λεηλατηθεί. Η περιοχή μας έχει δύο υγροβιότοπους, του Αγγελοχωρίου
και της Επανομής. Όμως, στον υγροβιότοπο της Επανομής, έχουμε το κάμπινγκ το οποίο ρημάζει διότι δεν
έχουν δοθεί οι χρήσεις γης. Από εκεί και πέρα, έχουμε
νομιμοποιήσει το λεγόμενο «Άκτιο» της Αγίας Τριάδας
και είμαστε έτοιμοι να το δημοπρατήσουμε. Έχουμε
κάποια τεχνικά προβλήματα με την κτηματική υπηρεσία το δημοσίου που διεκδικεί ένα μέρος αυτού του
χώρου και θα πάμε στα δικαστήρια. Επιπλέον έχουμε εντάξει σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ την περιοχή της Αγίας
Τριάδας από το «Άκτιο» μέχρι και τα βράχια, ώστε να
γίνει η ανάπλαση του χώρου αυτού. Η άλλη ενέργεια
που έχουμε κάνει, είναι η σύναψη προγραμματικής
σύμβασης με την Πολυτεχνική Σχολή για να αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση της ακτής, από την Περαία
μέχρι και την Αγία Τριάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να κινδυνεύει δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Έχουμε ετοιμάσει τον φάκελο έτσι ώστε να μπορέσουμε να

Στην Έλενα
Καραβασίλη
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αφιέρωμα

για τον δήμο Θερμαϊκού

ουμε για να λάβουμε την σχετική χρημα-

ύσκολη για όλους οικονομική περίοδο,
όπο ο δήμος Θερμαϊκού εμφανίζεται οιεύρρωστος;
αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου το
δήμος είχε πάρα πολλές οικονομικές
σεις. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το κλείοινωφελούς επιχείρησης και πολλά χρέη
και σε ιδιώτες. Με υπερηφάνεια σήμερα
ω πως ο δήμος Θερμαϊκού, βρίσκεται στο
μων με θετικό πρόσημο στον ισολογισμό.
οιπόν να ανταποκριθούμε στους προυποας και στο τεχνικό μας πρόγραμμα. Ταυχος μας είναι να μειώνουμε κάθε χρόνο
κά βάρη των δημοτών μας. Μειώσαμε
τέλη στην καθαριότητα και στην ύδρευκαι 4%, ενώ του χρόνου θα μειωθούν
άξαμε την κατηγορία των ανέργων, που
η 50% στα δημοτικά τέλη.

, τι έχετε κάνει προκειμένου να μειώοστά ανεργίας στο δήμο σας;
ούμε να αξιοποιήσουμε κάθε συγκριτικό
α της περιοχής μας, για να δημιουργήσουγασίας. Στην περιοχή του Ποταμού, ανοίδημοτικά αναψυκτήρια όπου δουλεύουν
νέοι άνθρωποι. Όμως, όπως σας είπα,

για να γίνουν ανάλογες επενδύσεις στην περιοχή μας,
πρέπει να λυθεί το ζήτημα της προεσπαλασιμότητας
καθώς και η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων ακινήτων.
Επίσης, πρέπει επιτέλους να γίνει η θαλάσσια συγκοινωνία.
-Πριν από δύο χρόνια, ο δήμος σας τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της πλημμύρας που
έπληξε την περιοχή. Τι κάνατε από τότε για να «θωρακίσετε» την περιοχή σας και τι έγινε με τις αποζημιώσεις στους δημότες σας;
Αυτή την ώρα «τρέχουν» στην περιοχή μας έργα
15,5 εκατ. ευρώ. Δεκατέσσερα ρέματα που διασχίζουν
την Περαία, τους Νέους Επιβάτες και την Αγία Τριάδα,
θα αποκατασταθούν καθώς πήραμε οριστική υδραυλική μελέτη μαζί με την οριοθέτηση των ρεμάτων, με
προεδρικό διάταγμα. Έχουν δοθεί περίπου 670.000
ευρώ στα νοικοκυριά, ενώ όσοι ήθελαν αποζημίωση
για τα ακίνητά τους, έχει αναλάβει τη διαδικασία η ΥΑΣΒΕ και προχωράει.
Ποιο είναι το όραμά σας για τον δήμο σας;
Η ταυτότητα της περιοχής μας πρέπει να αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε ένας από
τους δήμους με τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο μέσης αλιείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Νέα Μηχανιώνα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της δημοτικής
αρχής, απασχολείται στην αλιεία το 60- 65% του πληθυσμού, ενώ η αλιεία συνεισφέρει το 70% των συνολικών εσόδων στην τοπική οικονομία.
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Επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου
Συνολικές επενδύσεις ύψους101
εκατ. ευρώ έχει προγραμματίσει, για
την περίοδο 2018-2022, η Εταιρεία
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), για την ανάπτυξη
των υποδομών και τη διείσδυση σε
υφιστάμενες και νέες περιοχές με προβλεπόμενη νέα επέκταση του δικτύου
κατά 369 χιλιόμετρα στις περιοχές της
Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, συνδέοντας περισσότερους από 60.000
νέους καταναλωτές.
Σύμφωνα με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στον
Δήμο Θερμαϊκού, κατά το έτος 2017
κατασκευάστηκαν 25 χλμ. δικτύου φυσικού αερίου και πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες από 2.000 νέες συνδέσεις στις περιοχές της Περαίας και των
Νέων Επιβατών. Τα έργα της επέκτασης
του δικτύου συνεχίζονται τόσο στις
υφιστάμενες περιοχές, όσο και με ραγδαίους ρυθμούς για τη σύνδεση των
νέων περιοχών του Δήμου, έχοντας ως
στόχο την τροφοδότηση των δημοτικών κοινοτήτων της Επανομής και της
Νέας Μηχανιώνας εντός του τρέχοντος
έτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της

ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα κατασκευαστούν συνολικά περί τα 41,3 χλμ. δικτύου χαμηλής
πίεσης και 4,2 χλμ. χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης στην Επανομή και στη
Νέα Μηχανιώνα και εκτιμάται ότι θα
συνδεθούν περισσότεροι από 3.600
νέοι καταναλωτές την περίοδο 20182022, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό

άνω των 7,5 εκατ. ευρώ.
Έκπτωση 100%
στα τέλη σύνδεσης
Αξίζει να σημειωθεί, ότι βρίσκεται σε ισχύ η προσφορά για «ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» για
όλους τους νέους καταναλωτές που
θα υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης με

Εξακολουθούμε να
πιστεύουμε ότι η
μοναδικότητα μας
βρίσκεται στο γεγονός
πως έχουμε καταφέρει
να συνδυάσουμε τις
γεύσεις των burgers με την παρουσία
της pizza και την
γλυκύτητα της κρέπας.
Όλα αυτά με υγιεινά,
σπιτικά υλικά και
αυθεντικές συνταγές
δίπλα στη θάλασσα.
Οικονομίου 75, Αγ. Τριάδα
www.tastefood.gr
fb page: Tastefood Online
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Τηλέφωνα:
23920 51150,
6980 931 888,
6974 058 820

Της Δέσποινας
Κρητικού

το δίκτυο φυσικού αερίου έως το τέλος
του έτους και για όλες τις χρήσεις (Οικιακή, Εμπορική, Βιοτεχνική-Βιομηχανική, Δημόσια-Δημοτικά κτίρια). Η νέα
σύνδεση αφορά την κατασκευή του
σημείου παροχής (τοποθέτηση έως
και του μετρητή φυσικού αερίου) που
αποτελεί αρμοδιότητα της Εταιρείας
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ). Αυτό σημαίνει
ότι ο καταναλωτής αποκτά σημαντικό
όφελος, καθώς καταβάλει μόνο το
κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης
φυσικού αερίου.
Οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις σύνδεσης μπορούν να
υποβάλλονται στην ιστοσελίδα www.
edathess.gr, ενώ για την εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί τηλεφωνικό
κέντρο, όπου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ζητήματα νέων
συνδέσεων & κατασκευών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν στο
τηλέφωνο 11 150.
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αφιέρωμα
Νέα απορριμματοφόρα σε όλες τις περιοχές
Νέο στόλο με απορριμματοφόρα
αναμένεται να αποκτήσει το επόμενο
διάστημα ο δήμος Θερμαϊκού, δίνοντας
τέλος σε μια μεγάλη περίοδο αναμονής της ολοκλήρωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την εύρεση
λύσης στον τομέα της καθαριότητας.
Μέχρι σήμερα ο δήμος οδηγούνταν
σε προσωρινές λύσεις για την αποκομιδή των σκουπιδιών από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, προσπαθώντας
να καλύψει τις μεγάλες απατήσεις της
περιοχής. «Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην καθαριότητα
μίας τουριστικής περιοχής. Διαθέτουμε
τα χρήματα, για να είναι ο δήμος μας
αστραφτερός» τόνισε στην karfitsa ο
δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης εξηγώντας ότι οι όποιες διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι δίκαιες. Η
καθαριότητα στο δήμου Θερμαϊκού πέρασε δια πυρός και σιδήρου τα τελευταία χρόνια καθώς κάθε προσπάθεια
της δημοτικής αρχής να αποκτήσει νέα
απορριμματοφόρα έβρισκε εμπόδια
στην υλοποίηση της. Οι διαγωνισμοί
κρίνονταν άγονοι ενώ ο πρόσφατος διεθνής διαγωνισμός ανέδειξε εργολάβο
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μειοδότη ο οποίος όμως δεν μπορεί να
αναλάβει καθήκοντα καθώς έχει κατατεθεί ένσταση, η οποία αναμένεται να
συζητηθεί από το Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο. Μέχρι
τότε ο δήμος Θερμαϊκού, έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση του αρμόδιου
επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου

έχει προχωρήσει σε σύμβαση με ανάδοχο. «Πιστεύω πως από την ερχόμενη
εβδομάδα, θα έχουμε διπλάσιο αριθμό
απορριμματοφόρων, επτά του ιδιώτη που θα δουλεύουν με δύο και τρία
δρομολόγια και πέντε δικά μας» τόνισε
ο Γιάννης Μαυρομάτης δήμαρχος Θερμαϊκού στην karfitsa.

Γιώργος
Φεστερίδης

Η καθημερινότητα του πολίτη
σε προτεραιότητα
Εκατοντάδες είναι τα αιτήματα
που καλείται να διεκπεραιώσει καθημερινά η Αντιδημαρχία καθημερινότητας συντήρησης υποδομών
πολιτικής προστασίας και πρασίνου
στο δήμο Θερμαϊκού με συχνότερα
την αλλαγή λαμπτήρων, το κλάδεμα
επικίνδυνων δέντρων, τον καθαρισμό
αλσυλλίων και κοινοχρήστων χώρων
για λόγους πυροπροστασίας, τον καθαρισμό των ρεμάτων και την κοπή
της παρόδιας βλάστησης. «Τα αιτήματα ιεραρχούνται καθημερινά, με βάση
κυρίως την ασφάλεια του πολίτη, και
προγραμματίζεται η άμεση επίλυσή
τους από τα εξωτερικά συνεργεία της
Αντιδημαρχίας» εξηγεί στην karfitsa ο
αντιδήμαρχος Γιώργος Φεστερίδης. Στο
μεταξύ ο δήμος Θερμαϊκού έχει μπει
σε πρόγραμμα αντικατάστασης όλων
των λαμπτήρων του δήμου Θερμαϊκού
με φωτιστικά σώματα τύπου LED για
εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας
ενέργειας. Το έργο είναι συνολικού
προϋπολογισμού 3.632.828,00 ευρώ.

αφιέρωμα
Η κοινωνική πολιτική στις προτεραιότητες
Χέρι βοήθειας σε οικονομικά αδύναμους συνεχίζει να προσφέρει ο Δήμος Θερμαϊκού με τη λειτουργία του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Συσσίτιου. Οι τρεις δομές λειτουργούν πλέον
μέσω ΕΣΠΑ και στεγάζονται σε νέο
μισθωμένο χώρο που βρίσκεται στο
21ο χλμ Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται και οι διανομές τροφίμων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ). Από το
συσσίτιο, προβλέπεται να μοιράζονται
καθημερινά περίπου 140 μερίδες
φαγητού. Το κοινωνικό παντοπωλείο
στοχεύει στην τροφοδοσίας 560 οικογενειών κάθε μήνα. Από το Κοινωνικό
Φαρμακείο παρέχονται σε περισσότερους από 100 δημότες, δωρεάν φάρμακα και υγειονομικό υλικό, τα οποία
εξασφαλίζονται είτε από δωρεές πολιτών είτε από φαρμακοβιομηχανίες
και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγου. «Αποτελεί σαφή προτεραιότητα
της διοίκησης μας, η κοινωνική έντα-

Της Δέσποινας
Κρητικού

Χάκης Γραμματάς,
πρόεδρος ΔΕΠΑΚΥΤ

Κατερίνα Χατζηχριστοφή,
αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού.

ξη και η καταπολέμηση της φτώχειας
των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας.
Το πρόγραμμα αυτό θα ενισχύσει τις,
υφιστάμενες από διετίας σε εθελοντική βάση, δομές του δήμου μας»
αναφέρει στην karfitsa ο δήμαρχος
Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης.
Εγκαινιάζονται Κέντρο
Κοινότητας και ΚΕΠ Υγείας
Στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου αναμένεται να προστεθεί το επόμενο διάστημα ένα ΚΕΠ
Υγείας και το Κέντρο Κοινότητας.
Πολιτισμός παιδεία και αθλητισμός
Μια γκάμα πλούσιων εκδηλώσεων πλαισιώνει και φέτος το δήμο Θερ-

μαϊκού με βασικό άξονα την ανάδειξη
του πολιτισμού και την επιμόρφωση.
Αναμένεται να γίνουν περισσότερες
από 15 θεσμοθετημένες εκδηλώσεις,
ενώ άλλες τόσες πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικού συλλόγους.
«Κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις
μας έρχονται περισσότεροι από 7.000
επισκέπτες» αναφέρει αναφέρει στην
karfitsa ο Γραμματάς Χάκης πρόεδρος της ΔΕΠΑΚΥΤ. Επίσης σε όλο το
δήμο λειτουργούν συνολικά 80 προγράμματα άθλησης με 1479 συμμετοχές σε τρία κλειστά γυμναστήρια και
σε άλλες 10 εξωτερικές εγκαταστά-

σεις. Για πρώτη φορά φέτος γίνονται
προσπάθειες για να ενταχθούν στις
αθλητικές δραστηριότητες η κωπηλασία και η ιστιοπλοΐα σε συνεργασία
με τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πειραιάς.
Πρόγραμμα για Σχολεία και ΑΜΕΑ
Από τις αρχές της σχολικής χρονιά
πραγματοποιούνται στα 50 σχολεία
του δήμου, δράσεις που ευαισθητοποιούν τα παιδιά κυρίως απέναντι στο
περιβάλλον όπου ζούνε. Για πρώτη
φορά δημιουργήθηκε περιβαλλοντικό δίκτυο σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Δρω
για τον τόπο μου». Επίσης εφαρμόστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
ΑμεΑ εκτός σχολικού ωραρίου. «Ειδικοί εκπαιδευτές επιμορφώνουν τα
παιδιά σε τομείς όπως η μαγειρική η
ζαχαροπλαστική και η κηπουρική. Το
πρόγραμμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο» αναφέρει
στην karfitsa η Κατερίνα Χατζηχριστοφή αντιδήμαρχος Παιδείας και
Πολιτισμού του δήμου Θερμαϊκού.

Τα «Karavakia Thessaloniki Waterbus», βάζουν «πλώρη»
Ξεκινούν και φετος να συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τις κοντινές και
βραβευμένες, με τη «Γαλάζια Σημαία» παραλίες, της Περαίας και των
Νέων Επιβατών, προσθέτοντας στα δρομολόγια τους, και την Αγία Τριάδα.
Η αφετηρία στη Θεσσαλονίκη είναι το λιμάνι, στην Προβλήτα Α’, με
στάση για επιβίβαση/αποβίβαση στο Λευκό Πύργο.
Στα δρομολόγια του «Κωνσταντή», θα έρθει να προστεθεί και το δεύτερο παραδοσιακό καραβάκι, ο «Άγιος Γεώργιος», εντός του Ιουνίου, ενώ
μέσα στο καλοκαίρι, προσθέτουν και νέο καραβάκι.
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αφιέρωμα
Μοχλός οικονομικής ανάπτυξης η Ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας
Η αγορά στην Ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας, λειτουργεί από το 1995. Αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης,
όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για
την Μακεδονία στο σύνολό της, αφού
υπάρχει συνεργασία με την Ιχθυόσκαλα της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Ο Δημήτρης Αργυριάδης,
διευθυντής της Ιχθυόσκαλας Μηχανιώνας περιγράφει στην Karfitsa πως
απασχολούνται περίπου 80 σκάφη και
250 άτομα προσωπικό. «Έρχονται εδώ
περίπου 700 ιχθυοπώλες από όλη τη
Βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα, καθημερινά να περνούν από τον δήμο μας
περισσότερα από 1.000 άτομα που ενισχύουν την τοπική οικονομία. Σύμφωνα με έρευνα, κάθε ευρώ που βγαίνει
από την θάλασσα, επιστρέφεται στο
διπλάσιο στην τοπική οικονομία»,
σημειώνει ο ίδιος.
Ο κ. Αργυριάδης, θέλοντας να...
βάλει τα πράγματα στη θέση τους,
εξηγεί πως στη Νέα Μηχανιώνα, τα
εισαγόμενα ψάρια δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το 8%. «Κάνουμε εξαγωγές,
κυρίως σε Βαλκανικές χώρες και στην
Ιταλία. Μάλιστα, κάθε χρόνο οι εξαγω-

Της Έλενας
Καραβασίλη

γές αυξάνονται. Η καλύτερή μας μέρα,
συνήθως είναι η Δευτέρα που ξεπουλάνε τα μαγαζιά, μετά το Σαββατοκύριακο. Σε ετήσια βάση, διακινούνται
από εδώ 27.000 τόνοι αλιευμάτων με

Κουντουριώτου 119, Νέοι Επιβάτες,
Θεσσαλονίκη, τηλ: 23920 22003,
fb: mama bloom,
instagram: mama.bloom
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τον αντίστοιχο τζίρο να φτάνει περίπου
τα 80.000.000 ευρώ». Μιλώντας για τα
αλιεύματα που κατάσχει ανά διαστήματα η λιμενική αρχή, ο ίδιος περιγράφει
πως υπάρχει κρατική έγνοια έτσι ώστε

να μην γίνεται υπεραλίευση και «στην
προσπάθεια να μην πιάνονται μικρά τα
ψάρια, τα κατάσχει. Σε αυτό βοηθάει η
Ιχθυόσκαλα διότι το λιμεναρχείο βρίσκει εδώ όλα τα ψάρια συγκεντρωμένα
και κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.
Έχουμε συνεργασία με εταιρία που
παίρνει τα ψάρια που δεν αξιοποιούνται, για να τα κάνει ζωοτροφές, έτσι
δεν επιβαρύνεται σε κάτι ο έμπορος».
Στη... μάχη της ανακύκλωσης και
της προστασίας του περιβάλλοντος
έχει μπει και η Ιχθυόσκαλα, αφού πλέον ανακυκλώνονται τα φελιζόλ έτσι
ώστε «να γίνεται σωστή διαχείριση
των απορριμάτων. Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται μέσω διαγωνισμών
χωρίς να παίρνουν χρήματα οι έμποροι. Επιθυμία μας είναι να κάνουμε
διαχωρισμό χαρτιού και πλαστικού,
προκειμένου να βοηθήσουμε το περιβάλλον αλλά και τους αρμόδιους φορείς. Έχουμε καλή συνεργασία με τον
δήμαρχο και είμαστε σε συνεχή επαφή,
για τη χρήση κάδων ανακύκλωσης.
Έτσι κάνουμε ότι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, προς όφελος
όλων μας».

αφιέρωμα
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας στη Μηχανιώνα
Μουσείο «Φυσικής Ιστορίας και
Θάλασσας» σχεδιάζει να αποκτήσει
ο δήμος Θερμαϊκού, αναδεικνύοντας
την ιστορία της περιοχής, η οποία είναι
άρρητα συνδεδεμένη με την αλιεία και
τη θάλασσα. Το Μουσείο πρόκειται να
στεγαστεί στο εγκαταλελειμμένο, σήμερα, δημοτικό κτήριο «Δίας», επιφάνειας περίπου 1.800 τ.μ., το οποίο
βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της
Νέας Μηχανιώνας, στην ιστορική προβλήτα του οικισμού.
Ήδη η δημοτική αρχή έχει καταθέσει τον φάκελο με την πρόταση για
την ένταξή της για χρηματοδότηση
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία». Το έργο κοστολογείται στα 2,5 εκατ. ευρώ και, εφόσον
εγκριθεί, μέσα σε δύο χρόνια το Μουσείο αναμένεται να ολοκληρωθεί.
«Το μουσείο θα γίνει πόλος έλξης
επισκεπτών. Θα φιλοξενηθούν μεγάλες συλλογές ιδιωτών συλλεκτών»,
τόνισε στην karfitsa ο δήμαρχος
Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης.
Το κτήριο «Δίας» ήταν ένα επιβλητικό κτήριο λόγω του μεγέθους

Της Δέσποινας
Κρητικού

και της μορφολογίας του. Πρόκειται
για έναν τριώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 1.794,00 τ.μ., το οποίο
δέσποζε στην ιστορική προβλήτα
του οικισμού. «Το κτίριο αυτό με την

αναστήλωση του θα μετατραπεί σ ένα
κόσμημα στο οποίο θα φιλοξενείται
η ναυτική και αλιευτική κληρονομιά
που σηματοδοτεί την ταυτότητα της
περιοχής μας» τόνισε στην karfitsa

Πάττη Πασχαλίδου,
αντιδήμαρχος
Τεχνικών υπηρεσιών
και ποιότητας ζωής

η Πάττη Πασχαλίδου, αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας
Ζωής.
Όπως αναφέρεται στην πρόταση που έχει κατατεθεί προς στο
υπουργείο Ανάπτυξης, η ίδρυση και
λειτουργία ενός Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας και Θάλασσας με υπερτοπική σημασία θα προωθήσει την
έρευνα της φυσικής κληρονομιάς, θα
ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες σε
θέματα προστασίας και διατήρησης
της φυσικής μας κληρονομιάς, καθώς
και θα προωθήσει την έρευνα για τα
θαλάσσια οικοσυστήματα του Αιγαίου. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην
προώθηση της ιδιαίτερης ταυτότητας
της κοινότητας για τη σχέση της με την
θάλασσα, θα διασώσει και θα αναδείξει την τοπική ναυτική και αλιευτική
παράδοση ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας
του οικισμού. Όπως επισημαίνεται, θα
δημιουργηθεί ένας σταθερός πόλος
για την οικονομική ανάπτυξη και την
αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων
της Νέας Μηχανιώνας, προσφέροντας
νέες θέσεις εργασίας.

Εργοστάσιο-Πρατήριο:
Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης,
τηλ: 23920 35145,
logatma@gmail.com.
Χαριλάου: Μαρασλή 54,
τηλ: 2310 311185
Νέοι Επιβάτες:
25ης Μαρτίου 40
τηλ: 23920 75166
ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ
ΦΡΕΣΚΟ - ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΡΕΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΦΑΡΜΕΣ ΜΑΣ
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αφιέρωμα

Ραγδαία ανάπτυξη
του τουρισμού

Συνωστισμός αναμένεται να επικρατήσει φέτος το
καλοκαίρι στους παραθαλάσσιους οικισμούς του δήμου Θερμαϊκού με τους επισκέπτες να είναι αυξημένοι,
όπως προκύπτει από τις προ κρατήσεις.

{
{

Πέντε χιλιάδες
χρόνια ιστορίας
μετρά η περιοχή
του δήμου
Θερμαϊκού
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Στο δήμο υπάρχουν 18 ξενοδοχεία και 36 ενοικιαζόμενα καταλύματα με συνολικά 1170 κλίνες. Όλα
τα καταλύματα, είναι «κλεισμένα»
από τα μέσα Μαΐου μέχρι τον Οκτώβρη όπως αναφέρει στην karfitsa
ο δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης. «
Η τουριστική κίνηση έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια στην περιοχή μας.
Ένας κύριος λόγος είναι ότι η οικονομική κρίση οδήγησε τον κόσμο σε
κοντινές παραλίες, ένας δεύτερος ότι
καθάρισε ο Θερμαϊκός κόλπος και οι
γαλάζιες σημαίες κοσμούν τα ακτές
της περιοχής και ένας τρίτος ότι οι
δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
και της τουριστικής εταιρείας είναι
στοχευμένες για να προσελκύσουν
ντόπιους τουρίστες άλλα και από τα
Βαλκάνια και όχι μόνο» αναφέρει ο κ
Μαυρομάτης.
Στόχος οι εύποροι τουρίστες
Ο δήμος Θερμαϊκού συμμετέχει
σε όλες τις σημαντικές τουριστικές
εκθέσεις ενώ είναι μέλος του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής. Στους

στόχους του δήμου είναι η προσέλκυση τουριστών με υψηλό ποσοστό ημερήσιας δαπάνης, όπως εξηγεί στην karfitsa ο αντιπρόεδρος
της τουριστικής επιχείρησης ΤΕΘ
ΑΕ Μανώλης Βεργίδης. «Κάνουμε
προσπάθεια να εντάξουμε μόνιμα το
δήμο Θερμαϊκού στο θεσμό διπλωματία των πόλεων, προκειμένου να
συμμετέχουμε σε ακόμη περισσότερες διοργανώσεις για την προβολή του προορισμού», ανέφερε στην
karfitsa ο κ Βεργίδης. Η τουριστική επιχείρηση στοχεύει να αναγάγει
το δήμο Θερμαϊκού σε πρώτο προορισμό για τους τουρίστες που θα φτάνουν είτε οδικώς είτε αεροπορικώς
μέχρι τη Θεσσαλονίκη
Σχολαστική καθαριότητα
των ακτών
Η ακτογραμμή του δήμου Θερμαϊκού είναι τεράστια καθώς εκτείνεται
σε μια απόσταση 57 χιλιομέτρων
αγκαλιάζοντας τους παραθαλάσσιους οικισμούς. Κάθε χρόνο οι ακτές
παίρνουν γαλάζιες σημαίες, όμως

Της Δέσποινας
Κρητικού

Μανώλης
Βεργίδης

αυτό δεν είναι αρκετό για τη δημοτική
αρχή η οποία αποφάσισε να εφαρμόσει ακόμη πιο σχολαστικό πρόγραμμα καθαρισμού της παραλίας με τη
μίσθωση ειδικών μηχανημάτων. Ήδη
έχει γίνει διαγωνισμός υπογράφηκε
σχετική σύμβαση με ιδιώτη και μέσα
στο Μάιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται
προκειμένου οι παραλίες της περιοχής να.. λάμψουν. «Τα μηχανήματα
θα καθαρίζουν τις παραλίες δύο φορές την εβδομάδα καθ όλη την τουριστική περίοδο. θα απομακρύνουν
τα φερτά υλικά, θα κοσκινίζουν την
άμμο και θα την αφήνουν λεία και
καθαρή» τονίζει ο κ Βεργίδης.
Τα μνημεία της Επανομής
Πέντε χιλιάδες χρόνια ιστορίας
μετρά η περιοχή του δήμου Θερμαϊκού. Μια σειρά από ευρήματα που
ήρθαν στην επιφάνεια αναδεικνύουν
την ιστορία του τόπου. Στο Λιμόρι
εντοπίστηκαν 42 ταφές νεκροταφείου του 4ου και του πρώτου μισού
του 5ου αιώνα μ.Χ., το οποίο πιθανόν κατέλαβε τη θέση παλαιότερου
νεκροταφείου της ρωμαϊκής περιόδου. Η κατοίκηση της αρχαίας Αινείας χρονολογείται από την πρώιμη
εποχή του σιδήρου και φτάνει μέχρι
τους ελληνιστικούς χρόνους. Στην
περιοχή της Αινείας έχουν βρεθεί
μετά από ανασκαφές τρεις ταφικοί
τύμβοι Α, Β και Γ, οι οποίοι χρονολογούνται από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Στη
θέση Μπγιαδούδι αποκαλύφθηκε
συγκρότημα παλαιοχριστιανικής βασιλικής, που χρονολογείται στα μέσα
του 5ου αιώνα. Σημαντική ήταν και
η αποκάλυψη ότι πιθανόν το Μετόχι
της Αγίας Αναστασίας να χτίστηκε στη
θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής,
αλλά και την πιθανή ύπαρξη παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου στη θέση
Παρτάλι της Επανομής. Ο αρχαίος οικισμός Αινεία Η ιστορία των Οχυρών
στο Μεγάλο Έμβολο του Αγγελοχωρίου. Πρόκειται για μοναδικά δείγματα της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής
του τέλους του 19ου αιώνα, που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο δήμος μας με ημερίδες έχει
αναδείξει όλα τα μνημεία της περιοχής ενώ καταβάλλουμε προσπάθειες
να τα αναδείξουμε για να τα μάθουν
τόσο οι επισκέπτες όσο και ο ντόπιοι
για να καταλάβουν σε ποιον τόπο
ζουν» τονίζει ο δήμαρχος Θερμαϊκού
Γιάννης Μαυρομάτης.

συνέντευξη

{
«Πανδαισία
Ιριδισμών»
είναι ο τίτλος
της νεας ποιητικής συλλογής της Έμυ
Τζωάννου

{

Εκτός των ελληνικών συνόρων με διαβατήριο τη γαλλική γλώσσα επιζητεί τη
δική της, ιδιαίτερη παρουσία η ποιήτρια
Έμυ Τζωάννου από τη Θεσσαλονίκη, η
οποία ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες.
Η νέα, δίγλωσση ποιητική συλλογή της
με τίτλο «Πανδαισία Ιριδισμών» κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελλάδα και το Βέλγιο
και διεκδικεί την προσοχή του γαλλόφωνου αναγνωστικού κοινού που επιθυμεί να
γνωρίσει αντιπροσωπευτικές φωνές της
σύγχρονης ελληνικής παραγωγής. Μάλιστα, το έβδομο κατά σειρά έργο της έχει
ήδη βρει τη θέση του στις προθήκες του
«Περίπλου» (Périple), του δημοφιλούς
βιβλιοπωλείου και πολυχώρου πολιτισμού
στις Βρυξέλλες.
Η κα Τζωάννου έχει στο ενεργητικό της
πλήθος σπουδών και σημαντικών στιγμών
στην επαγγελματική της σταδιοδρομία.
Όπως εξήγησε όμως σε συνέντευξη που
παραχώρησε στην Karfitsa «η ιδιαίτερη
αγάπη για την τέχνη του λόγου» ήταν η
αφορμή για να ξεκινήσει την συγγραφή
ποιημάτων ήδη από την εφηβική της ηλικία. Πλέον τα έργα της «ταξιδεύουν» εκτός
συνόρων προωθώντας τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό έχοντας εκδώσει συνολικά επτά ποιητικές συλλογές. Μάλιστα,
έχει βραβευτεί για την προσφορά της στα
γράμματα και τον πολιτισμό από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος και τη
Μουσική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.
Από ποια υλικά είναι «φτιαγμένη» η
ποίησή σας;
Για μένα η ποίηση είναι ένα είδος ακτινοβολίας, που χαράζει στον κόσμο, υπερέχει στο σύμπαν και αντανακλάται στο
Άφθορο! Κάποια από τα λυρικά μου ποιήματα είναι αρμονικές συγχορδίες λέξεων–
στίχων στο σολ μινόρε μιας ηλιαχτίδας.
Ανασκάπτω την έρημο των οραμάτων μου
και θέτω τους στίχους σε στοίχιση, προσδοκώντας να επαναφωτίσουν τις ανθρώπινες ψυχές, στου κόσμου το σκοτάδειασμα.
Στους πρόποδες της έμπνευσης βλασταίνει
ο ποιητικός λόγος. Κάποιες φορές συνειρμικός, ονειρικός, με λυρικούς στίχους, διανύοντας της θάλασσας τις θύμισες. Κι άλλες φορές στοχαστικός, καταγγελτικός από
οδύνη ή δυσφορία, με τους στίχους να είναι
λυγμοί, που στάζουν κηλίδες καημών στη
μελαγχολία των καιρών.
Επαγγελματικά, έχετε καταπιαστεί
με αρκετές δραστηριότητες. Η ποίηση,
όμως, πως ήρθε στη ζωή σας;
Από τα εφηβικά μου χρόνια είχα μια ιδιαίτερη αγάπη για την τέχνη του λόγου. Γι’
αυτό και οι σπουδές μου ήταν ανάλογες.
Γράφω από φοιτήτρια και αναμφισβήτητα
υπάρχει μέσα μου η αστείρευτη ανάγκη για
έκφραση. Η ποίηση είναι ένας ευλαβικός
τόπος, για να εκφράζομαι μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας, ανοικοδομώντας
πάνω στο όραμα ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα, αναμνήσεις. Η απαράμιλλη γοητεία
της ποίησης, με επίκεντρο την αισθαντικότητα, σαγηνεύει τη σκέψη, ενεργοποιώντας
ευαισθησίες σε σονάτες λυρισμού!
Το νέο, δίγλωσσο έργο σας θα απο-

Στη Φιλίππα
Βλαστού

Η Θεσσαλονικιά ποιήτρια που
διαπρέπει και στο εξωτερικό
τελεί από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος (2018 – 2019) διδακτικό
σύγγραμμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς έχει συμπεριληφθεί
από τον καθηγητή Δημήτρη Φίλια
στο σώμα της κύριας βιβλιογραφίας για τους φοιτητές του Τμήματος
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας. Πιστεύετε ότι η ποίηση θα πρέπει να μπαίνει στο σχολείο, αλλά και στο πανεπιστήμιο
ως διδακτικό μάθημα ή θα έπρεπε
να παιδιά να έρχονται σε επαφή με
άλλον τρόπο;
Η καλλιέργεια της ποιητικής
γλώσσας και η λειτουργίας αυτής,
όπως και η αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του λόγου, είναι απαραίτητες δεξιότητες για τη διαμόρφωση
των νέων. Πιστεύω ότι η διδασκαλία
της ποίησης αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας.
Σημαντικότατο ρόλο για το ενδιαφέρον των φοιτητών προς την ποίηση
διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός και ο
τρόπος με τον οποίο θα μεταδώσει
στους νέους την αγάπη προς αυτό το
λογοτεχνικό είδος, ώστε να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν επαρκώς
στα κείμενα. Θεωρώ πολύ σημαντική
τη συμβολή της διδαχής της ποίησης
στην αισθητική, γλωσσική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων,
όσον αφορά στην ψυχική και πνευματική τους ωρίμανση.
Τελικώς, η ποίηση είναι λύτρωση της ψυχής;

Η ποίηση ανάβει τον ήλιο στην
ψυχή του ποιητή και δημιουργεί στη
λιακάδα της, καθώς συναρπάζει και
μαγεύει ως σειρήνα, αναδεύοντας
ανεξιχνίαστες πτυχές της ψυχής. Είναι σαν μια ασπίδα διακοσμημένη με
αυθόρμητα συναισθήματα.
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αθλητικά
Το κύπελλο
στον Πύργο το Λευκό!!!

Έσπασε ο διάολος το ποδάρι..

Του Γιάννη Λαγογιάννη
Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα, έχει
καλύτερο προπονητή και πολύ πιο αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Διψάει για ένα
τρόπαιο και θέλει να κάνει μια πόλη ευτυχισμένη.
Να που ήρθε η ώρα η φτωχομάνα Θεσσαλονίκη να ζήσει πάλι τις δικές της μαγικές
στιγμές. Ο ΠΑΟΚ, το καμάρι της, έχει την
ευκαιρία να διεκδικήσει και να κατακτήσει το κύπελο, για να το προσφέρει στην
αγκαλιά της και να την κάνει ευτυχισμένη.
Ο προσφυγικός σύλλογος μπροστάρης
πάντα στις χαρές της πόλης, θα κάνει το
καθήκον του και θα προσφέρει απλόχερα
περηφάνεια και ικανοποίηση. Η πίστη, η
θετική ενέργεια και η δίψα του συλλόγου
για μεγάλες επιτυχίες, θα είναι ο οδηγός
όλης της ασπρόμαυρης οικογένειας το
βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ
σ’ αυτόν τον τελικό δεν θέλει ν’ αποδείξει
τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θέλει το κύπελλο για να
γιορτάσει μέσα στο σπίτι τους και να στείλει
το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον. Αυτό
θα είναι μόνο η αρχή. Ο στόχος είναι ένας
και μοναδικός και τίποτα δεν μπορεί να
τον εμποδίσει. Το κύπελο στον Πύργο το
Λευκό!!!
Έφτασε λοιπόν στο τέλος μια ποδοσφαιρική
χρονιά που θα καταγραφεί στην ιστορία,
ως μια από τις πιο μαύρες. Όλα αυτά που
συνέβησαν εις βάρος του ΠΑΟΚ, μπορεί
να μην ήταν πρωτόγνωρα, αλλά αυτή τη
φορά ήταν ξεδιάντροπα και χωρίς όρια κι
ενδοιασμούς. Κυρίως, η εξαιρετική δυνατότητα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο,
τους εξανάγκασε να ξεπεράσουν τον εαυτό
τους και να κάνουν τα απίστευτα πιστευτά.
Διαιτητές, δικαστές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, συνεργάστηκαν άψογα κι έκλεψαν το
πρωτάθλημα απ’ την καλύτερη ομάδα.
Τα γεγονότα όμως που βρίσκονται σε
εξέλιξη και θα το καταλάβουμε τα επόμενα
χρόνια πόσο σημαντικά είναι, στιγματίζουν
αυτόν τον τελικό ως αυτόν που θα μας
θυμίζει αυτές τις μέρες κι όλα αυτά που
συμβαίνουν. Και τον τροπαιούχο, που ευχή
μας είναι να είναι ο δικέφαλος με τα ασπρόμαυρα, ως μπροστάρη για τα καλύτερα που
έρχονται για τον βασιλιά των σπορ στην
Ελλάδα.
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Με Ιβάν στην Αθήνα...
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης με δήλωσή του κάλεσε τις αρμόδιες αρχές και τον
Ιβάν Σαββίδη να παρευρεθεί στο ΟΑΚΑ για τον τελικό του κυπέλλου παρά την
τιμωρία που έχει επιβληθεί στον πρόεδρο του Δικεφάλου.
Η νεότερη εξέλιξη είναι η αντίδραση του Ιβάν Σαββίδη ο οποίος δεν έδωσε
σημασία στο κάλεσμα του “τίγρη”, αντιθέτως στις δηλώσεις του προς τους
ποδοσφαιριστές τόνισε μεταξύ άλλων, πως δεν θα είναι παρών στο ΟΑΚΑ για το
κρίσιμο αυτό παιχνίδι αλλά θα συνοδέψει τους “ασπρόμαυρους” στην πρωτεύουσα. ‘’Θα είμαι μαζί σας στην Αθήνα, αλλά όχι στο γήπεδο. Θέλω με ηρεμία
αλλά και με αποφασιστικότητα να ετοιμαστείτε να κατακτήσετε αυτό το Κύπελλο
και να το πανηγυρίσουμε μαζί, σαν οικογένεια’’.

17 χρόνια πέρασαν από το κύπελλο του 2001.
Κι όμως, εκείνο το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια
θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των
ΠΑΟΚτσήδων… Ήταν μια βραδιά δικαίωσης και
πλήρους ανάτασης του κόσμου του ΠΑΟΚ, απέναντι σ’ έναν πανίσχυρο Ολυμπιακό, τον οποίο
κέρδισε με 4-2. Στις 12 Μαΐου 2001, ασπρόμαυροι και ερυθρόλευκοι θα έλυναν εκ νέου τις
πολλές διαφορές που τους χωρίζουν, με έπαθλο
το κύπελλο Ελλάδας. Στο ίδιο μέρος, όπως το
1974, το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τότε, η
κούπα κατέληξε στον Λευκό Πύργο, στον πρώτο
τελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι,
τώρα; Απλά, εκείνο το βράδυ «έσπασε ο διάολος
το ποδάρι του», όπως απείλησε να συμβεί ο Σωκράτης Κόκκαλης, με δηλώσεις του λίγες μέρες
νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ έδωσε δέκα αγώνες πριν
προκριθεί στη β’ φάση, αήττητος με εννιά νίκες
και μία ισοπαλία και έχοντας πετύχει 36 γκολ! Ο
«Δικέφαλος» ταξίδεψε με πίστη και πάθος στην
Αθήνα, έχοντας στο πλευρό του πάνω από 9.000
πιστούς φίλους του που έστησαν το δικό τους
πάρτι. Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν
την επομένη ημέρα τους κυπελλούχους Ελλάδας
στο αεροδρόμιο της Μίκρας, ενώ το μεγάλο
ασπρόμαυρο πάρτι στήθηκε στο Λευκό Πύργο
όπου οι παίκτες πανηγύρισαν ανεβαίνοντας πάνω
στο μνημείο – σύμβολο της Θεσσαλονίκης ενώ
από κάτω ήταν μερικές χιλιάδες κόσμου!

Το πρώτο κύπελλο!
Ο ΠΑΟΚ έπειτα από δυο συμμετοχές σε τελικούς κυπέλλου
Ελλάδος όπου έμεινε με την πικρή γεύση του φιναλίστ,τον
Ιούνιο του 1971 ξεκινούσε με τις συνθήκες να μοιάζουν
ώριμες για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία
του συλλόγου κι έχοντας τον Λες Σάνον στην τεχνική ηγεσία
της ομάδας απ’ τον Φεβρουάριου του 1971. Ο ΠΑΟΚ κάνοντας μια εκπληκτική πορεία έφτασε στον τελικό κυπέλλου
το 1972 με τον Παναθηναικό. Ο τελικός έγινε στην Αθήνα
στο ‘’ουδέτερο’’ στάδιο Καραισκάκη με την υποστήριξη
10.000 οπαδών του. Ο Γιώργος Κούδας ήταν ο άνθρωπος
που άνοιξε το δρόμο για τη νίκη με 2 γκολ κάνοντας το
τελικό σκορ 2-1 και βγάζοντας στο δρόμο χιλιάδες Θεσσαλονικείς.

«Ημέρα ΠΑΟΚ»
Ο ΠΑΟΚ στάθηκε για ακόμα μια φορά δίπλα σε όσους συνανθρώπους μας το έχουν πραγματικά ανάγκη.
Στο πλαίσιο του αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τον
Πλατανιά, διοργανώθηκε με επιτυχία η ‘’Ημέρα ΠΑΟΚ’’
από τον Ερασιτέχνη του συλλόγου. Έξω από το γήπεδο της
Τούμπας, συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 90 τόννοι
τρόφιμα, υπέρ των συσσιτίων των Μητροπόλεων της
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε
για άλλη μια φορά, ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον
κόσμο λίγο καλύτερο!

Η «σφαγή» του Καραισκάκη
26/7/1977, ημέρα Τετάρτη, στο ‘’ουδέτερο’’ ... Καραϊσκάκη. Κύπελλο Ελλάδος. Παναθηναικός-ΠΑΟΚ 2-1.
28.490 εισιτήρια είχαν κοπεί στον τελικό του Καραϊσκάκη και ανάμεσα στους θεατές ήταν και ΠΑΟΚτσήδες που είδαν να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους μια πραγματική σφαγή από τον ρέφερι Μανώλη Πλατόπουλο. Η αδικία ήταν καταφανέστατη κι
εξόφθαλμη... Ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Γιώργος Παντελάκης, πήρε μετά τη λήξη του ματς μια απόφαση που έμεινε στην ιστορία.
Έδωσε εντολή στους παίκτες να μην πάρουν τα μετάλλιά τους και να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια απόφαση πραγματική γροθιά στο στομάχι του κατεστημένου, μια απόφαση που ξεσήκωσε τα ΜΜΕ του λεκανοπεδίου τα οποία πίεζαν την ΕΠΟ να
τιμωρήσει τον ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, υποκλίθηκε μπροστά στην κίνηση του ΠΑΟΚ αναγνωρίζοντας πέρα ως πέρα το δίκαιο...

αθλητικά
Η χαμένη παρτίδα της αξιοπιστίας
Μετά τα όσα έγιναν κατά το φετικαι Αλαφούζος. Εκτός των άλλων η
νό Πρωτάθλημα της Super League
λήξη του Πρωταθλήματος βρίσκει
είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι
τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να
ο τελικός του Κυπέλλου, ίσως, θα
συμπλέει με τον Ολυμπιακό και τους
μπορούσε να αποτελέσει την κοιδιοκτήτες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ
λυμβήθρα του Σιλωάμ, για όλες τις
στα χαρακώματα. Καμία έκπληξη
αμαρτίες μίας ολόκληρης αγωνιστιγια τους υποψιασμένους, πού γνωκής περιόδου.
ρίζουν ότι στο εγχώριο ποδόσφαιρο
Γιατί όσοι κρίνουν με ρεαλιόλες οι συμμαχίες κρατούν μέχρι το
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
σμό και χωρίς οπαδικά γυαλιά τις
πρώτο φαλτσοσφύριγμα.
αποφάσεις των διαιτητών στους
Δυστυχώς όμως υπάρχει και
30 αγώνες θα συμφωνήσουν ότι
χειρότερο. Η ΚΕΔ προφανώς για να
το στοίχημα της ισονομίας χάθηκε.
έχει το κεφάλι της ήσυχο, επέλεξε
Παρότι αποφασίσθηκε από ΦΙΦΑ και
τον τελικό του Κυπέλλου να τον
ΟΥΕΦΑ η διαιτησία να λειτουργεί ανεξάρτητα από την
διαιτητεύσουν Ισπανοί διαιτητές! Πότε είχε ξαναγίνει
ΕΠΟ, το μόνο που άλλαξε ήταν ότι οι διαιτητές δεν
αυτό; Πριν από 43 χρόνια! Η απόφαση αυτή η οποία
ευνοούσαν με τα σφυρίγματα τους μόνο τον Ολυμπιαποτελεί προσβολή για τους διεθνείς εγχώριους διακό. Κατά τα άλλα ούτε ελληνική διαιτησία αποκατέαιτητές, είναι προϊόν όλων όσων συνέβησαν στους
στησε τη φήμη της, ούτε η αξιοπιστία επέστρεψε στο
αγώνες ντέρμπι του Πρωταθλήματος της Super
ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε κανείς δεν θα πρέπει
League. Mε δεδομένο ότι η καχυποψία έχει ποτίσει
να πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα τής προσπάθειας
το… μεδούλι των παραγόντων και των φιλάθλων η
εξυγίανσης που ξεκίνησαν πριν από δύο περίπου
ΚΕΔ, με τη σύμφωνη γνώμη και του προέδρου της
χρόνια πιασμένοι χέρι-χέρι Σαββίδης, Μελισσανίδης
ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένου, προχώρησε στην απόφα-

ση για τους ξένους διαιτητές. Απόφαση η οποία όμως
επιβεβαιώνει όλους εκείνους που υποστηρίζουν ότι
το ελληνικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι βαλτωμένο στις παθογένειες του παρελθόντος.
Πάντως η επιλογή των ξένων διαιτητών, έχει και
τη θετική της ανάγνωση. Πρώτον προστατεύει τους
Ελληνες διαιτητές γιατί ο τελικός του Κυπέλλου θα
γίνει μέσα σε ηλεκτρισμένο κλίμα, μετά τα όσα έγιναν στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για το Πρωτάθλημα.
Αρα όποιος Ελληνας διαιτητής κι αν οριζόταν για τον
αγώνα θα έμοιαζε με… αναστενάρη, καθώς όλες
οι αποφάσεις του θα κρίνονταν με καχυποψία. Και
επειδή σ’ έναν τελικό όπου κυριαρχεί η δύναμη και
το πάθος πάντα υπάρχει ο κίνδυνος λανθασμένων
αποφάσεων από τον διαιτητή, δύσκολα θα αποφεύγονταν οι αντιδράσεις από τον χαμένο. Ενώ με την
παρουσία των Ισπανών διαιτητών, τουλάχιστον θα
εξαφανισθεί η καχυποψία. Κι αυτό ίσως αποδειχθεί
καταλυτικό για να μη χαλάσει το κόσμο η ομάδα που
θα χάσει το τρόπαιο, στην περίπτωση που υπάρξουν
φαλτσοσφυρίγματα.

Κούγιας για Μελισσανίδη

Κέρδος και για Άρη
Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με την
Λέφσκι Σόφιας για την απόκτηση του 19χρονου τερματοφύλακα, Αντώνη Στεργιάκη.
Μάλιστα γίνεται λόγος και για το κόστος της μεταγραφής, το οποίο θα φτάσει τις 700.000 ευρώ.
Με δεδομένο ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Άρη, οι
«κιτρινόμαυροι» δικαιούνται ένα ποσό ως τροφεία. Καλοδεχούμενο το όποιο οικονομικό όφελος
σε μια δύσκολη εποχή.

Ο κατάλληλος άνθρωπος
Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στο μεγαλομέτοχο
του Α.Ο Τρίκαλα Δημήτρη Μπαταγιάννη και τον Παύλο Μυροφορίδη.
Ο Μυροφορίδης δύσκολα θα συνεχίσει τη νέα σεζόν στον Άρη και φαίνεται ότι βλέπει με καλό μάτι
την προοπτική συνεργασίας με την ομάδα των Τρικάλων, καθώς και το πλάνο που του ανέλυσε ο
Δημήτρης Μπαταγιάννης προφανώς τον ικανοποιεί, για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ο Μυροφορίδης
είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα κατατόπια της Football League και σίγουρα μπορεί να
βοηθήσει από το πόστο του τεχνικού διευθυντή.

Ο γνωστός ποινικολόγος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αλέξης
Κούγιας, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, μεταξύ άλλων και στην εύνοια της ΑΕΚ, κάνοντας λόγο
και για τον… Θωμά. Ο ιδιοκτήτης της Λάρισας είπε: «Ο Μελισσανίδης είναι ο εμπειρότερος παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από μένα εν ζωή. Ο Σαμαράς του είχε δώσει τον ΟΠΑΠ, ο
Φλαμπουράρης, γνωρίζοντας ότι είναι Νεοδημοκράτης, έτρεξε για
να τον βοηθήσει για το γήπεδο. Επίσης, θα είναι μεγάλη υπόθεση
αν ο «μπροστινός» του Ζάχαβι πάρει τον Παναθηναϊκό. Ο Μαυροπάνος παίζει στην Άρσεναλ, ο Μανωλάς απέκλεισε την Μπαρτσελόνα, ο Παπασταθόπουλος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων… Κάνει τεράστια βήματα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο
Μελισσανίδης έχει κοντά του τον Μπάγεβιτς, τον Δημητριάδη, τον
Λυμπερόπουλο και στο παρασκήνιο έχει τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο και τον Θωμά, ο οποίος ξέρει τι… κάνουν οι «πλαϊνοί» (σ.σ.
οι επόπτες). Ο Θωμάς έχει πάντα τους «πλαϊνούς» και την ΑΕΚ τη
βοήθησαν πάρα πολύ οι «πλαϊνοί». Σας είχα πει μετά το επεισόδιο
με τον Ελ Καντουρί ότι εγώ δεν είμαι ο εχθρός του ΠΑΟΚ»

Τα ίδια και τα ίδια...
Κατά την διάρκεια της Κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, ο διαιτητής του αγώνα διέκοψε προσωρινά
τον αγώνα. Όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή που δεν υπήρχε το
παραμικρό στον αγωνιστικό χώρο. Το μυστήριο αποκαλύφθηκε
αργότερα, όταν ο ρέφερι έκανε γνωστό ότι θέλησε να καταγραφούν τα συνθήματα που υπήρχαν από την κερκίδα για την ΕΠΟ!
Όπως φαίνεται, τίποτα δεν αλλάζει και στο διάβα του ο Ηρακλής
θα βρεί μπροστά του πολλές δυσκολίες που θα προέρχονται από
την ΕΠΟ και κάθε άλλον φορέα. Η καλή μέρα απο την αρχή φαίνεται και το επόμενο διάστημα θα φανούν και οι προθέσεις της ΕΠΟ
σχετικά με το μέλλον της ομάδας
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{
Μην απορείτε καθόλου
γιατί είναι
παγκοσμίως
γνωστό και
αποδεκτό ότι
όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι είχαν
και έχουν τον
μελλοντολόγο και τον
σύμβουλο
τους.

{

Στο προσωπικό χώρο της, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην
Πλατεία Αριστοτέλους, μας υποδέχεται, μια δυναμική γυναίκα που σε κερδίζει από το πρώτο κιόλας λεπτό, με το χαμόγελο της και την αστείρευτη
θετική της ενέργεια......!!!!!!!!. Εμείς σαν έξυπνη εφημερίδα δεν χάσαμε την
ευκαιρία και προτείναμε στην κα. Βαλεντίνη Βασιλειάδη να γίνει μόνιμη
συνεργάτιδα μας, προσφέροντάς μας τα ζώδια και τα χρήσιμα συμβουλευτικά θέματα που έχει στην τηλεοπτική της εκπομπής ‘’ Ζώδια και Συμβουλές ‘’ από πρώτο χέρι!!!!!!
Κυρία Βασιλειάδου, επειδή είμαι σχετικά νέος δημοσιογράφος, με
ενημέρωσαν για εσάς, σαν την καλή νεράιδα του μέλλοντος, όπως σας
αποκαλεί ο κόσμος των ΜΜΕ εδώ και αρκετά χρόνια, ότι είστε η εμπνεύστρια, ιδρύτρια και δημιουργός του Καφέ της Τύχης SUERTE και του Κέντρο
Πνευματικής Αναζήτησης ! και όχι μόνο… έχετε πάνω από 8 χρόνια τηλεοπτική εκπομπή αγαπημένη στο κοινό ‘’Ζώδια και Συμβουλές ‘’
Ας σας γνωρίσουμε κι εμείς οι νέοι ξεκινώντας λιγάκι από το πρόσφατο παρελθόν, όπου η κα Βασιλειάδου πρωτοπόρος όπως μας απέδειξε εμπνεύστηκε και δημιούργησε ένα υπέροχο πολυτελέστατο χώρο,
μια τριώροφη καφετέρια όπου πολύ γρήγορα έγινε το πιο διάσημο καφέ
της χώρας. Το επισκέφτηκαν βέβαια σχεδόν όλοι οι επώνυμοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, πολιτικοί κλπ της χώρας. Εκτοτε πολλοί προσπάθησαν να
αντιγράψουν την κίνηση της κυρίας Βασιλειάδου αλλά δυστυχώς δεν τα
κατάφεραν.
Ποια ήταν η μέχρι τώρα πορεία σας ?
Είμαι Μητέρα δυο παιδιών και η επιχειρηματική μου καριέρα ξεκίνησε το 1985 με εταιρία εισαγωγών και μεταφορών μέχρι το 1999. Ταυτόχρονα ταξίδευα πολύ, εξ αιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων και σε
κάθε ευκαιρία παρακολουθούσα διάφορα σεμινάρια Ελλήνων και ξένων
επιστημόνων. Από το 2000 δημιουργήσαμε μαζί με εταίρους, μια τεχνική
εταιρία κλιματισμού και εξαερισμού με 120 άντρες προσωπικό, πρότυπο
για τα δεδομένα εκείνης της εποχής μέχρι το 2004, συνεργαζόμενη με τις
μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδος. Όμως σαν μια ρομαντική ιδεαλίστρια
Ζυγινα, η ψυχή μου είχε ανάγκη να ασχοληθεί με ένα αντικείμενο που
να αφορά την ψυχή των ανθρώπων. Άλλωστε τα παιδιά είχαν μεγαλώσει
και είχα τον χρόνο να ασχοληθώ με κάτι πιο ουσιαστικό και ποιοτικό. Με
το όνειρο της ζωής μου.
Πως ξεκίνησε η εκπομπή σας ‘’ Ζώδια και συμβουλές ‘’? και σε
ποια τηλεοπτικά κανάλια προβάλλεται.
Το 2008 και αφού έκλεισα το καφέ, έφυγα για την Αμερική όπου
παρακολούθησα σεμινάρια ψυχολογίας και συμβουλευτικής και της Μαντικής τέχνης. Στο τέλος της χρονιάς επέστρεψα ανανεωμένη και γεμάτη
με όρεξη και αγάπη να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου. Έτσι και γεννήθηκε η ιδέα της τηλεοπτικής εκπομπής, μιας και είχα και την ευχάριστη
εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση στους
ανθρώπους που όμως έχει θετικά αποτελέσματα και απολαμβάνω και
πάλι την αγάπη του κόσμου με τα καθημερινά τηλεφωνήματα, μηνύματα
και εκδηλώσεις θαυμασμού και σεβασμού. Έτσι και πάλι μπορώ να είμαι
χρήσιμη στους συνανθρώπους μου.
Σκοπός και στόχος της ζωής μου είναι να μπορώ να βοηθώ τους
συνανθρώπους μου μέσα από τις προβλέψεις η τις συνεδρίες μου…
Η εκπομπή μου ‘’Ζώδια και Συμβουλές ‘’ προβάλλεται από ΤΟ 2009
στα εξής τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδας. :
1. EXTRA THESSALONIKI.. Για την Κεντρική Μακεδονία και Χαλκιδική
2. EXTRA 3 ΑΘΗΝΩΝ … Για την Αττική – Κεντρική Ελλάδα και Κυκλάδες και Δορυφορικά
3. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ …. Για ολόκληρη την ΚΡΗΤΗ
Το πρόγραμμα μεταδόσεων υπάρχει στις σελίδες μας στο face book
και στο site μας
Τι είναι το κέντρο πνευματικής αναζήτησης και που βρίσκεται ?
Είναι το γραφείο μου και βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι όπως βλέπετε ένας ζεστός και τρυφερός
χώρος γεμάτος θετική ενέργεια που μπορεί και δέχεται με αγάπη τους
ανθρώπους. Εδώ γίνονται οι προβλέψεις προσωπικά από μένα κατόπιν
ραντεβού, οι συνεδρίες, εδώ επίσης θα βρείτε τα μαγικά λαδάκια μας, τα
μαγικά κοσμήματα μας, τα φυλακτά και όχι μόνο… όλα αυτά που βοηθούν
για να αλλάξει η ζωή μας !!! Το βασικότερο όλων είναι το ‘’ Απαλλαγή
αρνητικής ενέργειας και το Άνοιγμα και αλλαγή τύχης ‘’’ που τα έχουμε
μόνο εμείς.
Εκτός από την Θεσσαλονίκη που αλλού κάνετε προσωπικές
προβλέψεις ?
Στην Αθήνα στον Αλιμο έχω τον χώρο μου και στην Μύκονο φυσικά !
Και ετοιμάζομαι και για Κρήτη γιατί με ζητούν πολύ εκεί !!!
Μάθαμε ότι είστε ομιλήτρια σε κάποια σεμινάρια!!! Τι ακριβώς
είναι αυτό ?
Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας γίνονται σεμινάρια για τις μέλλουσες νύφες . ‘’ Secret Seminars ‘’ όπου με καλούν
για να μιλήσω στις μέλλουσες νύφες για την ψυχολογία τους και φυσικά
φέτος η ομιλία μου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Αφορούσε τα ζώδια της
νύφης , του γαμπρού, της πεθεράς και φυσικά του γάμου σύμφωνα με
την ημερομηνία του γάμου…. Γιατί και ο Γάμος έχει ζώδιο !!! Σας άρεσε ε?
Μόνο όμορφα πράγματα κάνω εγώ στην ζωή μου !!!
Για ποιο λόγο έρχονται οι άνθρωποι σε σας ?
Γιατί βρίσκουν την καλοσύνη, την Ξεχασμένη Επικοινωνία, την θετική ενέργεια, την πραγματική αγάπη, την ηθική και την τιμιότητα. Αλλά το
πιο βασικό ΛΥΣΗ στα προβλήματα τους γιατί όπως λέω κάθε μέρα στην
εκπομπή ‘’ Πρόβλημα άλυτο δεν υπάρχει ‘’ Πολλές φορές δεν χρειάζεται
να κάνουμε πρόβλεψη αλλά μόνο συνεδρία όταν κάποιος έχει φτάσει στην
ζωή του σε ένα τέλμα και δεν ξέρει να προχωρήσει, και με επισκέπτεται
σαν Σύμβουλο ζωής. Κάτι πολύ συνηθισμένο στην Αμερική. Τώρα πια μετά
από τόσα χρόνια έχουμε πάρα πολλά περιστατικά οικογενειών που έχουν
διορθώσει την ζωή τους σε σημαντικά προβλήματα που είχαν .
Ποιο είναι το κοινό που έρχεται στον χώρο σας?
Μετά από 9 χρόνια καθημερινής επαφής με τους ανθρώπους και
έπειτα από στατιστικές μελέτες που κάναμε βρήκαμε ότι μας επισκέπτονται ηλικίες από 18 έως και 70 ετών. Το 70 % είναι γυναίκες και το 30 %
άνδρες. Άνθρωποι απλοί, μορφωμένοι στην πλειοψηφία τους, αξιόλογοι,
καταξιωμένοι στην δουλειά τους, υψηλού νοητικού επιπέδου. Άνθρωποι
με σπουδές, γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες,
επαγγελματίες κλπ. Μην απορείτε καθόλου γιατί είναι παγκοσμίως γνωστό και αποδεκτό ότι όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι είχαν και έχουν τον
μελλοντολόγο και τον σύμβουλο τους. Ακόμη και η μυστική υπηρεσία της
Αμερικής C.I.A έχει τον δικό της.
Πότε άρχισε το ενδιαφέρον σας για την μελλοντολογία?
Από μικρή άρχισα το ενδιαφέρον μου για τα μελλούμενα. Σε ηλικία
15 ετών έλεγα καταπληκτικό φλιτζάνι… αργότερα διάβασα, και σπούδασα
την μαντική τέχνη. Ένιωθα την ανάγκη να ψάχνω απαντήσεις σε ερωτήμα-

Βαλεντίνη Βασιλειάδου:
Η Καλή Νεράιδα του Μέλλοντος
τα που με απασχολούσαν. Διαπίστωνα και έβλεπα τι θα συμβεί
σε μένα και σε άλλους γύρω μου και ένιωθα μια ανεξήγητη
αγάπη και προστατευτικότητα για τους συνανθρώπους μου.
Αργότερα βέβαια έκανα την οικογένεια μου και ασχολήθηκα με
τις επιχειρήσεις μου.. Την μελλοντολογία την ασκώ πλέον τα τελευταία 9 έτη και τα τελευταία σπούδασα επί 4 χρόνια συμβουλευτική ψυχολογία, σε ανοικτό πανεπιστήμιο για να με βοηθά
στην δουλειά μου.
Ποια είναι η αγαπημένη σας μέθοδος πρόβλεψης του
μέλλοντος?
- Δεν υπάρχει αγαπημένη μέθοδος. Όλες είναι αγαπημένες και η κάθε μία είναι ξεχωριστή και δίνει κάτι διαφορετικό.
- Στο φλιτζάνι μπορούμε να “δούμε” πράγματα προσωπικά αφού μόνο εμείς πίνουμε από το φλιτζάνι.
- Στα διάφορα είδη τράπουλας, μπορούμε να “δούμε” περισσότερα και πιο γενικά πράγματα που μας αφορούν, έχουμε
την δυνατότητα να κάνουμε διάφορα ερωτήματα για εμάς ή για
άλλους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν, χωρίς απαραίτητα να
είναι παρόντες.
- Ακόμη ξεματιάζουμε και εξηγούμε τα όνειρα των φίλων
– πελατών μας..
- Οι αστρολόγοι μπορούν να δημιουργήσουν αυστηρά
προσωπικούς γενέθλιους και αστρολογικούς χάρτες ή την ετήσια πρόβλεψη για κάθε ζώδιο και να κάνουν ανάλυση του χαρακτήρα βάσει στοιχείων ή ακόμη να εξετάσουν τις συναστρίες και
να βρουν ερωτικές συμβατότητες.
- Εννοείται βέβαια ότι δεν λείπει και η δυνατότητα να διαβάζουμε το χέρι (η γνωστή χειρομαντεία).
Κατάλαβες λοιπόν γιατί δεν υπάρχει αγαπημένη μέθοδος? Γιατί όλες είναι μοναδικές σαν εμπειρία και αυτό φαίνεται
καθημερινά στο χαμόγελο των πελατών μας!!!
Τι απαντάτε σε όσους κατηγορούν αυτούς που προβλέπουν το μέλλον και εξαπατούν τον κόσμο, και εκμεταλλεύονται την αδυναμία του?
Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες. Έτσι και στον χώρο
μας μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που πιθανότατα έχουν δώσει
δικαιώματα αρνητικών σχολιασμών. Όμως αυτούς μπορεί ο καθένας μας να τους καταλάβει, διότι δεν εκπέμπουν θετική ενέργεια, εμπιστοσύνη, αγάπη στον συνάνθρωπο αλλά ικανοποιούνται μόνο από τα υλικά αγαθά. Ας αφήσουμε λοιπόν τις ανόητες
προλήψεις και τους φόβους μας η ακόμη και τις επικρίσεις και
ας δεχτούμε ότι η μελλοντολογία είναι κομμάτι της ζωής μας και
ένα αντικείμενο πολύ μελλοντικό! Οι πιο θερμοί υποστηρικτές
μας είναι αυτοί που στην αρχή ήταν οι πιο δύσπιστοι, προκατειλημμένοι και ανασφαλείς γι’ αυτό που κάνουμε.Αφού βέβαια
δοκιμαστήκαμε τόσα χρόνια, διαπιστώνουμε πλέον ότι έχουμε
κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κόσμου.
Και το καλύτερο όλων είναι ότι δέχομαι αμέτρητα καθημερινά
τηλεφωνήματα ευχαριστήρια και δώρα, γιατί πράγματι έχουν

δει βελτίωση στην ζωή τους και στην ζωή των παιδιών τους.
Επαγγελματική και προσωπική.
Εκτός από τα ζώδια τι άλλο λέτε στη εκπομπή σας και
πως σας βρίσκουν ?
Καθημερινά προβλήματα και πως αντιμετωπίζονται. Ανθρώπινες σχέσεις . κακοτυχία και γλωσσοφαγιά που μας περιβάλει και πως προστατευόμαστε. Αυτογνωσία της δύναμης που
έχουμε μέσα μας. Δυνατότητα απομάκρυνσης αρνητικής ενέργειας με αντίδοτο την θετική σκέψη, πίστη και θέληση.
Στην διάρκεια της εκπομπής υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας όπου όλοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου.
Μάθαμε ότι γράφετε βιβλίο !!! Είναι αλήθεια ?
Ναι είναι αλήθεια. Μετά από πολλά αιτήματα τηλεθεατών
μου ζήτησαν όλες αυτές τις συμβουλές μου να τις γράψω κάπου για να τις έχουν πάντα. Και σκέφτηκα να εκδίδω βιβλία με
συμβουλές ζωής !!!
Αλλά δεν θέλω ακόμη να πω
κάτι γιατί θα εκδοθεί τον Μάιο του 2018 όπου φυσικά θα σας
καλέσω στην παρουσίαση του …
Μάθαμε επίσης ότι έχετε ήδη έτοιμη την τράπουλα του
21ου αιώνα … Την τράπουλα suerte !!! Πότε θα μπορέσουμε
να την έχουμε κι εμείς ?
Πολλά μαθαίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι τελικά … Ναι
είναι έτοιμη .. Μια εκπληκτική τράπουλα που θα αγαπηθεί και
θα γίνει κομμάτι σας … Θα είναι η τράπουλα της Τύχης … Δεν
μπορώ να πω περισσότερα γιατί εκεί σας ετοιμάζω και μια μεγάλη έκπληξη … αλλά μετά το καλοκαίρι !!!
Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο?
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που χρειάζονται απαντήσεις
και λύσεις στα ερωτικά, προσωπικά ή επαγγελματικά τους προβλήματα και δεν έχουν την δυνατότητα να μας επισκεφθούν
λόγω απόστασης. Οι άνθρωποι που μας βρίσκουν στο ιντερνέτ
από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορούμε και αυτούς να
τους βοηθήσουμε μέσω τηλεφώνου.
Τι έχετε να πείτε τον κόσμο για την οικονομική κρίση?
Να μην κάνουν ξανά λάθος επιλογή και να μην δώσουν
δύναμη σε ανθρώπους που απέδειξαν ότι είναι αναξιόπιστοι. Η
δύναμη είναι στους πολλούς αλλά Πρέπει να είμαστε ενωμένοι
και αγαπημένοι και να αντισταθούμε. Οφείλουμε να μάθουμε τα
ανθρωπινά δικαιώματα μας για το καλύτερο μέλλον της πατρίδας μας και των παιδιών μας !!!
Πείτε μας μια ευχή
- Εύχομαι η χώρα μας που την αγαπάμε να μην γνωρίσει
καμία άλλη δυστυχία, αλλά μόνο ευημερία και υγεία.
- Στους αναγνώστες της εφημερίδας σας, εύχομαι υγεία,
πρόοδο και ευημερία. Και αν έχουν κάποιο πρόβλημα μπορούν
να επικοινωνήσουν και να κλείσουν ραντεβού μαζί μου προσωπικά η τηλεφωνικά.
- Σε κάποιους συνανθρώπους μας που είναι ασθενείς
εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και να τους θυμίσω ότι η πίστη
σώζει!!
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ
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Μαγευτικό fashion gala στην Έκθεση Γούνας Καστοριάς

Γλύκα Μπάβα, Ανθή Σαλαγκούδη, Μαριάννα Βλασσίδου
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Ζέτα Μακρυπο

Μακρυπούλια με τον πρόεδρο του
H παρουσιάστρια της βραδιάς Ζέτα
Γιάννης Κορεντσίδη
Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς

Ανθή Σαλαγκούδη, Πολυξένη Καραμίχα, Νάνσυ Υφαντίδου της διοργανώτριας PR BIZZ

#PIN_STORIES

Εικόνες βγαλμένες από παραμύθι που μάγεψαν τους εμπορικούς επισκέπτες που προσήλθαν από όλον τον κόσμο, δημιούργησε το φετινό Fashion Gala της 43ης Διεθνούς Έκθεσης
Γούνας Καστοριάς.
Τις δημιουργίες τους παρουσίασαν 11 κορυφαίες γουνοποιητικές επιχειρήσεις αναδεικνύοντας την τέχνη της γούνας σε συνδυασμό με την υψηλή ραπτική. Το show άνοιξε με κομμάτια
από την κολεξιόν του Σχεδιαστικού Κέντρου της KOPENHAGEN FUR, η οποία ήταν η αποκλειστικός χορηγός του GALA.
Την παρουσίαση έκανε η Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ ανάμεσα στα μοντέλα ξεχώρισε η παρουσία του Γιάννη Σπαλιάρα. Το GALA, μεταξύ άλλων, παρακολούθησαν η υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, ο Λάκης Γαβαλάς, ο ρώσος σχεδιαστής μόδας Sergey
Efremov, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων.
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Magic & Illusions

Θέατρο, σινεμά,
συναυλίες, φεστιβάλ
και ό,τι ενδιαφέρον
«παίζει» στην πόλη!

#THESS_ΝΑ_ΠΑΣ;

Κάθε εβδομάδα
η Karfitsa βρίσκει
για εσάς τα events…
που δεν πρέπει
να χάσετε!
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ΑΙΑΣ του Σοφοκλή
«Η βία που μας προστατεύει, μετατρέπεται σε βία που μας
απειλεί». Σ’ ένα ερημικό τοπίο, η πόλις αντικαθίσταται από
το στρατό. Ο ίδιος ο Αίαντας θα μπορούσε να εκπροσωπεί
αυτή την πόλη. Την πόλη που ζει με την πλάνη ότι μπορεί
να είναι αυτάρκης. Ένας εμφύλιος. Ο σύμμαχος γίνεται
εχθρός. Από 17 έως 20 Μαΐου στη Μικρή Σκηνή του Θεάτρου Μονής Λαζαριστών. Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη έως Κυριακή στις 21:00

Το Αριστοτέλειον Θέατρο έχοντας παράδοση στην επιλογή των θεαμάτων παρουσιάζει για πρώτη φορά τον
Jorgos µε το πρωτόγνωρο show του, Magic & Illusions. Ο Jorgos ή Γιώργος Παμπουκίδης είναι ο Μάγος που ξεχώρισε στο show «Ελλάδα έχεις Ταλέντο». Άφησε άναυδους τους κριτές, το πολυπληθές ακροατήριο, μικρούς
και μεγάλους τηλεθεατές, που τον επιβράβευσαν µε την ψήφο τους και τον οδήγησαν στον τελικό του διαγωνισμού. Ο Jorgos είναι ο Έλληνας µάγος που διαπρέπει στο εξωτερικό. Γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, ζει
μεταξύ Νέας Υόρκης και Αμβούργου και δίνει παραστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεπερνά τα 30 χρόνια και προκαλεί ενθουσιασμό µε τα απαράμιλλα σόου του σε πάνω από 50 χώρες
στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία! Ανήκει στους πιο επιτυχημένους µάγους και ψυχαγωγούς-διασκεδαστές
διεθνώς. Έχει εκτελέσει χιλιάδες παραστάσεις σε Λας Βέγκας, Παρίσι, Λονδίνο, Πεκίνο, Τόκυο και άλλες μητροπόλεις στα μεγαλύτερα θέατρα, καζίνο, κρουαζιερόπλοια, γκαλά και φυσικά τηλεοπτικές εκπομπές - έχειεμφανιστεί σε αναρίθμητα τηλεοπτικά show παγκοσμίως. Έχει ήδη τιμηθεί δύο φορές µε το βραβείο «Merlin Award»,
το Όσκαρ στον κόσμο των µάγων. Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει τίποτα νέο στον κόσμο της μαγείας, τότε πρέπει
να δείτε το θέαμα του Jorgos «Magic & Illusions». Ανακαλύψτε τον κόσμο ανάμεσα στην πραγματικότητα, τη
μαγεία και την ψευδαίσθηση! Ώρες και ημέρες παραστάσεων: Σάββατο: 20:00 Κυριακή: 12:00 και 19:00

Ο Φοίβος Δεληβοριάς με τη Μ. Σάττι και τις Fones σε ένα «Flea Market»
Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τα αλλεπάλληλα sold out του χειμώνα, ο
Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες
του δημιουργούν ξανά μία ατμόσφαιρα
γιουσουρούμ, τώρα για μία και μοναδική
βραδιά στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 18 Μαΐου στο Μύλο. απλώνοντας
στους πάγκους τις μικρές ιστορίες που
μαζεύει ο τραγουδοποιός από το ‘89 έως
σήμερα και δίνοντάς τις όσο-όσο, μετά
από σκληρό παζάρι με τα κενά της ζωής
ανάμεσα στους δίσκους.Κι επειδή κάθε
σωστό “flea market” οφείλει να έχει
στην πραμάτεια του εξωτικά αρώματα και εντόπια ζεστασιά, ο Φοίβος καλεί τη Μαρίνα Σάττι και τις
υπέροχες Fonέs της για να μας πουν τραγούδια από όλο τον κόσμο, από τα Βαλκάνια ως την παλιά
Αμερική κι από την Αραβία ως τη μεσαιωνική Γαλλία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί
στην Αποθήκη του Μύλου. Σε περίπτωτη υψηλών θερμοκρασιών, θα γίνει στο αίθριο χώρο του
Μύλου

We Love 90s

Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα
Η παγκόσμια θεατρική επιτυχία των Ντάνκαν Μακμίλαν
και Τζώνυ Ντόναχο που αγαπήθηκε από χιλιάδες θεατές
σε Ελλάδα και Κύπρο έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη!
Ένα έργο για την κατάθλιψη ή για το τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε γι’ αυτούς που αγαπάμε. Σε μετάφραση
Αντώνη Γαλέου και ελεύθερη προσαρμογή από την Ιόλη
Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη (Οικογένεια Τσέντσι,
Young Lear). «Όλα Αυτά τα Υπέροχα Πράγματα» έρχονται
επί σκηνής στο Θέατρο Αθήναιον, από Δευτέρα 14 μέχρι
Πέμπτη 17 Μαΐου.

Το We Love 90s επιστρέφει με το πρώτο open air
party του 2018 στην αυλή του πολυχώρου WE.
Πρόκειται για τέσσερις από τους χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους των old-school DJs στη
Θεσσαλονίκη. Ήρθαν για να σας μεταφέρουν στην
χρυσή εποχή του clubing με ήχους από housetechno-breaks-freestyle κομμάτια από το 1987
μέχρι το 1999 που έγιναν σήμα κατατεθέν του nightlife στη συμπρωτεύουσα και τη βόρεια Ελλάδα
γενικότερα.) Ετοιμαστείτε από νωρίς το απόγευμα για τα αγαπημένα 90s freestyle κομμάτια της
εποχής και στην συνέχεια τα καλύτερα club hits & most loved classic dance tracks. Το dj booth
θα μοιραστούνε: Dj Didis (Dimitrios Paralikidis), I-Kie (Akis Katiras), Alfa-Pi (Alfa Pi), GeeSkarakis
(George Skarakis)και φυσικά μαζί τους ο άνθρωπος με την χρυσή φωνή του όπως δεν τον
έχετε ξανακούσει θα συνοδεύσει σε κάποια house & freestyle κομμάτια….Mc Sencee(Antonios
Karmezis) Πληροφορίες: Κυριακή 13 Μαΐου 2018. Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00 και η είσοδος
είναι ελεύθερη.

Τι ζούμε?
Τον αγαπήσαμε μέσα από τις sold out stand up παραστάσεις του, από τα ευρηματικά κωμικά βίντεο που ανεβάζει τακτικά στο κανάλι του στο YouTube, αλλά και από την επιτυχημένη σατιρική
εκπομπή «Κάψε το Σενάριο» στο MEGA. Ο Λάμπρος Φισφής καταφέρνει να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής που όλοι αγαπάμε να μισούμε
(ή και αντίστροφα). Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που και το «Τι Ζούμε;», η πρώτη επιθεώρηση που
υπογράφει και συν-σκηνοθετεί με τον πολυτάλαντο Γιάννη Σαρακατσάνη αποτελεί μια ωδή στην
καθημερινότητα, μέσα από ήρωες της διπλανής πόρτας… Αν τυχαίνει βέβαια να μένετε δίπλα σε
τρελοκομείο! Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Από την
Βαλεντίνη
Βασιλειάδη
Τηλ:
6951106266
Τηλ. Γραφ:
2314007050
Facebook:
Βαλεντίνη
Βασιλειάδου
–Ζώδια και
Συμβουλές

Βγάλτε το άγχος
από τη ζωή σας
Η παροδική αντιμετώπιση που αυξάνει το πρόβλημα
Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν την
κατάσταση στα χέρια τους και να βρουν μόνοι τους
τη λύση, έστω και αν δεν έχουν τις γνώσεις για να το
πετύχουν.
Έτσι, προσπαθούν να απαλλαγούν με δική τους
«θεραπεία».
Χτυπήστε το κακό στη ρίζα του
Αρχικά, πρέπει να εντοπίσετε την κύρια πηγή και να
προσπαθήσετε να την ελέγξετε.
Μιλήστε σε άτομα που αγαπάτε και εμπιστεύεστε και
ζητήστε την άποψή τους.
Ξεκουραστείτε, κάντε αυτό που σας αρέσει
Παρά τους ρυθμούς της καθημερινότητας, όλοι μπορούμε να βρούμε έστω και λίγο ελεύθερο χρόνο.
Διαλογιστείτε:
Κλείστε τα μάτια σας, επικεντρώστε την προσοχή
στην αναπνοή σας και αισθανθείτε την.
Ηρεμήστε και μην κάνετε σκέψεις. Κρατηθείτε σε
γαλήνια ηρεμία όσο πιο πολύ γίνεται.
Κάντε κάτι που σας ευχαριστεί: Από ένα περίπατο ή
ψώνια, δραστηριότητες που σας γεμίζουν (μαγειρική,
ζωγραφική, κέντημα, ψάρεμα, κολύμπι, κηπουρική,
παιχνίδια).
Αθλητισμός και γυμναστική: Ασχοληθείτε με ένα σπορ
ή με μια πολεμική τέχνη. Εκτελέστε ασκήσεις που σας
ηρεμούν
Φύση, μουσική και σεξ: Ελάτε σε επαφή με τη φύση
και θα αισθανθείτε πολύ πιο ήρεμοι.
«το άγχος σκοτώνει το σεξ, αλλά και το σεξ σκοτώνει
το άγχος».
Βάλτε το χιούμορ στην καθημερινότητά σας: Το γέλιο
μας κάνει καλό.
Τροφές που καταπολεμούν το άγχος
Σίγουρα ο υγιεινός τρόπος ζωής περιλαμβάνει πολλά
υγρά, φρούτα και λαχανικά και ελάχιστα λίπη.
Σοκολάτα- Ψάρι- Βρόμη – Σπανάκι – Πορτοκάλι –
Ξηροί καρποί – Υδατάνθρακες - Νερο
Επίσκεψη σε ειδικό. Όταν δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας τότε επιλέγετε ανθρώπους που
εμπιστεύεστε για να σας καθοδηγήσουν.
Να θυμάστε ότι η ζωη αυτή είναι σύντομη για να την
καταστρέφουμε με αρνητικές σκέψεις !!!

Η στήλη προέρχεται απο τηντηλεοπτικη
εκπομπή Ζώδια & συμβουλές,
της Βαλεντίνης Βασιλειάδου

αστρολογία
ΚΡΙΟΣ

Η διάθεσή σου είναι να κάνεις αλλαγές και να φέρεις τα πάνω κάτω
στη ζωή σου. Αυτό που πρέπει να
προσέχεις είναι πως αν βιαστείς για
όλα αυτά, κινδυνεύεις να βρεθείς
ακόμα πιο μπερδεμένος.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,24,32.

ΤΑΥΡΟΣ
Τα πράγματα αλλάζουν προς το
καλύτερο, επειδή εσύ αλλάζεις τη
στάση σου και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη σχέση σου. Μπορείς
λοιπόν να δεις τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,28,34.

ΖΥΓΟΣ
Στη δουλειά σου, θα τα πας πολύ
καλά και ψάχνεις να βρεις λύσεις,
για κάποια θέματα που καθυστερούν. Προσπάθησε να σκεφτείς
τις διεξόδους που έχεις και μην
εμπιστεύεσαι τον οποιονδήποτε.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,33,46.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Πρέπει να κινηθείς ανάλογα, να μην
επαναπαυτείς καθόλου και κυρίως, να
μην ανακοινώσεις τα σχέδια που έχεις.
Έχεις κάνει πάρα πολλά στο παρελθόν και τώρα ήρθε ο καιρός που θα
ανταμειφθείς.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…11,34,39,41.

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Στη δουλειά σου αξιοποίησε
κάποιες γνωριμίες, που θα σε βοηθήσουν να βγεις από το επαγγελματικό τέλμα στο οποίο βρίσκεσαι τον
τελευταίο καιρό.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,12,25,33.

Στα επαγγελματικά σου, μπορείς να
μιλήσεις με τους ανωτέρους σου
για τις ιδέες που έχεις σχετικά με το
αντικείμενο σου και αυτοί με την σειρά
τους θα σου δείξουν την σημασία που
χρειάζεται για να τις αξιοποιήσουν
αναλόγως.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,24,36,42.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Στη δουλειά σου, θα μπορέσεις να
κάνεις τις αλλαγές που θέλεις εδώ
και πολύ καιρό. Φρόντισε να περάσεις όσο καλύτερα γίνεται και να
επικοινωνήσεις ουσιαστικά με τους
ανωτέρους και τους συναδέλφους
σου, για τα μελλοντικά σου σχέδια.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,14,28,44.

Η εβδομάδα είναι καλή για σκέψη,
αφού θα είσαι ήρεμος και σε θέση
να κάνεις έναν ουσιαστικό διάλογο
με τον εαυτό σου, Πρόσεξε την
υγεία σου και μην παρασύρεσαι σε
υπερβολές.

ΛΕΩΝ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Στα αισθηματικά σου, σε περιμένουν ευχάριστες εκπλήξεις από τον
σύντροφό σου. Κι αν ακόμη δεν έχεις
κάτι μόνιμο στην ζωή σου, ετοίμασε
την αγκαλιά σου να υποδεχτεί ένα
πολύ ενδιαφέρον άτομο, που θα το
γνωρίσεις τελείως ξαφνικά.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,15,22,41.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…14,22,37,49.

Τα επαγγελματικά σου, θα πάνε ακόμα καλύτερα, αρκεί να ξεμπερδεύεις με κάποια
ζητήματα που σε αγχώνουν και αφορούν
σε συζητήσεις με συνεργάτες σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,15,23,47.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

Ο δυναμισμός και η δημιουργικότητα σε χαρακτηρίζουν στη δουλειά
σου. Προσπάθησε να περάσεις την
εβδομάδα σου όσο πιο χαλαρά
γίνεται και να βάλεις τις βάσεις, για
τα νέα σου σχέδια.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,16,29,34.

Βγάλε τη δυναμική σου πλευρά, και
δείξε τις ικανότητές σου στη δουλειά
σου με αποφάσεις, που θα βελτιώσουν
την επαγγελματική σου κατάσταση.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…15,26,34,47.
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πού θα μας βρείτε

ΚΕΝΤΡΟ

Apallou
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη,
2310228898
Αrc
Κοµνηνών 8, Θεσσαλονίκη,
2310250309
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 9, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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
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
LOCAL CAFÉ
Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 17, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
2310-223307
MANOIR CAFÉ
ΚΑΤΟΥΝΗ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
6973-808906
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
ΠΛΑΤΕΙΑ ASSOS ODEON
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ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Warehouse 7
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,
2310233173
CIEL
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ONE
ΚΑΡ.ΝΤΗΛ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΘ Helexpo
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154,
Θεσσαλονίκη
Ντερλικατέσεν
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη,
2310230326
Ξενοδοχείο Capsis
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη,
2310596800
Ξενοδοχείο Grand
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη,
2310549000
Ξενοδοχείο TOBACCO
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
2310-515002
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
ΕΣΤΙΑ CAFÉ
Π.ΜΕΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310230000
Ταβέρνα Διάβαση
Παύλου Μελά 13 & Τσιµισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
BOX CAFÉ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310-267992
Ύψιλον
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23
0530480

σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία αλλά και σε όλα τα cafe
της Λ. Νίκης, της Αριστοτέλους (από εγνατίας μέχρι και παραλία).
Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.
Ψησταριά Διαγώνιος
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 256, ΜΕΝΕΜΕΝΗ,
2310584000
SUBITO
Π.ΜΕΛΑ ΕΥΟΣΜΟΣ, 2310706600
Mεζέ Μεζέ
Κων. Καραµανλή 6, Κορδελιό,
2310700100
Μονή Λαζαριστών
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά,
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσµος,
2310762400
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 100, ΕΥΟΣΜΟΣ,
2310660300
TIMES CAFÉ BAR
ΑΓ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 25, ΠΟΛΙΧΝΗ, 2310600885
LOONEY BAR
ΚΩΤΤΑ ΡΟΥΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CITY GATE,
2310-538627

ANATOΛΙΚΑ

Boheme
Απολλώνεια Πολιτεία,
2310477497
Hondos Center Apollonia
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84,
Πυλαία, 2310806000
SharkBar
Αργοναυτών 2, Καλαµαριά,
2310416855
TGI Fridays
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Γένεσις
Τέρµα 17 ης Νοέµβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
Ασκληπιού 10, Πυλαία,
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 40, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,

2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13 ,
Καλαμαριά , 2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς , 2310432122
PLAISIR
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS
THE PRINCE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS
TOTHELO
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS
BRULEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS
PERSE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS
BISCUTTO COFFEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS
LA PASTERIA
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟ
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS
COFFICE BOOKS & COFFEE
ΑΙΓΑΙΟΥ 62, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 2310403550
ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 205, ΑΝ.ΤΟΥΜΠΑ,
2310-900707
PAPILLON
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 207, ΑΝ.ΤΟΥΜΠΑ,
2310-908680
LE MONDE CAFÉ
Μ.ΚΑΛΛΑΣ 3, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2313038414

