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Η γευστική πανδαισία συνεχίζεται για περισσότερο  
από μισό αιώνα στο θρυλικό εστιατόριο «Τσαρούχας»

Θα δώσουμε οριστική λύση  
στα ακραία καιρικά φαινόμενα της Β. Ελλάδας

Από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης  
δίνει το σύνθημα της κυβέρνησης για την οικονομία

Αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση 
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Ο Νίκος Πορτοκάλογλου µαζί µε τον ΛαυρέντηΜαχαιρίτσα και τα «Κίτρινα Ποδήλατα» θα 

παρουσιάσουν το πλούσιο ρεπερτόριο τους στις 11 Σεπτεµβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«κάθε µέρα και µια συναυλία» στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ.

Τι έχει µείνει απ’ τη φωτιά στη ∆ΕΘ 
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XRISTOSTSIF&THELOSTBOYS

Την ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου η µοναδική Ελεονώρα Ζουγανέλη στο Θέατρο 
∆άσους.

Ο Γιάννης Πάριος έρχεται για µία µοναδική συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο του ∆ήµου Συκεών ‘Μάνος Κατράκης’ στις 10.9.

Ο Σωκράτης Μάλαµας στις 11.9  στο Θέατρο ∆άσους για µία µοναδική καλοκαιρινή συναυλία.

Οι Gadjo Dilo θα συναντήσουν, για πρώτη φορά, τη Συµφ. Ορχήστρα του ∆. Θεσσαλονίκης στις 13.9 στη Μονή Λαζαριστών. 

Ο Xristos Tsif είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που υπηρετεί την Country mu-sic κι έχει καταφέρει να το επιβάλλει στις live εµφανίσεις του και να κάνει το κοινό να ανταποκριθεί µε θέρµη στα τραγούδια του.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 84η ΔΕΘ 

ΜΙΛΟΥΝ ΚΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ» 112
ΣΕΛΙΔΕΣΛ.Αυγενάκης, Μ. Βαρβιτσιώτης, Απ. Βεσιρόπουλος, Γ. Γεραπετρίτης,  

Αδ. Γεωργιάδης, Κ. Ζέρβας, Σ. Καλαφάτης, Κ. Καραμανλής, Θ. Καράογλου, Ν. Μηταράκης,  
Ν. Παναγιωτόπουλος, Θ. Πλακιωτάκης, Θ. Ποζρικίδης, Κ. Σκρέκας, Τ. Τζήκας, Α. Τζιτζικώστας 
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Του Νίκου Καραμανλή

Σήμερα από το 
βήμα της 84ης 

Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, 

ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα 
μιλήσει για το 

αυτονόητο. Αυτό 
που επί τόσα 

χρόνια αποτελούσε 
ζητούμενο. Η 

κυβέρνηση αυτή 
συνεδριάζει, 
συσκέπτεται, 

αποφασίζει και 
εφαρμόζει.
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Νέα αφετηρία για τη χώρα 
Σήμερα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα 

δώσει το στίγμα της νέας διακυβέρνησης και των μεγάλων στοιχημάτων για τη χώρα. Μετά 
από πάρα πολλά χρόνια κυριαρχίας του λαϊκισμού, η χώρα δείχνει να επιστρέφει στην κανο-
νικότητα. Επιστρέφει στη λογική και τον ρεαλισμό που αποτελούν τις βάσεις για να γίνουμε 
αποδεκτοί από το διεθνές περιβάλλον.

Η υπερ-τετραετής μιζέρια και... ανωμαλία που ζήσαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση 
είναι εξαιρετικά πιθανόν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την προσγείωση όλων στην 
πραγματικότητα. Με όραμα, σχέδιο, ορθολογικές αποφάσεις και ορθές επιλογές προσώπων, 
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ως σταθερό προσανατολισμό τη θεαματική βελτί-
ωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την αποτελεσματική λειτουργία και τον εκσυγχρονι-
σμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη δημιουργία πλούτου που θα διευκολύνει την επίτευξη 
των δημοσιονομικών στόχων και θα υποστηρίξει το κοινωνικό κράτος. 

Σήμερα από το βήμα της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα μιλήσει για το αυτονόητο. Αυτό που επί τόσα χρόνια αποτελούσε ζητούμενο. Η κυ-
βέρνηση αυτή συνεδριάζει, συσκέπτεται, αποφασίζει και εφαρμόζει. Η ταχύτητα εφαρμογής 
θυμίζει τους χρόνους στους οποίους καλείται να λειτουργήσει μια πολυεθνική επιχείρηση, 
η οποία πρέπει να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για τον σχεδιασμό της, τη διεύρυνση της πε-
λατείας και του τζίρου της ή την αξιοποίηση των κερδών για να ικανοποιήσει μετόχους και 
εργαζομένους. 

Η προσγείωσή μας στον πραγματικό κόσμο και η προσήλωση στη λειτουργία των θε-
σμών και τη νομιμότητα αποτελούν το πρώτο στάδιο για την αποκατάσταση μιας εκφυλι-
σμένης κατάστασης που ως αρρώστια κατέτρωγε το σώμα της ελληνικής οικονομίας και τις 
σάρκες της κοινωνίας. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, και αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε 
πάση θυσία. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τα μυαλά κολλημένα σε ιδεοληψίες. Αυτό 
το... έργο τελείωσε. Η νοοτροπία αυτή οδηγεί σε αδιέξοδο. Ο υπερ-δανεισμός, το αδηφάγο 
κράτος και τα σοσιαλιστο-κομμουνιστικές... αυταπάτες οδηγούν στη διάλυση μιας οικονο-
μίας και στη διάβρωση της κοινωνίας. Το φιλελεύθερο όραμα αποτελεί τη μόνη επιλογή για 
να βρούμε τον δρόμο μας.

Μέσα σε μερικές εβδομάδες είναι αξιοσημείωτη η αλλαγή κλίματος, η οποία αντανα-
κλάται στις αγορές ομολόγων, στο Χρηματιστήριο και στις επιχειρηματικές προσδοκίες. 
Ήδη, έχουν αρχίσει να φαίνονται και τα πρώτα αποτελέσματα στο σκέλος της μείωσης των 
φόρων, που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την υποστήριξη ενός υγιούς επιχειρηματικού 
οράματος. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και πάρα πολλές δυσκολίες. Είναι 
πολλές οι «καυτές πατάτες» και από τα πρώτα της βήματα φαίνεται ότι θα πράξει το αυ-
τονόητο. Αυτό το momentum που έχει διαμορφωθεί πρέπει να γίνει μόνιμο. Η χώρα έχει 
ξεκινήσει από μια νέα αφετηρία και φαίνεται ότι εισέρχεται σε έναν δρόμο δημιουργίας. Είναι 
η τελευταία μας ευκαιρία για να καλύψουμε τις ζημιές του τρίτου και αχρείαστου μνημονίου 
των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μέσα στον συντομότερο δυνατό χρόνο... 
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Σε ρυθμούς ΔΕΘ θα κινείται τις επόμενες ημέρες η Θεσσαλονίκη, που 
γίνεται για μία ακόμη χρονιά το επίκεντρο της οικονομικής και πολιτικής 
ζωής της χώρας. Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη 
έμφαση που δίνει στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την και-
νοτομία, ενώ διαθέτει αέρα… Ινδίας, που είναι η Τιμώμενη Χώρα. 

Επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα  θα δώσουν 
το «παρών» στην 84η ΔΕΘ, με τα Επιμελητήρια 
να συμμετέχουν δυναμικά, τόσο μεμονωμένα 
όσο και υπό την «ομπρέλα» της Κεντρικής τους 
Ένωσης. Συνολικά οι εκθεσιακές συμμετοχές 
ανέρχονται σε περίπου 1.500, ενώ όλα τα περί-
πτερα του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου έχουν 
καταληφθεί. 

Δυναμική θα είναι και η συμμετοχή της Ινδί-
ας στην 84η ΔΕΘ ως Τιμώμενη Χώρα, η οποία με 
περισσότερες από 70 επιχειρήσεις θα ανοίξει τον 

δρόμο για τη σύσφιγξη των οικονομικών, εμπορικών, επενδυτικών και 
πολιτιστικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την ασιατική χώρα και 
θα παρουσιάσει τις προοπτικές συνεργασίας των ινδικών επιχειρήσεων 
με τις ελληνικές. Μάλιστα, στην 84η ΔΕΘ θα παρουσιαστεί η «Νέα Ινδία», 
όπου οι νέες τεχνολογίες πρωταγωνιστούν, ενώ θα προβληθεί και ο πολι-
τιστικός πλούτος της ασιατικής χώρας. 

Η διοργάνωση της 84ης ΔΕΘ έρχεται σε μια κομβική στιγμή. Το σχέδιό 
μας για την ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης 
έχει σημειώσει σημαντικά βήματα, ενώ πριν από λίγο καιρό στις προγραμ-
ματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης ανακοινώθηκαν πέντε εμβλημα-
τικά έργα για τη χώρα, ένα από τα οποία ήταν ακριβώς αυτό το έργο πνο-
ής. Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο για τον 
εκθεσιακό φορέα, αλλά και για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. 

Στόχος μας είναι το 2026 να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 ετών 
της ΔΕΘ σε ένα νέο, σύγχρονο και διεθνές εκθεσιακό κέντρο. 

Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο που υποβάλαμε το 2018, αλλά το δουλεύου-
με από το 2013 που έγινε η ενοποίηση των δύο εταιρειών, προτείνει ένα 
νέο εκθεσιακό κέντρο στην «καρδιά» της πόλης, όπου στο μισό οικόπεδο 
των 165 στρεμμάτων θα αναπτυχθεί ένα εμβληματικό και βιοκλιματικό 
εκθεσιακό κέντρο, ενώ το υπόλοιπο 50% θα είναι χώρος πρασίνου και 
αναψυχής και θα δοθεί για χρήση στην πόλη. Συνεργαζόμαστε αρμονικά 
με τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ διαθέτουμε τη στήριξη όλων των φο-
ρέων της πόλης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δήμου 
Θεσσαλονίκης. 

Το ΕΧΣ βρίσκεται αυτό το διάστημα υπό επεξεργασία στο Τμήμα Μη-
τροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, το οποίο και θα το εισηγηθεί στο 
αρμόδιο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Μετά την έγκριση της 
μελέτης από το Συμβούλιο, θα προχωρήσουν οι περιβαλλοντικοί όροι του 
ΕΧΣ και το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής και όλα μαζί θα αποτελέσουν 
το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης του ΕΧΣ. Στόχος μας είναι να ολοκληρω-
θούν όλες οι διαδικασίες στο ΥΠΕΝ και να υπογραφεί το σχέδιο Προεδρι-
κού Διατάγματος εντός  του 2019.

Η ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης θα 
ανοίξει μια νέα αναπτυξιακή σελίδα για την πόλη. Άλλωστε, πρόκειται για 
το μεγαλύτερο πολεοδομικό έργο στην πόλη από την μεταπολίτευση, που 
θα την αναδείξει ως εκθεσιακό hub ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση.  

*Ο Τάσος Τζήκας είναι πρόεδρος της ΔΕΘ – HELEXPO

Τον ρόλο της στην οικονομική ζωή της χώρας, όπως το πράττει τις τε-
λευταίες οκτώ και πλέον δεκαετίες, θα αναδείξει η 84η ΔΕΘ, που πραγμα-
τοποιείται από τις 7-15 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης.

Με σημεία αναφοράς την εξωστρέφεια και την καλλιέργεια επιχειρη-
ματικών και εμπορικών σχέσεων με τις κορυφαίες 
οικονομίες διεθνώς, η ΔΕΘ φέτος παρουσιάζει τις 
προοπτικές της Ινδίας, της 7ης μεγαλύτερης χώ-
ρας στον κόσμο σε έκταση και της 2ης μεγαλύτε-
ρης σε πληθυσμό (1,3 δις κατοίκους). Η Ινδία έχει 
πολυάριθμη και μεγεθυνόμενη μεσαία τάξη, με-
ταξύ 200-250 εκατομμυρίων κατοίκων, με αυξα-
νόμενο ρυθμό εγχώριας και διεθνούς κατανάλω-
σης, γεγονός που την καθιστά σημαντική αγορά. 

Η «Νέα Ινδία» θα παρουσιαστεί στην 84η 
ΔΕΘ, με στόχο να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας 

ανάμεσα στις ελληνικές και τις ινδικές επιχειρήσεις και να ενισχύσει τους 
εμπορικούς δεσμούς των δύο χωρών. 

Πάνω από 80 Ινδικές επιχειρήσεις και φορείς θα γεμίσουν το περίπτε-
ρο της Τιμώμενης Χώρας, εκπροσωπώντας τους πιο δυναμικούς κλάδους 
αυτής της μεγάλης οικονομίας.

Πέραν όμως του επιχειρηματικού σκέλους της ινδικής συμμετοχής, 
πλούσιο θα είναι το πρόγραμμα και των πολιτιστικών εκδηλώσεων, με 
αιχμή τη μουσική και το θέατρο, ενώ έντονη θα είναι και η παρουσία της 
κινηματογραφικής βιομηχανίας της Ινδίας, του γνωστού Bollywood. 

Σημαντική είναι φέτος και η εκπροσώπηση του ελληνικού επιχειρείν, 
που για μια ακόμη χρονιά δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη διοργάνωση, θεω-
ρώντας την το ιδανικό εφαλτήριο προβολής, αλλά και συνεργασιών. Επι-
χειρήσεις από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στην Έκθεση υπό την «ομπρέ-
λα» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ενώ ξεχωριστές παρουσίες θα 
έχουν το ΕΕΘ, το ΕΒΕΘ, το ΕΒΕΑ και το Επιμελητήριο Σερρών. Η Ελλάδα 
από άκρου εις άκρον θα βρεθεί με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στην 
84η ΔΕΘ, δίνοντας ένα νέο αναπτυξιακό στίγμα. Παράλληλα, οι επισκέ-
πτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και μια άλλη Ελλάδα, αυτή της 
καινοτομίας και των νέων ιδεών, την «Ψηφιακή Ελλάδα». Πρόκειται για 
ένα αφιέρωμα-πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και της ΔΕΘ-Helexpo σε συνεργασία με τους Industry Disruptors-Game 
Changers, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο 12. Εκεί, startups και 
δομές υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και φορείς χρηματοδότησης θα αναδείξουν τις τάσεις 
και τις ευκαιρίες στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Στο πλαίσιο του 
Digital Greece θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, εργαστήρια υποστή-
ριξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων και επιχειρηματικής ανάπτυξης, αλλά 
και θεματικοί διαγωνισμοί και παρουσιάσεις εταιρειών και δομών, ενώ οι 
εκθέτες του περιπτέρου 12 θα έχουν την ευκαιρία, μέσω ειδικής πλατφόρ-
μας, να πραγματοποιήσουν B2B και B2C συναντήσεις με τους εκθέτες της 
Τιμώμενης Χώρας της 84ης ΔΕΘ.

Ο ρηξικέλευθος χαρακτήρας της 84ης ΔΕΘ, που για δεύτερη συνεχή 
χρονιά θα είναι Smoke Free, δεν σταματά εδώ. Το 5G, η τεχνολογία που 
αλλάζει τα δεδομένα στο διαδίκτυο, έρχεται στη φετινή διοργάνωση. Η 
84η ΔΕΘ γίνεται η πρώτη έκθεση όπου θα παρουσιασθεί και θα αξιοποιηθεί 
πιλοτικά το 5G, με τη συνδρομή της WIND και της Huawei. 

*Ο Κυριάκος Ποζρικίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-
HELEXPO 

Κομβικής σημασίας η χρονική 
συγκυρία της 84ης ΔΕΘ 

Σημείο αναφοράς  
η εξωστρέφεια

opinion

Τ Ο Υ 
Τ Α Σ Ο Υ  Τ Ζ Η Κ Α *

Τ Ο Υ 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 

Π Ο Ζ Ρ Ι Κ Ι Δ Η *
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Μετά τη διοργάνωση της 83ης ΔΕΘ με τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ, που 
δίκαια χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία διοργάνωση των τελευταίων 
δεκαετιών και επιβεβαίωσε τόσο τις στενές σχέσεις όσο και τις ισχυρές 
προοπτικές ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ, η 84η 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έρχεται να διευρύνει την εξωστρέφεια 
και τη διεθνή εμπορική δραστηριότητα της χώρας και ειδικά της βό-
ρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης με την Ινδία, η 
οποία είναι και η τιμώμενη χώρα. Ήδη σε διαδοχικές συναντήσεις με 
Ινδούς επιχειρηματίες, επενδυτές αλλά και παράγοντες από κλάδους 
όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η κινηματογραφική βιομηχανία, το 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη διμερών επιχειρηματικών και εμπορικών 
σχέσεων είναι ισχυρό και οι προοπτικές συνεργασιών είναι εξαιρετικές.  

Η 84η ΔΕΘ λοιπόν, αλλά και συνολικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης, που όχι μόνο ξαναβρήκε το βηματισμό της, αλλά ανέκτησε και 
τον εμπορικό της χαρακτήρα και προσανατολισμό, αποτελεί βασικό 
μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων συμ-
βάλλοντας αποτελεσματικά στην τεράστια προσπάθεια που κάνουμε 
μαζί, με συνεργασία, όλοι οι φορείς του τόπου μας. Κομβικό μάλιστα, 
αναμένεται να είναι και το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ, στο οποίο η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι έτοιμη να συμβάλει στη χρημα-
τοδότηση καθώς ήδη φροντίσαμε να εξασφαλίσαμε σημαντικούς πό-
ρους.

Η αναβάθμιση και η επέκταση του δικτύου υποδομών της Κεντρι-
κής Μακεδονίας υπήρξε άλλωστε κορυφαία προτεραιότητά μας όλα 
αυτά τα χρόνια. Ο νέος Ανισόπεδος Κόμβος Κ16 στη δυτική είσοδο της 
Θεσσαλονίκης και το νέο οδικό δίκτυο Κιλκίς - Θεσσαλονίκης που κα-
τασκευάσαμε και παραδώσαμε, δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στη 
μεταφορική δραστηριότητα και τις εξαγωγές. Ο νέος Αυτοκινητόδρο-
μος Ποτίδαιας – Κασσανδρείας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, κα-
θιστά καλύτερες και ασφαλέστερες τις μετακινήσεις εξυπηρετώντας 
τους συμπολίτες μας και τα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέ-
πτονται οδικώς την Κεντρική Μακεδονία κάθε χρόνο. Παράλληλα με 
ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφαλίσαμε χρηματοδοτούμε ένα ακόμα 
κομβικό έργο για τις συνδυασμένες μεταφορές και την εφοδιαστική 
αλυσίδα, τη σύνδεση του Λιμένα Θεσσαλονίκης με το Σιδηροδρομικό 
μας δίκτυο.

Οι νίκες και οι πρωτιές που πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια θεμελί-
ωσαν μια ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική για την Κεντρική Μακεδονία. 
Είμαστε για τρία συνεχή χρόνια η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σε 
αφίξεις τουριστών Είμαστε πρώτοι στη χώρα στις εξαγωγές τροφίμων 
και αγροτικών προϊόντων. Είμαστε πρώτοι για πέμπτη συνεχή χρο-
νιά στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και την υλοποίηση έργων 
και δράσεων σε όλους τους τομείς, στην υγεία και την παιδεία, στον 
τουρισμό και τον πολιτισμό, στο οδικό δίκτυο και το περιβάλλον, στην 
επιχειρηματικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη. Πετύχαμε επίσης, 
μία κορυφαία διάκριση καθώς ομόφωνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Ευρωκοινοβούλιο ανέδειξαν την Κεντρική Μακεδονίας ως «Επιχει-
ρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης». Αξιοποιούμε τέλος περισσότερα 
από 130 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της 
έρευνας, των start-ups, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

των τοπικών μας επιχειρήσεων σε όλους τους νευραλγικούς κλάδους 
της οικονομίας μας, όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, η εφο-
διαστική αλυσίδα, το εμπόριο και οι εξαγωγές.

Μετά από μια μακρά περίοδο στην οποία βιώσαμε τις επιπτώσεις 
μιας πρωτόγνωρης κρίσης έχουμε πλέον πολλούς λόγους να είμαστε 
πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου μας. Ο μεγάλος 
και πρωταρχικός στόχος είναι να καταστήσουμε την Κεντρική Μακε-
δονία ως την πιο φιλική Περιφέρεια στην επιχειρηματικότητα, για να 
δημιουργηθούν νέες επενδύσεις, πολλές νέες καλές θέσεις εργασίας, 
για να μείνουν οι νέοι στο τόπο τους με κίνητρα και εφόδια για να τολ-
μήσουν, να επιχειρήσουν και να δημιουργήσουν. 

*Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας

Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις, Νέες Θέσεις 
Εργασίας - Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

opinion

Τ Ο Υ 
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ 

Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Ω Σ Τ Α * 

Κομβικό, αναμένεται να 
είναι το έργο ανάπλασης 
της ΔΕΘ, στο οποίο η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας είναι έτοιμη να 
συμβάλει στη χρηματο-
δότηση καθώς ήδη φρο-
ντίσαμε να εξασφαλίσαμε 
σημαντικούς πόρους.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7  
Τηλ.: 2310584000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Φαρσάλων 219, Λάρισα
Τηλ.: 2410582300

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.

η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις, Νέες Θέσεις 
Εργασίας - Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας
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Η Δ.Ε.Θ πάντα είχε κομβικό ρόλο για τη Θεσσαλονίκη και τις προ-
οπτικές ανάπτυξής της. Καθρέπτης αλλά και κινητήριος μοχλός της 
οικονομίας, αποτύπωνε τη δυναμική της, τις δυνατότητες αλλά τις 
προκλήσεις. Υπήρξαν περίοδοι που παρουσιάστηκε κάμψη και επιβρά-
δυνση της οικονομίας και αυτό αποτυπώθηκε και στη Δ.Ε.Θ και αντί-
στοιχα περίοδοι όπου η ανοδική πορεία γινόταν αισθητή μέσα από τα 
εκθεσιακά περίπτερα

Η σημασία και η αποστολή του Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα, τα 
χρόνια της κρίσης, ιδιαίτερα σήμερα που βρισκόμαστε στη στροφή 
υπέρβασής της, είναι μεγάλη. Αποδεχόμενοι πως μία από τις μείζονες 
προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας είναι η μετάβαση σε ένα διαφο-
ρετικό παραγωγικό μοντέλο, αντιλαμβανόμαστε αβίαστα πως οποια-
δήποτε δράση, φορέας ή γεγονός προσδίδει εξωστρέφεια και εντάσσει 
τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα κατέχει 
σημαντικό ρόλο. 

Η 84η Δ.Ε.Θ είναι μία γιορτή επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και 
πολιτισμού, με διεθνή ακτινοβολία. Φαίνεται μάλιστα ότι τα έχει γίνει 
αντιληπτό πως ο ρόλος της δεν είναι αυτός του βήματος κυβερνητικών 
εξαγγελιών και στενών κομματικών λόγων αποκλειστικά. Στην προ-
σπάθεια ενίσχυσης των διεθνώς εμπορεύσιμων κλάδων της οικονομί-
ας η υλοποίηση μιας εμπνευσμένης και σύγχρονης εκθεσιακής στρα-
τηγικής βρίσκεται στην προμετωπίδα. Όταν ζητάμε από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό, να παρά-
γουν προϊόντα και υπηρεσίες που υποκαθιστούν τις εισαγωγές και να 
εμφανίζονται ανταγωνιστικές σε παγκόσμια κλίμακα, η διεθνοποίηση, 
η δικτύωση, η προώθηση συνεργασιών και επενδύσεων περνά μέσα 
από τον εμπλουτισμό των εκθεσιακών δραστηριοτήτων.

Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι ο «Θεσμός της Τιμώμενης 
χώρας» που φέρνει σε επαφή τη Θεσσαλονίκη και τις επιχειρήσεις με 
ορισμένες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες αγορές - πρόπερσι ήταν η 
Κίνα, πέρυσι οι Η.Π.Α, φέτος η Ινδία. Αυτός ο θεσμός ανοίγει ενδιαφέ-
ροντες δρόμους συνεργασίας με επιχειρήσεις, εκθεσιακούς φορείς και 
προωθεί εκθεσιακές συνέργειες με οργανισμούςαπό όλον τον κόσμο.

Παράλληλα με τον εμπορικό και επιχειρηματικό της χαρακτήρα, τα 
τελευταία χρόνια ανακτά και τον ψυχαγωγικό της και επανασυνδέεται 
με την κοινωνική ζωή της πόλης. Εντάσσεται στο ημερολόγιο πρό-
γραμμα των Θεσσαλονικέων ως ένα γεγονός της πόλης που έχει αξία 
και νόημα να επισκεφτούν.

Τέλος, η απόφαση για την ανάπλαση του υπάρχοντος Εκθεσιακού 
και Συνεδριακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και οι προβλέψεις για  
παράλληλη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στο κέντρο της 
πόλης είναι μία μεγάλη ευκαιρία τόσο για τη Δ.Ε.Θ όσο και για την ίδια 
τη Θεσσαλονίκη. Μετά από δεκαετίες άγονων συζητήσεων και μελε-
τών βρισκόμαστε στην ευτυχή συγκυρία που υπάρχει ένα ρεαλιστικό 
σχέδιο στο τραπέζι και συμφωνία σε βασικές γραμμές. Η πρόνοια για 
κτιριακή αναβάθμιση, η πρόβλεψη για ήπιες χρήσεις, η αύξηση του 
πρασίνου και η δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης είναι σημα-
ντικές παράμετροι που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων των 
κατοίκων και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα όμως θα ανανεώσουν το 
ενδιαφέρον και τις δυνατότητες της ίδιας της Δ.Ε.Θ στο σύγχρονο και 
απαιτητικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

 *Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

«Η σημασία της ΔΕΘ για τη Θεσσαλονίκη»

opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Ζ Ε Ρ Β Α *

Αποδεχόμενοι 
πως μία από 
τις μείζονες 
προκλήσεις 
της ελληνικής 
οικονομίας 
είναι η μετά-
βαση σε ένα 
διαφορετικό 
παραγωγι-
κό μοντέλο, 
οποιαδήποτε 
δράση, φορέ-
ας ή γεγονός 
προσδίδει 
εξωστρέφεια 
κατέχει σημα-
ντικό ρόλο. 



«Η σημασία της ΔΕΘ για τη Θεσσαλονίκη»



10 07.09.2019

Μέσα στο περιβάλλον της ελληνικής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, η διαχείριση στερεών αποβλήτων εί-
ναι μία ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης. Οι νέοι κανόνες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάζουν τους ετήσιους στό-
χους για την ανακύκλωση. Aπό την πλευρά του ο ΦΟΔΣΑ, 
στο επίπεδο της σωστής διαχείρισης - αξιοποίησης των 
απορριμμάτων, αφού πια αλλάζει το τοπίο στον τρόπο 
που διαχειριζόμαστε τα απόβλητα δουλεύει οργανωμένα 
για να δημιουργηθούν υποδομές που θα βελτιώσουν όλη 
τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή 
και φυσικά την υγειονομική ταφή. 

Ωριμάζουν και υλοποιούνται στην ΠΚΜ σύγχρονα 
έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, έργα που 
έχουν ως στόχο την επεξεργασία των απορριμμάτων πριν 
την υγειονομική ταφή.

Όπως προβλέπονται  από τον Περιφερειακό Σχεδια-
σμό, τρεις κεντρικές μονάδες διαχείρισης στερεών απορ-
ριμμάτων:

• Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις Σέρρες 
έχει ολοκληρωθεί ,

• Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολι-
κού Τομέα, ξεκίνησε  η μελέτη για την υλοποίησή της 
στην Θέρμη (σε περιοχή μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχο-
λαρίου και Αγίου Αντωνίου) που θα εξυπηρετεί το 36% 
των απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και της Π.Ε. 
Χαλκιδικής,

• Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού 
Τομέα που θα εξυπηρετεί το 64% των απορριμμάτων της 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης και της  Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Πέλ-
λας και τον Δήμο Παιονίας και ξεκινήσε η μελέτη για την 
υλοποίηση 

Έτσι  ολοκληρώνουμε έναν κύκλο έργων που αφενός 
προωθούν την κυκλική οικονομία, αφετέρου φροντίζουν 
για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας  λύση σε 
μεγάλο μέρος του προβλήματος που λέγεται  «διαχείρι-
ση των απορρι μμάτων. Από τα απορρίμματα που θα οδη-
γηθούν στα παραπάνω τρία εργοστάσια  θα ανακτηθούν 
σε μεγάλο ποσοστό compost, ενέργεια και ανακυκλώσι-
μα υλικά, αφήνοντας ένα μικρό ποσοστό υπολείμματος 
προς διάθεση στους Χ.Υ.Τ.Υ.

Σήμερα λοιπόν περισσότερο από ποτέ επιβάλλεται 
να πάρουμε την υπόθεση ανακύκλωση κυριολεκτικά 
και μεταφορικά στα χέρια μας, η ζημιά που κάνουμε στο 
περιβάλλον όταν εμείς δεν ανακυκλώνουμε στην πηγή 
(σπίτι, εργασία, γραφείο), δυστυχώς επιστρέφει σ’ εμάς 
με την χειρότερη μορφή (καταστροφή περιβάλλοντος - 
μόλυνση αέρα και νερού κ.α.)

Το Πρόγραμμα όμως δεν σταματάει στους μπλε κά-
δους, είμαστε εν αναμονή της τοποθέτησης των καφέ κά-
δων για (οργανικά απόβλητα). Πρόκειται για υπολείμμα-

τα τροφών, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των 
σκουπιδιών, ενώ με τη συλλογή και επεξεργασία τους 
μπορούν να αξιοποιηθούν ως λίπασμα.

Η Κεντρική Μακεδονία με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη 
μας, θα είναι το επίκεντρο της Τεχνολογικής ανάπτυξης 
στο μέγα θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε 
αυτό το όραμα, μίλησα για την Εγνατία Διαχείρισης απορ-
ριμμάτων μια πρόταση που θα συνενώνει τις 5 Περιφέ-
ρειες ΠΚΜ, ΑΜΘ, ΔΜ, Θεσσαλίας και Ηπείρου . 

Αρχικά συμπεράσματα της αναπτυξιακής πρότασης:
Με δεδομένα τα ήδη υλοποιούμενα και προς υλοποί-

ηση έργα αυτών των περιφερειών, προκύπτει ότι σε ετή-
σια βάση θα υπάρχει ένα συνολικό υπόλειμμα προς ταφή 
της τάξης των 450.000 τόνων ανά έτος. Το υπόλειμμα 
αυτό έχει όγκο της τάξης των 900.000 κυβικών μέτρων 
ανά έτος  και επομένως (με μέσο ύψος δέκα μέτρα στο 
ΧΥΤΑ) θα απαιτεί 90 στρέμματα γης για απόθεση σε ετή-
σια βάση ή 1.800 στρέμματα στην εικοσαετία, γεγονός 
που συνεπάγεται σημαντικές επεκτάσεις και νέες χωρο-
θετήσεις ΧΥΤΑ κάτι που προκαλεί τεράστια προβλήματα.

Τα Αναπτυξιακά οφέλη της πρότασης:
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος σχεδόν 30 

MW ικανής να καλύψει τις ανάγκες 70.000 νοικοκυριών.
• Παραγωγή θερμικής ενέργειας ισχύος σχεδόν 90 

MW ικανής να καλύψει τις ανάγκες 85.000 νοικοκυριών.
• Μείωση της ποσότητας προς ταφή κατά 90%.
• Εξοικονόμηση 80 στρεμμάτων η σχεδόν 11 γηπέ-

δων ποδοσφαίρου ανά έτος από τις ανάγκες για νέους 
ΧΥΤΑ. 

• Δημιουργία 400-500 νέων μόνιμων θέσεων εργα-
σίας.

Με βάση τα παραπάνω, η υλοποίηση μιας (η ενδεχο-
μένως και δύο, ανάλογα με τα αποτελέσματα των σχετι-
κών μελετών και ερευνών) μονάδας ενεργειακής αξιο-
ποίησης 450.000 τόνων ανά έτος:

• Θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες υποδομές διαχεί-
ρισης του υπολείμματος των 450.000 τόνων ανά έτος και 
θα ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες σε ταφή.

• Θα προσφέρει ασφάλεια στη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων εφόσον θα είναι ικανή να απορροφήσει και να 
δώσει ασφαλή λύση σε οποιαδήποτε προβλήματα λει-
τουργίας, καθυστερήσεων ή και αναβολών άλλων έρ-
γων.

• Θα προσφέρει σημαντικά ενεργειακά οφέλη στους 
κατοίκους.

• Θα αποτελέσει πρότυπο έργο για ολόκληρη τη χώρα 
και τα Βαλκάνια, με δυνατότητα εξαγωγής τεχνογνωσίας. 

Η Θεσσαλονίκη είναι πλέον «πρωτεύουσα» στην 
διαχείριση απορριμμάτων και η Κεντρική Μακεδονία σε 
ρόλο πρωταγωνιστή στο Πανελλήνιο για την προσπά-
θεια που κάνουμε. Η επιτυχία αυτή δεν είναι προσωπική 
αλλά του συνόλου της αυτοδιοικητικής οικογένειας της 
Περιφέρεια μας. Μου δίνετε την ευκαιρία λοιπόν να ευ-
χαριστήσω όλους τους συναδέλφους Δημάρχους και Δη-
μοτικούς Συμβούλους που με εμπιστεύτηκαν. Περάσαμε 
την εποχή όπου αρκούσε να αδειάζει τακτικά ο κάδος. 
Μπροστά μας έχουμε την ανακύκλωση, την επανάχρηση, 
την κυκλική οικονομία, την ουσιαστική προστασία του 
περιβάλλοντος.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Αλλάζει το τοπίο στον τρόπο αξιοποίησης των αποβλήτων 

Η Θεσσαλονίκη είναι «πρωτεύουσα»
 στη διαχείριση απορριμάτων 
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Την αισιοδοξία του, ότι η χώρα μας θα οδηγηθεί 
σε ένα καλύτερο δημοσιονομικό μονοπάτι, με 
μια σειρά δράσεων της κυβέρνησης που συμπε-
ριλαμβάνονται στα δυο νομοσχέδια για το φορο-
λογικό και το αναπτυξιακό που κατατίθενται το 
Σεπτέμβριο, εξέφρασε σε συνέντευξη του στην 
εφημερίδα Karfitsa, ο υπουργός Επικρατείας, 
Γιώργος Γεραπετρίτης. «Έναντι των εταίρων, θα 
υιοθετηθεί το μοντέλο της διπλωματίας της αξι-
οπιστίας  και το αργότερο από το 2021, θα έχει 
επιτευχθεί η μείωση των πλεονασμάτων».

Εξωστρέφεια,  επιχειρηματικότητα και και-
νοτομία, αποτελούν διαχρονικά  στόχους της 
ΔΕΘ. Πως μπορεί η νέα κυβέρνηση να υπη-
ρετήσει αυτούς τους στόχους για τη βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος της Βόρειας Ελλά-
δας , αλλά και γενικότερα όλης της χώρας; 
Στο διάστημα των 35 ημερών από τότε που η 
κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη 
Βουλή, συντελέσθηκαν δράσεις οι οποίες είχαν 
ακριβώς ως στόχο να ενισχύσουν την επιχειρη-
ματικότητα και την ανάπτυξη. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία για το δείκτη οικονομικού κλίματος της 
ευρωπαϊκής επιτροπής υπάρχει σοβαρή αύξηση 
της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση  και συ-
γκεκριμένα τον Αύγουστο 108,4 μονάδες ένα-
ντι 101 μονάδων τον Ιούνιο. Πρόκειται για την 
καλύτερη επίδοση των τελευταίων 12 ετών και 
μάλιστα πιο ψηλά από τον μέσο όρο των χωρών 
της ευρωζώνης.  Και όλα αυτά μολονότι, τόσο 
σε επίπεδο Ευρώπης όσο και παγκοσμίως υφί-
σταται ρευστότητα η οποία αποτυπώνεται και 
στους οικονομικούς δείκτες. Πέρα όμως από την 
εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και την ανα-
στροφή του κλίματος, εντός του Σεπτεμβρίου, 
θα υπάρξουν δύο μεγάλα νομοσχέδια τα οποία 
ακριβώς θα αποτυπώνουν τις επιμέρους δράσεις 
της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή,  το 
φορολογικό και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. 
Τα δύο αυτά νομοθετήματα θα αποτελέσουν το 
εγχειρίδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
για την επόμενη τετραετία και είμαι αισιόδοξος 
ότι θα οδηγήσουν τη χώρα μας σε ένα πολύ κα-
λύτερο δημοσιονομικό μονοπάτι.

Είναι εθνικός στόχος η μείωση των πρωτογε-
νών πλεονασμάτων; Η μείωση των πρωτογε-
νών πλεονασμάτων, η οποία συμφωνήθηκε από 
την προηγούμενη κυβέρνηση σε πολύ υψηλά 
επίπεδα, συνιστά σοβαρή ανάσχεση στην άσκη-
ση ευρύτερης και πιο αποτελεσματικής κοινωνι-
κής πολιτικής. Υπό την έννοια αυτή συνιστά μεί-

ζονα προτεραιότητα της Ελληνικής κυβέρνησης, 
όπως άλλωστε είχε διακηρυχθεί και πριν από τις 
εκλογές. Η διπλωματική στρατηγική της κυβέρ-
νησης είναι να μην μπούμε στη λογική της επαι-
τείας προς τους εταίρους μας και τους θεσμούς η 
οποία στο παρελθόν δεν είχε παραγάγει κανένα 
ωφέλιμο αποτέλεσμα, αλλά να υιοθετήσουμε το 
μοντέλο της διπλωματίας της αξιοπιστίας έχο-
ντας την πεποίθηση ότι η νέα οικονομική πολι-
τική της κυβέρνησης θα φέρει άμεσα και απτά 
αποτελέσματα. Θα προσέλθουμε στη διαπραγ-
μάτευση με πολύ ισχυρότερα όπλα. Υπό το πρί-
σμα αυτό η εκτίμησή μου είναι ότι, το αργότερο 
από το έτος 2021, θα έχουμε καταφέρει την μεί-
ωση των πλεονασμάτων που θα μας επιτρέψει 
μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, προς όφελος 
των πολιτών και ιδίως των ασθενέστερων κατη-
γοριών.

Με ποιο τρόπο θα τονωθεί η ιδιωτική πρωτο-
βουλία; Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα 
όπλα τα οποία διαθέτει για την τόνωση της ιδιω-
τικής πρωτοβουλίας. Πρώτα από όλα, με τη δη-
μιουργία ενός ασφαλούς φορολογικού και επεν-
δυτικού περιβάλλοντος έτσι ώστε οι υποψήφιοι 

επενδυτές, να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους 
όρους του επιχειρηματικού παιχνιδιού και να μην 
υφίστανται αιφνιδιασμούς,  που ανέκαθεν στην 
Ελλάδα συνιστούσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη.  
Παράλληλα θα υπάρξει ένα κεντρικό σχέδιο 
απλοποίησης των διαδικασιών και συρρίκνωσης 
της γραφειοκρατίας με στόχο την ταχύτερη διεκ-
περαίωση όλων των επενδυτικών σχεδίων αλλά 
και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο πλαί-
σιο αυτό θα αξιοποιηθούν ηλεκτρονικά εργαλεία 
υψηλής τεχνολογίας πού θα κινηθούν από το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως για 
παράδειγμα η ψηφιακή τράπεζα γης . Τέλος, με 
μία σειρά φορολογικών και επενδυτικών κινή-
τρων, θα ανατραπεί η εδραιωμένη εντύπωση ότι 
η Ελλάδα συνιστά χώρα μη φιλική στις επενδύ-
σεις. Ήδη, η προοπτική εισαγωγής όλων αυτών 
των σημαντικών μεταρρυθμίσεων, έχει κινήσει 
το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών όπως άλλωστε 
αποδείχθηκε και από τις επισκέψεις του πρωθυ-
πουργού σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Είναι ορατή η ευρύτερη συναίνεση για το νέο 
εκλογικό νόμο; Ποιους στόχους θα εξυπηρετεί 
το νέο εκλογικό σύστημα; Το εκλογικό σύστημα 
αποτελεί βασική συνιστώσα του πολιτεύματος 
και θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αναζη-
τούνται ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις. Η δική 
μας πεποίθηση είναι ότι το εκλογικό σύστημα θα 
πρέπει να διασφαλίζει τόσο την εύλογη αντιπρο-
σώπευση όσο και την κυβερνησιμότητα της χώ-
ρας. Ένα σύστημα όπως η απλή αναλογική, που 
αγνοεί τα ιστορικά δεδομένα της χώρας και πα-
ραγνωρίζει την ανάγκη σταθερής και βιώσιμης 
κυβέρνησης, δημιουργεί ρήγμα στην πολιτική 
κανονικότητα και την προοπτική ανάπτυξης.  Σε 
κάθε περίπτωση και πέρα από την τεχνική του 
εκλογικού συστήματος, εκείνο που ως πρώτη 
προτεραιότητα θα θέσει η παρούσα κυβέρνηση 
είναι η διευκόλυνση της ψήφου των εκτός επι-
κρατείας εκλογέων, έτσι ώστε οι Έλληνες της 
διασποράς να αποκτήσουν ουσιαστικό λόγο και 
φωνή. Είναι αδιανόητο σήμερα να είμαστε οι 
μόνοι, από τις χώρες του πυρήνα της Ευρώπης 
που απαξιώνει τους ομογενείς της και αυτό ενό-
σω την τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει διαρροή 
περίπου 500 χιλιάδων συμπατριωτών μας λόγω 
της οικονομικής κρίσης.  Είναι χρέος όλων μας 
να αγκαλιάσουμε τους Έλληνες του εξωτερικού 
και να τους δώσουμε κίνητρα για την προοπτική 
του επαναπατρισμού τους. Η διακήρυξή μας ότι 
η παρούσα κυβέρνηση είναι όλων των Ελλήνων 
θα γίνει άμεσα πράξη και στο επίπεδο της πολιτι-
κής αντιπροσώπευσης.

Ο υπ. Επικρατείας Γιώργιος Γεραπετρίτης στην «Κ»

Δημιουργούμε ασφαλές φορολογικό  
και επενδυτικό περιβάλλον
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Μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει το 
έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα της ΟΛΘ ΑΕ, ώστε 
τα επόμενα χρόνια να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται ουσιαστικά 
για την επέκταση του κρηπιδώματος 26 και στόχος είναι 
το έργο να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022, το αρ-
γότερο στις αρχές του 2023, ώστε να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την υποδοχή στη Θεσσαλονίκη πλοίων 
κύριων γραμμών (mainliners), χωρίς τα οποία η αύξη-
ση των διακινούμενων φορτίων συνιστά πολύ δύσκολο 
έργο. Την ίδια πάνω κάτω περίοδο, κάπου στα τέλη του 
2022, υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμα τα οδικά και σιδη-
ροδρομικά έργα, που θα συνδέουν το λιμάνι με τα κύρια 
μεταφορικά δίκτυα. Οι οδικές και σιδηροδρομικές υπο-
δομές μέχρι την είσοδο του λιμένα αποτελούν υποχρε-
ώσεις του ελληνικού κράτους, το οποίο έχει δεσμευθεί 
να τις ολοκληρώσει στην ώρα τους, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αξιοποίηση από την ΟΛΘ Α.Ε. των συστημάτων 

συνδυασμένων μεταφορών, χωρίς τις οποίες η αύξηση 
της διακίνησης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν είναι 
πρακτικά δυνατό να επιτευχθεί. 

Παράλληλα με την επέκταση του 6ου προβλήτα 
«τρέχουν» οι διαδικασίες της ΟΛΘ ΑΕ για την προμήθεια 
του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος εκτιμάται ότι 
θα εγκατασταθεί την ίδια εποχή. Πρόκειται για δύο νέες 
γερανογέφυρες συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. 
ευρώ η κάθε μία και διάρκειας κατασκευής 18 μηνών, 
ενώ για τον υπόλοιπο χερσαίο εξοπλισμό θα απαιτηθούν 
άλλα 15 εκατ. ευρώ.  

Η επέκταση του 6ου προβλήτα αποτελεί το βασικό 
κομμάτι των υποχρεωτικών επενδύσεων, προϋπολο-
γισμού 180 εκατ. ευρώ, για τις οποίες έχει δεσμευθεί η 
κοινοπραξία ιδιωτών που πριν από περίπου 18 μήνες 
εξαγόρασε από το ελληνικό δημόσιο –συγκεκριμένα από 
το ΤΑΙΠΕΔ- το 67% της ΟΛΘ ΑΕ. 

Σημείο – κλειδί για την αναπτυξιακή εξέλιξη του λι-

μανιού της Θεσσαλονίκης, που αναμένεται να συμβάλλει 
στην οικονομική πρόοδο ολόκληρης της Κεντρικής Μα-
κεδονίας, είναι η δημιουργία εμπορευματικών κέντρων 
τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε γειτονικές χώρες 
των Βαλκανίων. Καθώς η ΟΛΘ ΑΕ αντιλαμβάνεται ότι η 
δημιουργία τέτοιων υποδομών που στηρίζουν ενεργά το 
διαμετακομιστικό εμπόριο θα έχει ευεργετικά αποτελέ-
σματα στη λειτουργία της, αλλά και στο βασικό της στόχο 
που είναι η αύξηση των φορτίων που διακινούνται, παρα-
κολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και συνεχίζει το επενδυ-
τικό της πρόγραμμα.  

Αξιοποίηση κτιρίων
Άλλο ένα σημαντικό έργο που προβλέπεται στη συμ-

φωνία ιδιωτικοποίησης της ΟΛΘ ΑΕ είναι η αξιοποίηση 
του κτιριακού αποθέματος που υπάρχει στο λιμάνι. Ανά-
μεσα στα κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις είναι το 
εμβληματικό διατηρητέο κτίριο του Παλιού Τελωνείου, 
στο ισόγειο του οποίου λειτουργεί σήμερα ο επιβατικός 
σταθμός του λιμένα της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο 
έργο είναι πολύπλοκο αφού μόνο για τη στατική αποκα-
τάστασή του οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις από τη μελέτη 
που ήδη εκπονείται για τη στατική αποκατάστασή του, 
προσδιορίζουν το κόστος τής τελευταίας σε περίπου 5 
εκατ. ευρώ.

Κέντρο Καινοτομίας 
Εξάλλου, τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας μέσα 

στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προωθεί η ΟΛΘ Α.Ε. Οι με-
λέτες του σχεδίου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 
και προβλέπουν την ολοκλήρωση του έργου σε τρία χρό-
νια. Ο προϋπολογισμός του έργου προσεγγίζει τα 5 εκατ. 
ευρώ, τα οποία πιθανότατα θα προκύψουν από κοινοτικά 
προγράμματα και αυτοχρηματοδότηση. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Προέδρου Δ.Σ. και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε. κ. Σωτήρη Θεο-
φάνη, το Κέντρο Καινοτομίας θα δώσει τη δυνατότητα για 
πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών πάνω 
σε τρεις κλάδους που καθημερινά δοκιμάζονται σε ένα 
λιμάνι: τη λιμενική λειτουργία, τα logistics και τις εμπο-
ρευματικές μεταφορές. Στόχος είναι να δημιουργηθεί 
ένα καινοτομικό οικοσύστημα, στο κέντρο του οποίου θα 
βρίσκεται μία θερμοκοιτίδα, που θα φιλοξενεί νεοφυείς 
επιχειρήσεις (start ups), οι οποίες θα ασχολούνται με τα 
αντικείμενα που απασχολούν τις επιχειρήσεις των τριών 
κλάδων.

Από το 2023 η «επόμενη μέρα»
του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης 

Μια νέα εποχή για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 
την Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη
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Οι Έλληνες, στη διάρκεια της πολύχρονης κρίσης, χάσαμε πολλά. 
Χάσαμε εισοδήματα, χάσαμε δουλειές, χάσαμε ως χώρα την αξιοπιστία 
μας, χάσαμε και την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Χρέος όλων είναι να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να σηκώσουμε ξανά την Πατρίδα μας 
ψηλότερα και να πάμε, όλοι μαζί οι Έλληνες, μπροστά. Η φετινή 84η 
ΔΕΘ μπορεί να σηματοδοτήσει την αφετηρία για την ανάκτηση της αξιο-
πιστίας, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών και 
την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Αυτό το στόχο βάλαμε η Κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας 
Δημοκρατίας και για αυτόν εργαζόμαστε. Να κάνουμε την Ελλάδα πε-
ρήφανη ξανά και να ζωντανέψουμε τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων.

Με βήματα σταθερά κατά τις πρώτες 50 ημέρες, η κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας κινείται δυναμικά, με όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα 
για την Ελλάδα που θέλουμε και μπορούμε να χτίσουμε. Καταγράφει, 
ήδη, εξαιρετικά αποτελέσματα και τα επίσημα στοιχεία δεν επιτρέπουν 
αμφιβολίες. Τα επιτόκια που πετύχαμε στα τελευταία έντοκα γραμμάτια 
του Δημοσίου κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ το ίδιο συ-
νέβη και κατά την έκδοση επταετούς ομολόγου με το ιστορικά χαμηλό 
επιτόκιο 1,9%. Παράλληλα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στη χώρα 
μας καταγράφει συνεχή ανοδική πορεία, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της 
Ευρωζώνης, για πρώτη φορά από το 2014, ενώ θετική επίδραση στις 
οικονομικές εξελίξεις αναμένεται να έχει και η πρόσφατη πλήρης άρση 
των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). Αρκεί, 
άλλωστε, η απόφαση αυτή για να επιβεβαιωθεί η κοινή πεποίθηση ότι 
έκλεισε ένας κύκλος ανασφάλειας και αβεβαιότητας για την ελληνική 
οικονομία και ανοίγει ένας άλλος που φέρνει στην Ελλάδα μια νέα ανα-
πτυξιακή δυναμική. 

Στην πορεία ανάταξης της οικονομίας και ανάτασης της κοινωνίας 
μας δυναμική επίδραση ασκεί η κοινή πεποίθηση, εντός και εκτός της 
χώρας, ότι η νέα Κυβέρνηση κινείται με πρωτόγνωρους ρυθμούς και 
ταχύτητες που εκπλήσσουν. Έχει ήδη ψηφίσει πέντε νομοσχέδια ξεκι-
νώντας από την μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά και τη βελ-
τίωση της ρύθμισης για τις 120 δόσεις. Έχει ήδη δρομολογήσει όλα όσα 
απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα μεγάλων επενδύσεων, όπως εκείνη 
στο Ελληνικό. Και προετοιμάζεται για την ψήφιση του αναπτυξιακού 
νόμου και του δεύτερου κύματος φορολογικών μειώσεων με στόχο τη 
σταδιακή, αλλά πλήρη εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε. 
Βάζει μπουλντόζες στη γραφειοκρατία του παρελθόντος και θεσπίζει 
σημαντικά επενδυτικά κίνητρα, που ενισχύουν το διεθνές ενδιαφέρον. 
Δημιουργεί, με γρήγορα και στέρεα βήματα, ένα νέο αναπτυξιακό πε-
ριβάλλον και γόνιμο έδαφος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και το άνοιγμα νέων και καλύτερα 
αμειβόμενων θέσεων εργασίας. 

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνο-
ντας στο χτες τη διπλωματία της επαιτείας, ασκεί υπεύθυνα και απο-
τελεσματικά μια πολιτική αξιοπιστίας, αισιοδοξίας και πραγματικής 
εθνικής περηφάνιας. Στις επισκέψεις του σε ευρωπαϊκές πρωτεύου-
σες, αναπτύσσει το μεταρρυθμιστικό σχέδιο που δρομολογήθηκε και 
απευθύνει έκκληση για επενδύσεις στην Πατρίδα μας. Απευθύνει θε-
τικά μηνύματα για την επόμενη μέρα και βρίσκει θετική ανταπόκριση. 
Αποδεικνύει έμπρακτα ότι μια νέα περίοδος για την Πατρίδα μας έχει 
ήδη ξεκινήσει. Και η φετινή ΔΕΘ μπορεί, πράγματι, να σηματοδοτήσει 
την αρχή που ήδη έγινε.  

*Ο Σταύρος Καλαφάτης είναι Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δη-
μοκρατίας

84η ΔΕΘ, αφετηρία επιστροφής στο μέλλον 

opinion

Τ Ο Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 
Κ Α Λ Α Φ Α Τ Η * 
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κοινή πεποίθη-
ση, εντός και 
εκτός της χώρας, 
ότι η νέα Κυβέρ-
νηση κινείται με 
πρωτόγνωρους 
ρυθμούς και τα-
χύτητες που εκ-
πλήσσουν
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Αναπτυξιακή επανεκκίνηση. 
Στο σύνθημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην 84η 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτυπώνεται μία από τις κεντρικές πο-
λιτικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: να 
καταστεί η Ελλάδα μία φιλική προς τις επενδύσεις και την επιχειρημα-
τικότητα χώρα και να τεθεί σε τροχιά δυναμικής αυτοτροφοδοτούμενης 
ανάπτυξης.

Αυτή ήταν, άλλωστε, η βασική πολιτική θέση με την οποία η Νέα 
Δημοκρατία ζήτησε και έλαβε ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό: να 
ξεμπλοκάρει τις επενδύσεις που είχαν «κολλήσει» στα συρτάρια και να 
προσελκύσει καινούργιες.

Προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε νυχθημερόν από την 
πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Στόχος μας 
είναι να κάνουμε εύκολη τη ζωή των επενδυτών και να διευκολύνουμε 
την επιχειρηματικότητα διαστρωματικά – και τη μεγάλη και τη μικρή.

Στο πλαίσιο αυτό:
-Με αναγκαίες σ’ αυτήν την πρώτη φάση ad hoc παρεμβάσεις «ξε-

μπλοκάραμε» επενδύσεις συνολικού ύψους αρκετών δις ευρώ. Πρό-
κειται για στρατηγικές επενδύσεις, με εμβληματική αυτή στο Ελληνικό, 
οι οποίες, εκτός από την προφανή σημασία τους στην οικονομία και 
την απασχόληση, λειτουργούν και ως μήνυμα στη διεθνή επιχειρημα-
τική κοινότητα ότι πλέον η Ελλάδα και μπορεί και θέλει. Παράλληλα, 
συμβάλλαμε στο να προχωρήσουν και μικρότερου ύψους επενδύσεις, 
ακόμη και της τάξης των 300 χιλιάδων ευρώ, που επίσης ήταν «κλει-
δωμένες» επί μακρόν, ακριβώς για να στείλουμε μήνυμα και στο εσω-
τερικό της χώρας, σε κάθε επιχειρηματία που αγωνίζεται σκληρά για να 
μεγαλώσει και να επεκτείνει τις δουλειές του.

-Εκπονούμε υπό το συντονισμό του Μεγάρου Μαξίμου και σε συ-
νεργασία με άλλα 9 Υπουργεία και θέτουμε σε δημόσια διαβούλευ-
ση με στόχο να κατατεθεί και να ψηφισθεί από τη Βουλή ως το τέλος 
Σεπτεμβρίου μία τολμηρή νομοθετική πρωτοβουλία, το αναπτυξιακό 
νομοσχέδιο, που αποσκοπεί στην άρση - στο μέγιστο δυνατό βαθμό- 
των γραφειοκρατικών εμποδίων που εμποδίζουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων και των βιομηχανιών, την κινητροδότηση της προσέλ-
κυσης επενδύσεων και γενικότερα τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 

Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, δύο μήνες μετά, εί-
ναι ήδη ορατά. Το κλίμα στην οικονομία, όπως είναι πανθομολογούμε-
νο, έχει αλλάξει αισθητά. Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει αναθερμανθεί 
όπως αποτυπώνεται και στα αιτήματα για επενδύσεις που φθάνουν στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ο φετινός Αύγουστος είναι ο κα-
λύτερος των τελευταίων 30 ετών όσον αφορά τις οικονομικές επιδό-
σεις της χώρας μας. Ο ρυθμός ανάπτυξης έχει ήδη επιταχυνθεί κι είναι 
βέβαιο ότι θα είναι πολύ υψηλότερος το β’ εξάμηνο του 2019.

Εργαζόμαστε, αφήνοντας πίσω μας τη γκρίνια και τη μιζέρια του 
παρελθόντος,  ώστε η «αναπτυξιακή επανεκκίνηση» από σύνθημα να 
γίνει πράξη. Και γίνεται ήδη πράξη.

Σε υψηλή προτεραιότητα θέτουμε την αναπτυξιακή επανεκκίνηση 
της Βόρειας Ελλάδας, η οποία είναι γεγονός ότι έχει μείνει πίσω σε σχέ-
ση μ’ αυτό που πραγματικά μπορεί να δώσει στην ελληνική οικονομία.

Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Αυτό θα αναδειχθεί ανάγλυφα στην 84η 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία καθίσταται εκ των πραγμάτων 
ορόσημο στην πορεία μετάβασης της χώρας μας στη νέα εποχή.Ο Αδωνις Γεωργιάδης είναι Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων

Όρος εθνικής επιβίωσης η προσέλκυση επενδύσεων

opinion

Τ Ο Υ  Α Δ Ω Ν Ι 
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H Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας|ΑΣΠΚΜ αποσκοπεί στο να συνθέσει τον 
πρωτογενή τομέα, τον μεταποιητικό τομέα και να εστιά-
σει στην προώθηση των τοπικών αγροδιατροφικών προ-
ϊόντων, ενισχύοντας την τοπική γαστρονομική ταυτότητα 
και τον γαστροτουρισμό.

Η συμπόρευση με τις δράσεις της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας για τα Προϊόντα Μακεδονικής Γης  
και την Μακεδονική Κουζίνα, υποστηριζόμενες από το 
στελεχιακό δυναμικό των 18 εταίρων μας  εγγυώνται 
αποτελέσματα υψηλών σκοπών και στόχων.

Η Διαχειριστική Επιτροπή εξ ονόματος της Αγροδια-
τροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, προσδιόρισε την ιεράρχηση των δράσεων του 
φορέα:

Α. Ανάδειξη καλλιεργειών με προϊόντα ταυτότητας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Β. Συναντήσεις εργασίας με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Γ. Δράσεις με τα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ. Η ΑΣΠΚΜ 
βάσει του Κανονισμού Σήματος Ταυτότητας δεσμεύεται 
να προτάσσει τα Συνεργαζόμενα Μέλη, σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και έρευνας, όπως και σε αυτά των εταίρων 
της και σε προγράμματα προώθησης και προβολής της 
ΑΣΠΚΜ και των εταίρων της.

Δ. Διεκδίκηση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων, όπως χαρακτηριστικά το ευρωπαϊκό 
έργο Hοrizon 2020| NEXTFOOD: Εκπαίδευση της επόμε-
νης γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα, 
στο οποίο η ΑΣΠΚΜ συμμετέχει  μαζί με την Αμερικάνικη 
Γεωργική Σχολή|ΑΓΣ και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης|ΑΤΕΙΘ (Φωτογραφία) και επιπλέον 16 εταίρους από 
13 χώρες και τρεις ηπείρους. 

Τo έργο NextFood  αφορά ένα νέο μοντέλο παρο-
χής γεωργικών γνώσεων με βιωματική μάθηση/action 
learning model, το οποίο δίνει έμφαση στη γνώση των 
αγροτών και στη σημασία της δημιουργίας συ νεργειών 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων παραγόντων του γεωρ-
γικού τομέα, ώστε να τονιστεί η αειφορική διάσταση στην 
οποία πρέπει να στραφεί η αγροτική παραγωγή. 

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο των 19 εταί-
ρων του NextFood, στο Budweis στην Τσεχική Δημοκρα-
τία και η πρώτη παρουσίαση του έργου σε εθνικό επίπεδο 
στο ΑΤΕΙΘ. Ακολούθως, διεξήχθησαν συναντήσεις εργα-
σίας και συνέδρια με την συμμετοχή παραγωγικών φο-
ρέων και της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλο-
νίκης, επιμελητηρίων, πανεπιστημίων/κολλεγίων κ.ά. 

Κατά τη διάρκεια μιας σειράς συνεδριάσεων ομάδων 
στόχου με συντονιστή την ΑΣΠΚΜ και την συμμετοχή 
ερευνητών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ορυζοπαραγωγών 
και μεταποιητών από το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης  εξετά-
σθηκαν νέες πρακτικές που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη 
συνεργασία πανεπιστημίου και κοινωνίας, για την προα-

γωγή της καινοτομίας στον τομέα των αγροδιατροφικών 
προϊόντων. 

Οι βασικοί στόχοι του Nextfood είναι οι εξής:
Δημιουργία ενός καταλόγου δεξιοτήτων και ικανο-

τήτων που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας πιο βι-
ώσιμης γεωργίας, δασοκομίας και της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας.

Διεξαγωγή περιπτωσιακών μελετών για τον εντοπι-

σμό κενών και αναγκών στην εκπαίδευση.
Εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, νέας διδα-

κτέας ύλης και μεθόδων κατάρτισης.
Προσδιορισμός μέσων πολιτικής που υποστηρίζουν 

τη μετάβαση από μια γραμμική σε μια κυκλική προσέγ-
γιση της μάθησης, με βάση τη δράση και τις πρακτικές 
μεθόδους μάθησης.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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Επενδύοντας στην εξωστρέφεια η ΔΕΘ δημι-
ουργεί νέες προοπτικές για την ελληνική οικο-
νομία, τοποθετώντας την πόλη στην καρδιά των 
γεγονότων, τόνισε  ο υφυπουργός Εσωτερικών, 
αρμόδιος για  θέματα Μακεδονίας και Θράκης, 
Θεόδωρος Καράογλου, σε συνέντευξη του στην 
εφημερίδα Karfitsa. Για το ρόλο του ΥΜΑΘ, εξέ-
φρασε την άποψη ότι μπορεί να λειτουργήσει ως 
ένα μικρό υπουργείο Ανάπτυξης, δίνοντας ώθη-
ση στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

 Η  84η ΔΕΘ  συνεχίζει την παράδοση της σύν-
δεσής της με την επιχειρηματικότητα και την 
εξωστρέφεια. Τι σημαίνει για την πόλη η επί-
τευξη αυτών των στόχων; «Η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης εμπεριέχει στο DNA της το στοι-
χείο της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης, της 
καινοτομίας και του επιχειρείν, γεγονός που τη 
βοηθά να κρατά και φέτος αμείωτο το ενδιαφέ-
ρον των επισκεπτών με τις δεκάδες εκδηλώσεις 
και θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμά της. Αποτελεί, με λίγα λόγια, 
μια μεγάλη γιορτή της επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας με διεθνή ακτινοβολία. Φέτος, 
τιμώμενη χώρα είναι η Ινδία, μια από τις μεγα-
λύτερες αγορές του κόσμου και μια αναπτυσσό-
μενη οικονομική και επενδυτική υπερδύναμη. 
Αυτό σημαίνει ότι από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμ-
βρίου η Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει ως «ορ-
μητήριο» για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελ-
ληνο-ινδικών και ευρω-ινδικών εμπορικών και 
επιχειρηματικών σχέσεων, επιβεβαιώνοντας ότι 
επενδύοντας στην εξωστρέφεια η ΔΕΘ δημιουρ-
γεί νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία, 
τοποθετώντας την πόλη μας στην καρδιά των 
γεγονότων.  

Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να καταστεί 
η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα πόλος 
έλξης επενδύσεων; «Το ζητούμενο είναι να δη-
μιουργήσουμε ευκαιρίες για την επόμενη ημέρα. 
Να διαμορφώσουμε, δηλαδή, το κατάλληλο πε-
ριβάλλον ώστε συνολικά η Βόρεια Ελλάδα να 
καθιερωθεί ως τόπος υψηλού επιχειρηματικού 
και οικονομικού ενδιαφέροντος, δικτυώνοντας 
τη Μακεδονία και τη Θράκη με την ευρύτερη 
αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι 
μόνο. Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε στη μείω-
ση της φορολογίας, για να υπάρξουν κίνητρα να 
επενδυθούν ξένα, αλλά και ελληνικά κεφάλαια. 
Καθιερώνουμε την ηλεκτρονική υπογραφή για 
πολίτες και επιχειρήσεις θέλοντας να απελευθε-
ρώσουμε τις αδειοδοτήσεις από τα γρανάζια της 
γραφειοκρατίας, ενώ η σημαντικότερη παρέμ-

βαση που υλοποιούμε είναι ότι το κράτος παύει 
να είναι αντίπαλος της ανάπτυξης, στηρίζοντας 
και βοηθώντας στην υλοποίηση επενδύσεων 
αιχμής. Μέσα από τις συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες και προτάσσοντας την τόνωση του τοπικού 
επιχειρείν, φιλοδοξούμε να πετύχουμε ευημερία 
και δημιουργία θέσεων εργασίας».  

Πως μπορεί να αλλάξει το κλίμα στην οικονο-
μία της χώρας; «Το «κλεδί» είναι η ενίσχυση 
των εγχώριων και διεθνών επενδύσεων και η  
επιτάχυνση των δομικών μεταρρυθμίσεων που 
θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 

αίροντας τη γραφειοκρατία και αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα. Μόνο τότε θα βελτιωθεί το ει-
σόδημα των νοικοκυριών και οι Έλληνες θα πι-
στέψουν στο μέλλον, αντιλαμβανόμενοι πλήρως 
ότι μπροστά τους ανοίγουν νέοι δρόμοι προς την 
ανάπτυξη και την ευημερία. Παράλληλα, με τις 
ταχύτατες και αποτελεσματικές της πράξεις η 
Κυβέρνηση εκπέμπει ένα ηχηρό μήνυμα αισιο-
δοξίας και οικονομικής ανάταξης της χώρας, κάτι 
που πιστοποιείται τόσο από την άνοδο του δείκτη 
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, όσο και 
από την αναγνώριση που υπάρχει από τον επιχει-
ρηματικό κόσμο της χώρας και τους ευρωπαίους 
εταίρους. Με αφετηρία τη νέα πραγματικότητα 
που έχει διαμορφωθεί η Ελλάδα μπαίνει σε έναν 
κύκλο δημιουργικότητας, όπου οι Έλληνες φο-
ρολογούμενοι παύουν να αντιμετωπίζονται ως 
τα μόνιμα  υποζύγια. Για παράδειγμα, πριν από 
λίγες ημέρες αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του 
ΕΝΦΙΑ, τα οποία είναι μειωμένα μεσοσταθμικά 
κατά 22%, εξέλιξη που δίνει σημαντική ανάσα 
σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Και έπεται συ-
νέχεια...»

Πως αντιλαμβάνεστε το ρόλο του ΥΜΑΘ στην 
προσπάθεια επανεκκίνησης της χώρας από 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη; «Το μείζον για εμάς 
είναι να ξαναπάρει μπροστά η μηχανή της ελλη-
νικής οικονομίας. Να πετύχουμε την ισόρροπη 
ανάπτυξη κάθε περιφερειακής ενότητας της Μα-
κεδονίας και της Θράκης. Με σκληρή δουλειά 
και προσπάθεια, με μείωση των φορολογικών 
συντελεστών, λιγότερη γραφειοκρατία και στή-
ριξη των επενδύσεων, το Διοικητήριο μπορεί να 
λειτουργήσει ως ένα μικρό... Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης δίνοντας ώθηση στις τοπικές οικονομίες και 
κοινωνίες. Είμαστε μια ισχυρή δομή η οποία είναι 
ικανή να δώσει ξανά φωνή στη Βόρεια Ελλάδα, 
συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε η Μακεδονία και 
η Θράκη να πρωταγωνιστήσουν εκ νέου στις πο-
λιτικές και οικονομικές διεργασίες» 

Σε ποιους τομείς μπορεί να επιτευχθεί συντο-
νισμός φορέων και εκπροσώπων της αυτοδι-
οίκησης με τη συνεργασία του ΥΜΑΘ για την 
ανάπτυξη της περιοχής; «Κάθε προσπάθεια εί-
ναι πιο αποδοτική όταν βασίζεται στην αρχή της 
συνεργασίας και της συμπόρευσης. Αυτός είναι 
και ο λόγος, άλλωστε, που έχω τονίσει επανει-
λημμένα ότι οι παραγωγικοί φορείς της Μακεδο-
νίας και της Θράκης πρέπει να αποκτήσουν κοινό 
βηματισμό και να αφήσουν στην άκρη τις λογι-
κές του... φέουδου. Συνεργασία, εξωστρέφεια 
και διεκδίκηση είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας».

Θεόδωρος Καράογλου:

Η ΔΕΘ δημιουργεί νέες προοπτικές  
για την ελληνική οικονομία
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Μαρτίου, Τηλ: 2310 322333

Μεταµορφώσεως 25, 
Καλαµαριά, Τηλ: 2310 450777

Web: www.sede.gr                                         E-mail: info@sede.gr

Μεγάλου Αλεξάνδρου 66, 
Εύοσµος, Τηλ: 2310 574040

Γρηγορίου Λαµπράκη 141, 
Τούµπα, Τηλ: 2310 900303

Νέο κατάστηµα

Αγίας Σοφίας 40, Κέντρο, Τηλ: 2310 220227



22 07.09.2019

Αν και αποκαλούμε ανέκαθεν τον τουρισμό «βαριά βιομηχανία» της 
Ελλάδας, ο χαρακτηρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε με χειροπιαστό τρόπο τα 
τελευταία, δύσκολα χρόνια της κρίσης. Μέσα σε μια περίοδο βαθιάς ύφε-
σης, ο τουρισμός είναι συνέχισε να στηρίζει την οικονομία και την απασχό-
ληση, ενώ συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθεια εξυγίανσης του εξωτε-
ρικού ισοζυγίου της χώρας. 

Τώρα, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικο-
νομίας, απαιτείται συγκροτημένος σχεδιασμός και αποτελεσματικές πολι-
τικές, ώστε το τουριστικό προϊόν της χώρας να γίνει ανταγωνιστικότερο 
και – κυρίως – να αποκτήσει υψηλότερη προστιθέμενη αξία.  

Η μείωση της φορολογίας που επιβαρύνει τον τουρισμό είναι απαραί-
τητη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και η αγορά περιμένει 
από την κυβέρνηση να υλοποιήσει το στόχο για μείωση του ΦΠΑ στο του-
ριστικό πακέτο στο 13% από 24% που είναι σήμερα και στο 11% σε βάθος 
τετραετίας.

Κρίσιμο ζητούμενο για την ποιοτική τουριστική – και όχι μόνο – ανά-
πτυξη, είναι η αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, ιδιαίτερα στον το-
μέα των μεταφορών, αλλά και στην ενέργεια και στα ψηφιακά δίκτυα. Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν τα 
μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και να επιδιωχθεί η αναβάθ-
μιση υφιστάμενων ή και η ανάπτυξη νέων, σημαντικών για τον τουρισμό 
υποδομών – μαρίνες, αεροδρόμια, λιμάνια κρουαζιέρας κ.ά. – στα πρότυ-
πα επιτυχημένων παραδειγμάτων στρατηγικής συνεργασίας του δημοσίου 
με τον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά την Αττική, είναι επιβεβλημένη η αξιο-
ποίηση του παραλιακού μετώπου της Αθήνας, με επιτάχυνση και ολοκλή-
ρωση της επένδυσης στο Ελληνικό, καθώς και των αποκρατικοποιήσε-
ων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αλλά και με βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου για την υλοποίηση νέων επενδύσεων. 

Τομέα προτεραιότητας αποτελεί, επίσης, η ενθάρρυνση νέων τουριστι-
κών επενδύσεων, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Απα-
ραίτητη είναι η βελτίωση του πλαισίου χωροθέτησης και αδειοδότησης, 
η παροχή κινήτρων με έμφαση σε πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον 
επενδύσεις, η στήριξη ιδιαίτερα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρή-
σεων, αλλά και η ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.  

Παράλληλα, απαιτούνται συντονισμένες δράσεις και πολιτικές, με κύ-
ριο στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη και την αύξηση των 
εσόδων που παράγονται για τη χώρα από τον τουρισμό. Προτεραιότητα θα 
πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως 
είναι ο γαστρονομικός, αλλά και ο θρησκευτικός, ο αγροτικός, ο τουρισμός 
υγείας και ευεξίας, στην αναβάθμιση της παρουσίασης των πολιτιστικών 
πόρων της χώρας, αλλά  και στη βελτίωση της τουριστικής πληροφόρη-
σης, με αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και εφαρμογών. 

Τέλος, απαιτείται η εφαρμογή συγκροτημένης πολιτικής, με σκοπό 
την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας. Πέρα από την αναβάθμιση των 
υποδομών και των υπηρεσιών για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, εί-
ναι απαραίτητη η αναβάθμιση της σύνδεσης των λιμένων με αεροδρόμια, 
ώστε τα ελληνικά λιμάνια να γίνουν ελκυστικότερα ως homeports, καθώς 
και η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων της Ελλάδας με χώρες που 
αποτελούν μεγάλες αγορές για την κρουαζιέρα, όπως ΗΠΑ και Κίνα.

Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε το πολύτιμο κεφάλαιο φυσικής, 
πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς που διαθέτει η χώρα μας, με 
βάση ένα σαφές όραμα, με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, με μακρόπνοο σχέ-
διο, με υψηλό επαγγελματισμό, με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Προτεραιότητες για την τουριστική ανάπτυξη 
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Η αγορά περιμένει από 
την κυβέρνηση να υλο-
ποιήσει το στόχο για μεί-
ωση του ΦΠΑ στο του-
ριστικό πακέτο στο 13% 
από 24% που είναι σήμε-
ρα και στο 11% σε βάθος 
τετραετίας.
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Η επιτυχία είναι θέµα επιλογής!
Ο µεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισµός της Βορείου Ελλάδος, είναι δηµιούργηµα έµπνευσης 

για µεγάλα και αξιόλογα επιτεύγµατα, χώρος οικείος και γόνιµος για ύψιστες κατακτήσεις. 
Κύριος στόχος µας είναι ο προσανατολισµός των µαθητών µας στο δρόµο για την κορυφή 

αλλά πάντοτε µέσα από την ανάδειξη του καλύτερου εαυτού τους!

176 µαθητές στην ανώτατη εκπαίδευση

5
Νοµικές 
Σχολές

12
Ιατρικές 
Σχολές

24 
Πολυτεχνικές 

Σχολές

28 
Οργάνωση 

και ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων 

23 
Παιδαγωγικές 

Σχολές

27
Οικονοµικών 
και Πολιτικών

Επιστηµών 
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Κερδίζουν έδαφος σε πωλήσεις σε Ελλά-
δα και εξωτερικό τα μη τοξικά, φιλικά προς το 
περιβάλλον, καθαριστικά-απορρυπαντικά που 
παρασκευάζονται με βάση το ορυκτό ζεόλιθο. Η 
ελληνική εταιρεία Zeotec Hellas Group, η οποία 
εδρεύει στο Βόλο, είναι η πρώτη σε παγκόσμιο 
επίπεδο που παράγει τέτοιου είδους προϊόντα, 
έχοντας εξασφαλίσει παγκόσμια φόρμουλα 
σε όλη την γκάμα της.  Ο επιτυχής κύκλος των 
εργασιών της την οδήγησε, μόλις πριν την ολο-
κλήρωση των τεσσάρων πρώτων χρόνων της 
λειτουργίας της, στη δημιουργία ενός δεύτερου 
εργοστασίου, στην ίδια επικράτεια, με στόχο τη 
βελτίωση των παραγωγικών της δυνατοτήτων. 
Το νέο εργοστάσιο, έκτασης 2.000 τ.μ., θα διαθέ-
τει υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής και θα 
αποτελεί κόσμημα για την περιοχή της Μαγνη-
σίας. Τόσο η ασύγκριτη ποιότητα των προϊόντων 
όσο και ο οικολογικός τους προσανατολισμός 
δημιούργησαν, περαιτέρω, την ανάγκη της εγκα-
θίδρυσης της αντιπροσωπείας Zeotec και στη 
Θεσσαλονίκη (Περιοχή Μαρτίου, Πιττακού 13), 
η οποία έχει μόλις συμπληρώσει έναν χρόνο επι-
τυχούς λειτουργίας. 

Μη τοξικά καθαριστικά  
με βάση τον υγρό ζεόλιθο 

H Zeotec Hellas Group ιδρύθηκε τον Ιανου-
άριο του 2016. Είναι μία Ελληνική καινοτόμα 
επιχείρηση η οποία εδρεύει στο Βόλο Μαγνησίας 
ενώ αποτελεί την πρώτη εταιρεία σε παγκόσμιο 
επίπεδο που παράγει μία μεγάλη γκάμα μη το-
ξικών, φιλικών προς το περιβάλλον καθαριστι-
κών-απορρυπαντικών με κύρια βάση το ορυκτό 
ζεόλιθο. 

 Η υπεύθυνη πωλήσεων, με ειδίκευση στην 
οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και το 
marketing (διπλωματούχος MBA), της αντι-
προσωπείας Zeotec στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννα 
Κουτσούκου, σε συνέντευξη της στην εφημερί-
δα Κarfitsa, τονίζει ότι η εταιρεία κατάφερε, 
εν μέσω οικονομικής κρίσης, να κερδίσει το 
στοίχημα και να χαρακτηρίζεται από πολλούς 
ως “Κιβωτός Ανάπτυξης”, αφού από τους πρώ-
τους μήνες της λειτουργίας της κατόρθωσε να 
αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα σε Ρωσία, 
Σουηδία, Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία και Αλ-
βανία, ενώ σύντομα αναμένεται να την επεκτεί-
νει και σε χώρες της Ασίας. «Η ιδιαίτερη απήχη-
ση των προϊόντων της Zeotec Hellas Group στο 
αγοραστικό κοινό ενθάρρυνε την επέκταση της 
εταιρείας στη συμπρωτεύουσα και την ίδρυση 
της αντιπροσωπείας μας στη Θεσσαλονίκη, η 
οποία μέσα σε ένα μόλις χρόνο σημείωσε εντυ-

πωσιακά αποτελέσματα πωλήσεων», επισημαί-
νει η κα Κουτσούκου. Αναφερόμενη στα οφέλη 
των προϊόντων της εταιρείας, υπογραμμίζει ότι 
είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες, 
καθαρίζουν και βιοκαταστέλλουν ρύπους από 
καυσαέρια και  δυσοσμία. Σύμφωνα με την ίδια, 
πρόκειται για προϊόντα βιοδιασπώμενα και βιο-
αποικοδομήσιμα σε ποσοστό άνω του 90%, που 
δεν επιβαρύνουν το υδάτινο περιβάλλον και τον 
υδροφόρο ορίζοντα, δεν περιέχουν χλώριο, είναι 
οικονομικά και αποτελεσματικά, ενώ παράγονται 
και συσκευάζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα. 

Τι είναι ο ζεόλιθος 
Οι ζεόλιθοι είναι μικροπορώδη, αργιλοπυ-

ριτικά ορυκτά, που χρησιμοποιούνται, συν τοις 
άλλοις, ως προσροφητικά μέσα και καταλύτες. 
Ο όρος εισήχθη το 1756 από το Σουηδό ορυ-
κτολόγο Axel Cronstedt, ο οποίος παρατήρησε 
ότι με την ταχεία θέρμανση στιλβίτη παράγεται 
μεγάλη ποσότητα ατμού από νερό το οποίο έχει 
απορροφηθεί από το υλικό. Με βάση αυτή την 
παρατήρηση ονόμασε το υλικό «ζεόλιθο», όρος 
που παράγεται από τις ελληνικές λέξεις ‘’ζέω’’ 
(βράζω) και ‘’λίθος ‘’ (πέτρα). Ο ζεόλιθος μπορεί 
να είναι είτε αυτοφυής είτε να παράγεται βιομη-
χανικά. 

Η χρήση του ζεόλιθου είναι ιδιαίτερα απο-
τελεσματική και σε πολλούς άλλους τομείς και 
εφαρμογές, όπως είναι η γεωργία, η κτηνοτρο-
φία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η υγεία, τα οικοδομι-
κά υλικά, η βιομηχανία υδρογονανθράκων, κα-
θώς και η προστασία από πυρηνική ακτινοβολία. 

Ευρεία χρήση 
Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της 

χρήσης των απορρυπαντικών από ζεόλιθο σε 
ποικίλους τομείς εφαρμογής, όπως είναι τόσο 
ο ναυτιλιακός όσο και ο ξενοδοχειακός κλάδος 
(HORECA), η οικιακή χρήση, πλήθος βιομηχανι-

ών, στεγνοκαθαριστήρια και ταπητουργία, δήμοι, 
απορριμματοφόρα και αμαξοστάσια, πλυντήρια 
αυτοκινήτων, οδικά δίκτυα, μεταφορικά μέσα, 
ενεργειακά και ηλεκτρικά δίκτυα. Ενδεδειγμέ-
νη θεωρείται η χρήση των εν λόγω προϊόντων 
και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχαιολογικούς 
χώρους-μουσεία, δημόσιους χώρους, υπηρεσίες 
όπως και, φυσικά, σε νοσοκομεία και κλινικές. 
«Το εξειδικευμένο προσωπικό της Zeotec Hellas 
Group πειραματίζεται διαρκώς, με σκοπό τη 
δημιουργία όλο και περισσότερων καινοτόμων 
προϊόντων, που εκλείπουν από την αγορά, τα 
οποία θα εξυπηρετήσουν την κάλυψη αναγκών 
ειδικών κατηγοριών και επαγγελμάτων», επιση-
μαίνει, μεταξύ άλλων, η κα Κουτσούκου. «Στη  
Zeotec  Hellas Group δημιουργούμε τάσεις και 
οδηγούμε τις εξελίξεις», υποστηρίζει.

Αποτελεσματική καθαριότητα σε λίγο χρόνο
Η κα Κουτσούκου τονίζει ότι οι καταναλω-

τές που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προ-
ϊόντα είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι από την 
εξαιρετικά αποτελεσματική καθαριότητα την 
οποία δύνανται να επιτύχουν μέσα σε ελάχιστο 
χρόνο. «Ξεκινώντας από την εγχώρια αγορά και 
επεκτείνοντας τη δραστηριότητά μας σε διεθνές 
επίπεδο, στόχο μας αποτελεί να διαδώσουμε τη 
γνώση σε σχέση με το ζεόλιθο, καθώς και τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει στην καθημερι-
νότητά μας. Η παγκόσμια πρωτοτυπία που πέ-
τυχε η Zeotec Hellas Group, η υγροποίηση του 
ζεόλιθου, κατέκτησε έναν υψηλό στόχο, τη δι-
ευκόλυνση της καθημερινότητας του σύγχρονου 
ανθρώπου.  Καταφέραμε, με τα πρωτοποριακά 
μας προϊόντα, να έχουμε ιδιαίτερα ικανοποιημέ-
νους καταναλωτές, οι οποίοι δαπανούν λιγότερο 
χρόνο στην καθαριότητα, επιτυγχάνοντας βέλτι-
στο αποτέλεσμα και ποιοτικές συνθήκες καθα-
ρισμού. Αυτό, εξάλλου, είναι και το τρίπτυχο της 
Zeotec. Θέτοντάς το σε πρώτη γραμμή και εμμέ-
νοντας στις αξίες μας, βήμα-βήμα, στοχεύουμε 
μόνο στην κορυφή», καταλήγει η κα Κουτσού-
κου.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τα προϊόντα μας στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης και στο 
Cash & Carry 

Στοιχεία επικοινωνίας: 6945927817 / 
6940506017
E-mail: zeotecthes@gmail.com

Στόχος της ZEOTEC η βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ελληνικά απορρυπαντικά από ζεόλιθο  
κερδίζουν την αγορά 

Συ
νέ

ντ
ευ

ξη
Σ

Τ
Η

 Β
ΙΒ

Η
 Α

Ν
Δ

Ρ
ΙΤ

Σ
Ο

Υ



Στοιχεία επικοινωνίας
6945927817 
6940506017

 zeotecthes@gmail.com



28 07.09.2019

Τους στόχους της κυβέρνησης για την ανά-
πτυξη του Πρωτογενούς  Τομέα και τις προτε-
ραιότητες της Αγροτικής Πολιτικής αναλύει σε 
συνέντευξη του στην Karfitsa o υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας 
Σκρέκας. 

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται περίπου δύο 
μήνες στη διακυβέρνηση της χώρας. Η εικόνα 
που έχετε σχηματίσει πλέον από το χαρτοφυ-
λάκιο που αναλάβατε σε ποιες προτεραιότητες 
σάς έχει οδηγήσει; Οι προτεραιότητες της κυ-
βερνητικής αγροτικής πολιτικής εναρμονίζονται 
με τους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής μετά το 2020. Η πολιτική μας αποσκο-
πεί στη στήριξη του εισοδήματος των Ελλήνων 
αγροτών, στην προστασία του περιβάλλοντος 
και την προσέλκυση των νέων στην αγροτική 
παραγωγή. Θα επιτύχουμε την αναβάθμιση του 
αγροτικού τομέα με τον εκσυγχρονισμό και την 
εκμηχάνιση της παραγωγής, καθώς και την πλή-
ρη αξιοποίηση του πολύ ικανού επιστημονικού 
δυναμικού που διαθέτει η χώρα. Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλες 
εκείνες τις χώρες που πιστεύουν ότι ο πρωτογε-
νής τομέας πρέπει να έχει τις επόμενες δεκαετίες 
πρωταγωνιστική θέση στις ευρωπαϊκές οικονο-
μίες και γι’ αυτό είμαστε απέναντι στις προτάσεις 
για περικοπές των κοινοτικών δαπανών τόσο 
στον τομέα των άμεσων ενισχύσεων όσο και 
στον τομέα των προγραμμάτων αγροτικής ανά-
πτυξης.

Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να συνει-
σφέρει πολύ περισσότερα στην οικονομία της 
χώρας. Υπάρχει σχεδιασμός για να γίνει αυτό 
πραγματικότητα και να στηριχθεί ο παραγωγι-
κός κλάδος; Το ποσοστό συμμετοχής του γεωρ-
γικού προϊόντος στο ΑΕΠ είναι μόλις 3,7% (στοι-
χεία 2018) και συνολικά του αγροδιατροφικού 
τομέα λίγο πάνω από 7%. Προφανώς, δεν είμα-
στε ικανοποιημένοι με αυτά τα μεγέθη. Χωρίς 
μια ισχυρή αγροτική παραγωγή είναι αδύνατο να 
επιτύχουμε σε μόνιμη και σταθερή βάση για το 
σύνολο της εθνικής οικονομίας ρυθμούς ανά-
πτυξης της τάξεως του 3-4%. Επιδιώκουμε λοι-
πόν, την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο 
ΑΕΠ και ταυτόχρονα την αύξηση της παραγωγι-
κότητας του αγροτικού τομέα μέσω της ανάπτυ-
ξης της έξυπνης γεωργίας και της ενσωμάτωσης 
των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή. 

Πώς σχεδιάζετε να ενισχύσετε την αντα-
γωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων 
ώστε να μπορέσουν να σταθούν καλύτερα σε 
ξένες αγορές και η ψαλίδα του ισοζυγίου ει-
σαγωγές-εξαγωγές υπέρ των εισαγωγών, να 

κλείσει; Θα βελτιώσουμε σε μόνιμη βάση την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγω-
γής, με στοχευμένα μέτρα για την πιστοποίηση 
και τα συστήματα ελέγχου και διασφάλισης της 
ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Απαραί-
τητη είναι επίσης η μόνιμη μείωση του κόστους 
παραγωγής. Βεβαίως, η ανταγωνιστικότητα δεν 
αφορά μόνο στη μείωση του κόστους παραγω-
γής, αλλά και στη βελτίωση των τιμών πώλησης 
των ελληνικών προϊόντων. Εργαζόμαστε αυτή 
την περίοδο πάνω στο νέο νομοθετικό πλαίσιο 
που θα αλλάξει προς όφελος των αγροτών τους 
κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των συνε-
ταιριστικών οργανώσεων.

Οι άνθρωποι του αγροτικού κλάδου πι-
στεύουν πως αδικούνται σε σχέση με άλλες 
επαγγελματικές κατηγορίες, κάνουν λόγο για 
υπερφορολόγηση και πολύ υψηλό κόστος 
παραγωγής. Εσείς τι πιστεύετε; Η Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε πολιτικές υπερφορολόγη-
σης που έπληξαν συνολικά την παραγωγή και 
τις δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας. Στον 
αντίποδα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη προωθεί μειώσεις φόρων και κίνητρα για 
αύξηση των επενδύσεων. Στο πλαίσιο ενίσχυσης 
των αγροτικών συνεργατικών σχημάτων, όπως 
είναι οι Ομάδες Παραγωγών, θα μειώσουμε τη 
φορολογία σε 10%. Για τη μείωση του κόστους 
παραγωγής, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με έμφαση στα 
μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα. Σε ό,τι αφορά 
ειδικότερα τη βόρεια Ελλάδα, παραμένει δυστυ-
χώς σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο το πλούσιο 
δυναμικό γεωθερμικής ενέργειας.Μπορούμε με 
γρήγορα βήματα να εκμεταλλευτούμε αυτό το 
δυναμικό, μειώνοντας ραγδαία το κόστος παρα-
γωγής στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Στον χώρο των τροφίμων τι προγραμματίζει 

η κυβέρνηση; Θα αλλάξει κάτι και στους ελέγ-
χους τροφίμων; Θα εφαρμόσουμε αυστηρούς 
ελέγχους από το χωράφι ως το ράφι, σε όλο το 
φάσμα της παραγωγής και εμπορίας αγροτικών 
προϊόντων. Με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες, 
μπορούμε να εξακριβώσουμε την πηγή προέ-
λευσης των προϊόντων και να καταφέρουμε ένα 
αποφασιστικό πλήγμα στα κυκλώματα των πα-
ράνομων Ελληνοποιήσεων, που κερδοσκοπούν 
εις βάρος των παραγωγών και των καταναλω-
τών. Επιπλέον, η ασφάλεια των τροφίμων είναι 
κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο της προ-
στασίας της δημόσιας υγείας.

Πόσο σημαντική είναι η παρουσία και προ-
βολή των ελληνικών προϊόντων σε εκθέσεις 
του εξωτερικού; Πόσο σημαντική θεωρείτε την 
ετήσια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που φέ-
τος είναι η 84η με τιμώμενη χώρα την Ινδία;  
Η Ινδία αποτελεί μια τεράστια αγορά στην οποία 
τα ελληνικά προϊόντα δεν κατέχουν ακόμα πε-
ρίοπτη θέση. Η προβολή των ελληνικών προϊ-
όντων τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
όσο και στις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού 
οφείλει να είναι τμήμα ενός συνεκτικού, ολο-
κληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της εξωστρέ-
φειας, διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτών των 
δράσεων θα είναι πενιχρά. Τα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα και η ελληνική βιομηχανία τροφίμων 
διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε αλλά 
και να διευρύνουμε. Διαθέτοντας πλέον μια Κυ-
βέρνηση φιλική προς τις επενδύσεις και την επι-
χειρηματικότητα, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις 
για να καταφέρουμε να κάνουμε το μεγάλο άλμα 
προς τα εμπρός και να χτίσουμε μια σύγχρονη 
ανταγωνιστική οικονομία που δεν θα έχει τίποτα 
να ζηλέψει από τις προηγμένες οικονομίες του 
δυτικού κόσμου.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλά στην «Κ»

Στόχος  η ανάπτυξη της Παραγωγής  
και η διασφάλιση των Ελληνικών Προϊόντων 
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Άριστος γνώστης των Οικονομικών, με εξαί-
ρετες σπουδές και πλούσια εμπειρία από το επι-
χειρηματικό γίγνεσθαι, ο Ιωάννης Ρουκάς από τη 
Θεσσαλονίκη, αποτελεί έναν σταθερό υποστηρι-
κτή του ιδιωτικού τομέα και της υγιούς επιχειρη-
ματικότητας. 

Ασχολήθηκε εκτενώς με τα κόκκινα δάνεια 
και το δανεισμό των επιχειρήσεων-τέθηκε επι-
κεφαλής της ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για 
τη διαχείριση του θέματος στη Γραμματεία Πα-
ραγωγικών Φορέων, ενώ σήμερα είναι Αναπλη-
ρωτής Γραμματέας αυτής της Γραμματείας  του 
κόμματος. 

Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Οικονομικής Διοίκησης της ΕΕΔΕ-Μακεδονίας 
και υπεύθυνος του Τμήματος Ενημέρωσης Οφει-
λετών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης. 

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Karfitsa, 
εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αλλαγή του 
οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα μας που 
θα επιτευχθεί σταδιακά μέσα από τις επιλογές 
της νέας κυβέρνησης.

Είστε από αυτούς που πιστεύουν στη δύνα-
μη του ιδιωτικού τομέα και όχι του κρατισμού. 
Τι πρέπει να γίνει για να προκύψουν αλλα-
γές στο οικονομικό περιβάλλον; Ήδη έχουν 
γίνει τα πρώτα βήματα. Μείωση φορολογίας. 
Άμεση αντιμετώπιση, απευθείας μάλιστα από 
τους υπουργούς, θεμάτων που εμποδίζουν τις 
επενδύσεις. Έτσι, άμεσα, νέες θέσεις εργασίας, 
άρα εισόδημα για τις οικογένειες, εισφορές για 
το κράτος. Από τα κέρδη δε, των επιχειρήσεων, 
είσπραξη φόρων, επανεπένδυση με κίνητρα των 
κερδών τους και ο κύκλος της μόχλευσης ξεκι-
νάει.

Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν πληγή για 
την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και 
τα νοικοκυριά. Ασχοληθήκατε εκτενώς με το 
θέμα. Πως θα εξομαλυνθεί η κατάσταση; Εδώ 
και χρόνια το πρόβλημα αυτό λιμνάζει και δι-
ογκώνεται. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός (ένα 
εξαιρετικό εργαλείο, απαίτηση των εταίρων μας 
κι ας διαφημίστηκε από την προηγούμενη κυ-
βέρνηση ως δική της πρωτοβουλία...), είχε πε-
νιχρά αποτελέσματα λόγω άρνησης των τραπε-
ζών (ή μάλλον των τραπεζικών κατά δική τους 
ομολογία σε συνέδρια...) να συμμετάσχουν σε 
αυτόν.

Με τις αλλαγές που προωθούνται θα κινηθεί 
γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Έτσι θα εξυ-
γιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών που θα 
μπορέσουν με τη σειρά τους, να χρηματοδοτή-
σουν αντίστοιχα την οικονομία, που είναι άλλω-

στε ο ρόλος τους. Παράλληλα, «τα παλιά χρέη» 
θα ρυθμιστούν και επομένως οι δανειολήπτες θα 
αφεθούν ήρεμοι, να ασχοληθούν με το μέλλον 
και όχι με το παρελθόν.

Μπορεί η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελ-
λάδα να αποτελέσουν φιλικό περιβάλλον για 
άμεσες ξένες επενδύσεις; Οι δεσμεύσεις του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σα-
φείς. «Ο δρόμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου», η 
Βόρεια Ελλάδα, η μια και μοναδική Μακεδονία 
μπορεί να ενδυναμώσει το brand «Μακεδονία» 
για τα προϊόντα μας, αλλά ταυτόχρονα  κι εμείς, 
να διαφημίσουμε και να καταστήσουμε την περι-
οχή μας πόλο έλξης, Άμεσων Ξένων Επενδύσε-
ων (FDIs), με άμεσο αποτέλεσμα τις νέες δου-
λειές και έσοδα για το κράτος και τους πολίτες. 

Ήδη σχεδιάζονται πρωτοβουλίες και από φο-
ρείς της Βορείου Ελλάδος προς αυτή την κατεύ-
θυνση σε συνεργασία πάντα με τη κυβέρνηση.

Η περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, 
μοιάζει με έρημο τόπο. Πως θα αλλάξει αυτή 
η εικόνα; Σε συνάντηση με επιχειρηματίες της 
Περιοχής της ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, μου μεταφέρθηκε 
η αγωνία τους για την εγκατάλειψη της περιο-
χής που θα μπορούσε να γίνει (αυτός άλλωστε 
ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός όταν δημιουργή-
θηκαν οι ΒΙ.ΠΕ.), πόλος έλξης επενδύσεων. Σε 

συνδυασμό με τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, 
η Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου αλλά και οι 
άλλες ΒΙ.ΠΕ. της Βορείου Ελλάδος μπορούν να 
ζωντανέψουν ξανά.

Τι υπηρεσίες παρέχει η εταιρεία στην οποία 
δραστηριοποιείστε; Εδώ και περίπου 12 χρόνια, 
ως Managing Partner της ZKP CONSULTANTS 
μαζί με τους συνεταίρους μου, προσφέρουμε 
ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών. 

Οι πηγές Χρηματοδότησης που υπάρχουν 
προτείνονται αντίστοιχα σε αυτούς που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις για την καλύτερη αξιο-
ποίηση των πηγών αυτών (Εργαλεία Τραπεζών, 
ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ευρωπαϊκές Πηγές 
Χρηματοδότησης). Παράλληλα, λόγω της πο-
λύχρονης εμπειρίας στον Χρηματοπιστωτικό 
Τομέα, βοηθάμε και αυτές τις επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα δάνεια τους, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για 
τη διαπραγμάτευση και άρα αναδιάρθρωση του 
δανεισμού τους για να μπορέσουν να προχω-
ρήσουν μπροστά σκεπτόμενες  το μέλλον, νέες 
συνεργασίες, εξαγωγές, ανάπτυξη.

Ποιες ευθύνες έχετε ως Αναπληρωτής 
Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων της Νέας 
Δημοκρατίας; Η τιμή που μου έκανε ο πρωθυ-
πουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκος Μητσοτάκης, να έχω αυτό το τίτλο, συ-
νοδεύεται από μια τεράστια ευθύνη για την πε-
ριοχή της Βορείου Ελλάδος για την οποία είμαι 
υπεύθυνος. 

Η Γραμματεία μας, η κατεξοχήν αρμόδια να 
αφουγκράζεται τα προβλήματα της επιχειρημα-
τικότητας και των επιμελητηρίων, είναι κοντά 
στη πραγματική οικονομία και τους αγωνιστές 
συναδέλφους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. 

Τα θέματα είναι πολλά και απαιτούν γρήγο-
ρη αντιμετώπιση. Ειδικά τώρα, με μια κυβέρνη-
ση, τόσο φιλική προς τον ιδιωτικό τομέα (αυτόν 
δηλαδή που παράγει τον πλούτο στη χώρα και 
πληρώνει φόρους, εισφορές κλπ), οι προσδοκί-
ες είναι πολλές. 

Οι πρώτες κινήσεις, ήδη, της κυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
δείχνουν ότι είμαστε κοντά τους. 

Οι δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας και 
της υγιούς επιχειρηματικότητας όταν αφεθούν 
ελεύθερες να λειτουργήσουν, με την εύλογη 
εφαρμογή της νομιμότητας πάντα, είναι οι μόνες 
ικανές να βγάλουν τη χώρα μας από την ύφεση 
και να δώσουν σε μας και τα παιδιά μας ένα κα-
λύτερο και πιο φωτεινό μέλλον. Αξίζουμε πραγ-
ματικά, καλύτερα και θα τα πετύχουμε.

Ιωάννης Ρουκάς: Πρόεδρος ΕΙΟΔ Μακεδονίας. Αν. Γρ. Παραγωγικών φορέων Ν.Δ.

Μπορούμε να καταστήσουμε τη Βόρεια Ελλάδα
 πόλο έλξης άμεσων ξένων επενδύσεων
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Μιχάλης Ζορπίδης 

Θετική η αρχή Μητσοτάκη,  
αλλά περιμένουμε
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Θεσσαλονίκη    Τσιμισκή 87α & Γρ. Παλαμά 1    Τ. 2310 256555
Αθήνα    Άλεξ. Σούτσου 8 & Βουκουρεστίου, Κολωνάκι    Τ. 210 3605551

Το ταξίδι αρχίζει εδώ
28η Οκτωβρίου
& Χριστούγεννα

Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι 6, 7 ημέρες   895€
Αναχωρήσεις 22, 23/ΟΚΤ από Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Βιέννη Like a Local 4, 5 ημέρες   445€
Αναχωρήσεις 18, 19, 22, 24, 27, 29/ΔΕΚ & 2, 3/ΙΑΝ
από Θεσσαλονίκη

Πράγα Like a Local 4, 5 ημέρες   430€
Αναχωρήσεις 18, 19, 22, 24, 27, 29/ΔΕΚ & 2, 3/ΙΑΝ
από Θεσσαλονίκη

Λονδίνο Like a Local 6 ημέρες   695€
Αναχωρήσεις 23/ΔΕΚ
από Θεσσαλονίκη

Άμστερνταμ Like a Local 6 ημέρες   695€
Αναχωρήσεις 24/ΔΕΚ
από Θεσσαλονίκη

Βερολίνο Like a Local 6 ημέρες   495€
Αναχωρήσεις 21, 26/ΔΕΚ
από Θεσσαλονίκη

Παρίσι Like a Local 6 ημέρες   745€
Αναχωρήσεις 24, 29/ΔΕΚ & 2/ΙΑΝ
από Θεσσαλονίκη

Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι 6, 7 ημέρες   845€
Αναχωρήσεις 20, 23, 27, 30/ΔΕΚ & 2/ΙΑΝ από Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Όλες οι τιμές μας είναι τελικές, περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων & πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων

Και πολλές ακόμα εκδρομές στο www.diontours.com
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Θετικά αποτιμά το πρώτο διάστημα της κυβέρνη-
σης ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Περιφερειακού Επι-
μελητηριακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Μι-
χάλης Ζορπίδης , καθώς, όπως λέει οι κινήσεις του 
Κυριάκου Μητσοτάκη πείθουν ότι έχει γνώση, συνεί-
δηση και ωριμότητα.

Στην συνέντευξη που μας παραχώρησε ο γνωστός 
τουριστικός επιχειρηματίας αναφέρεται στην οικονομία 
της Θεσσαλονίκης αλλά και στον Γιάννη Μπουτάρη, με 
τον οποίο είχε αρκετές κόντρες τα προηγούμενα 7 χρό-
νια!

Με έγγραφη διαμαρτυρία σας προς τη διοίκηση του 
ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεστε σε αυ-
στηρότατους ελέγχους και άδικα πρόστιμα από  κλιμάκια 
του φορέα.   Ποια είναι η πρόταση του ΕΕΘ για τον εξορ-
θολογισμό  των προστίμων;

Ήταν μία κίνηση που έγινε μετά από 2-3 απαράδεκτα 
περιστατικά που σημειώθηκαν σε επιχειρήσεις μελών 
του ΔΣ, τα οποία και μας τα κατάγγειλαν. Οι επιθεωρητές 
επέβαλαν αυτά τα δυσβάσταχτα πρόστιμα επειδή έκριναν 
ότι κάποιοι περαστικοί εργάζονταν στο μαγαζί. Εμείς αντι-
δράσαμε γιατί είδαμε πως οι συνάδελφοι έχουν δίκιο. Δεν 
είναι δυνατό ο Επιθεωρητής να λέει ότι κατά την άποψη 
μου αυτός που βρίσκεται μέσα σε ένα κατάστημα είναι 
εργαζόμενος και μετά ο καταστηματάρχης να τρέξει να 
αποδείξει ότι δεν είναι. Θα πρέπει από τον έλεγχο να προ-
κύπτει αυτό. Οι ελεγκτές κάνουν  μία σοβαροί δουλειά 
αλλά δεν είναι Θεοί. Δεν έχουν το αλάθητο. Μπορεί να 
κάνουν λάθος κάποιες φορές. Ή να δείχνουν υπερβάλ-
λοντα ζήλο. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι να γίνονται οι 
έλεγχοι σωστά. Και σωστός έλεγχος σημαίνει ότι πιάνω 
τον παράνομο, όχι τον περαστικό. Σε καμία περίπτωση δε 
θα θέλαμε να καλύψουμε όσους παρανομούν. Αλλά όχι 
από το ένα άκρο να πηγαίνουμε στο άλλο. Γι’ αυτό και 
κάναμε έκκληση ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολές…

Ποιες είναι οι κινήσεις  που χρειάζεται να γίνουν για 
τη διευκόλυνση των επαγγελματιών και την παροχή κι-
νήτρων για νέες επιχειρήσεις;

Ζούμε σε μία εποχή που προσπαθούμε ακόμη να 
σταθούμε στα πόδια μας. Στην προσπάθεια αυτή, που 
κάνουν χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, επαγγελ-
ματίες και αυτοαπασχολούμενοι, θα πρέπει να έχουμε 
το κράτος σύμμαχο και όχι διώκτη μας! Δεν είναι δυνατό 
να έχεις σε κάθε σου βήμα το κράτος απέναντι. Μία με 
την υπερφορολόγηση, μία με τη γραφειοκρατία, μία με 
διάφορες διαδικασίες που φωνάζουν διαφθορά, μία με 
αντικίνητρα, μία με τις αδειοδοτήσεις, με τους ελέγχους, 
τις επιθεωρήσεις και τόσα άλλα. Πολύ συχνά λέμε ότι εάν 
δεν μπορούν να μας βοηθήσουν ας μας αφήσουν μόνους 
μας αλλά τουλάχιστον να μην φέρνουν εμπόδια. Ζητάμε 
ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, σταθερή φορολογία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διαφάνεια και πάταξη της 
γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζητάμε να ενισχυθούν τα 
προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, τα 
οποία όμως θα πρέπει να  «τρέχουν» μέσα από τα Επιμε-
λητήρια. Το κράτος πρέπει απλώς να βάζει τους κανόνες, 
να ελέγχει εάν τηρούνται και στη συνέχεια να ενισχύει, να 

στηρίζει και υποβοηθά. Άρα, ζητάμε απλούστευση κάθε 
είδους διαδικασιών, στήριξη της επιχειρηματικότητας και 
να ανοίξουν επιτέλους οι Τράπεζες.

Θεωρείτε ότι η Θεσσαλονίκη έχει κορεστεί  από τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή υπάρχει ακόμη χώρος;

Το ζήτημα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι ζούμε ακό-
μη στην επιχειρηματικότητα του καφέ και των ψιλικών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου μας, οι επι-
χειρήσεις που ανοίγουν στη Θεσσαλονίκη είναι σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος και καταστήματα ψιλικών από αλυσίδες που δημι-
ουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα, πρόκειται για 
κάλυψη κάποιων αναγκών της κοινωνίας μας, ωστόσο 
θα πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να γίνουν περισσότερες 
δυναμικές επιχειρήσεις, που να καλύπτουν δυναμικούς 
και παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μας.

Πως σχολιάζετε τις πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρ-
νησης;

Η αλήθεια είναι ότι η νέα κυβέρνηση μας αιφνιδίασε 
ευχάριστα, στις πρώτες εβδομάδες της. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ανακοίνωσε αμέσως την σύνθεση της κυβέρ-
νησης του και έδωσε αμέσως ένα… «καθηκοντολόγιο» 
στους υπουργούς του, κάτι που δείχνει ότι ήταν πολύ 
καλά προετοιμασμένος. Αυτό δείχνει σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα. Επίσης, με τις φωτιές του καλοκαιριού και 
τις επιχειρήσεις της αστυνομίας στις καταλήψεις έδειξε 
ότι ο κρατικός μηχανισμός μπορεί να συμμαζευτεί και να 
αποδώσει. Πρόκειται αναμφισβήτητα για θετικά βήματα. 
Οι εξαγγελίες του επίσης για μείωση της φορολογίας στις 
επιχειρήσεις και για στήριξη της επιχειρηματικότητα είναι 
πολύ θετικές. Τα τελευταία χρόνια είδαμε πολιτικές που 
έρχονταν μέσα από ιδεολογικές εμμονές που θυμίζουν τα 
συνθήματα στα φοιτητικά αμφιθέατρα. Ας ελπίσουμε ότι 
η νέα κυβέρνηση θα τερματίσει αυτήν την παθογένεια. Ας 
ελπίσουμε ότι θα κινηθεί σωστά. Βέβαια, εμείς ως Επιμε-
λητήρια θα είμαστε εδώ για να δίνουμε την άποψη μας 
αλλά και να αντιδρούμε μπροστά σε λάθη και παραλεί-
ψεις γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν αλλάζει όπως αλ-
λάζουν οι κυβερνήσεις

Είδαμε να συνεχίζετε η κόντρα σας με τον Γιάννη 
Μπουτάρη, ακόμη και την τελευταία ημέρα που ήταν στο 
γραφείο του δημάρχου. Και εσείς του απαντήσατε με μία 
πολύ σκληρή δήλωση. Γιατί;

Ειλικρινά, ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο 
Μπουτάρης θέλησε να αναφερθεί σε εμένα, στην τε-
λευταία συνέντευξη Τύπου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι 
ένιωσε εκείνη τη στιγμή όταν είπε ότι ο Ζορπίδης και ο 
Σιμόπουλος μου έκαναν ζημιά και με κατηγορούσαν άδι-
κα. Είναι λυπηρή και απαράδεκτη η στάση του. Εγώ προ-
σωπικά στάθηκα στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή. 
Θα θυμάστε ότι μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του η πόλη 
βρομούσε γιατί δεν μπορούσαν να αγοράσουν ανταλλα-
κτικά για τα απορριμματοφόρα. Εμείς μπήκαμε μπροστά 
και αγοράσαμε και δωρίσαμε τα ανταλλακτικά και τον 
βγάλαμε από τη δύσκολη θέση. Σε όλο το επόμενο δι-
άστημα ερχόταν και παρακαλούσε για να χρηματοδοτή-
σουμε διάφορες εκδηλώσεις, όπως τις χριστουγεννιάτι-
κες! Ποτέ δεν του είπα όχι. Και πάντοτε προσπαθούσαμε 
να συνεργαζόμαστε με το Δήμο για το καλό της πόλης. 

Αλλά η στάση του είναι αχαρακτήριστη. 
Είστε από τους μεγαλύτερους τουριστικούς επιχειρη-

ματίες της Ελλάδας, με τον μεγαλύτερο ιδιωτικό στόλο 
λεωφορείων. Πώς πήγε η χρόνια; Τι πρέπει να γίνει ώστε 
ο τουρισμός να πάει καλύτερα;

Η χρονιά κινήθηκε στα ίδια με τα περσινά πλαίσια, 
ίσως λίγο καλύτερα. Το ζήτημα με τον τουρισμό είναι 
ότι για να αναπτυχθεί θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ει-
σόδημα, πλέον αυτού που απαιτείται για να καλυφθούν 
οι βασικές ανάγκες του πολίτη. Άρα, όσο δεν αυξάνεται 
το εισόδημα δεν μπορεί να αυξηθεί ο τουρισμός. Εμείς 
βέβαια, τα τουριστικά γραφεία όλης της χώρας, προσπα-
θούμε και πολύ συχνά καταφέρνουμε να προσφέρουμε 
σημαντικές ευκαιρίες στους πελάτες μας. Παράλληλα το 
κράτος θα πρέπει να ασκήσει φιλοτουριστική πολιτική, 
να μειώσει τους φόρους ώστε να πέσουν τα κόστη στα 
ξενοδοχεία, τον ΦΠΑ, τα καύσιμα, τα διόδια, παντού. Δυ-
στυχώς ζούμε ακόμη στην εποχή που το κράτος το ενδι-
αφέρει μόνο να μαζεύει φόρους. Ας ελπίσουμε ότι με τη 
νέα κυβέρνηση αυτό θα αλλάξει.

To κράτος πρέπει 
να είναι σύμμαχος 
στην προσπάθεια 
των επιχειρηματιών 
να σταθούν 
στα πόδια τους 



Ταχύτατη, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, θα 
είναι η παγκόσμια διείσδυση των δικτύων κινητής τη-
λεφωνίας 5ης γενιάς, ενεργοποιώντας μια σειρά από 
δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίες δεν 
είναι καν ορατές σήμερα. Το 5G αναμένεται να εδραι-
ωθεί, διεθνώς πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε 
προηγούμενη τεχνολογία ασύρματων δικτύων, με τις 
εφαρμογές για τους χρήστες, τις επιχειρήσεις, την κοι-
νωνία και την οικονομία να είναι απεριόριστες.

Έως το 2025 το 58% του παγκόσμιου πληθυσμού 
θα έχει πρόσβαση σε 5G δίκτυα και υπηρεσίες, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Global Industry Vision (GIV) 
της Huawei, ενώ το smartphone, η συσκευή από την 
οποία ο μέσος χρήστης είναι απόλυτα εξαρτημένος, 
αφού την «τσεκάρει» περίπου 85 φορές την ημέρα, 
θα μπει και αυτή στους ρυθμούς του 5G. Ένα στα δύο 
smartphone (51%) που θα πωληθούν παγκοσμίως το 
2023 θα είναι 5G. Με δεδομένο ότι τα πρώτα κινητά 
τηλεφώνα που υποστηρίζουν 5G δίκτυα θα είναι δια-
θέσιμα μόλις από φέτος, πρακτικά τα κινητά πέμπτης 
γενιάς θα χρειαστούν μόλις μια πενταετία για να ξεπε-
ράσουν σε αριθμό αυτά της τεχνολογίας 4G (Canalys’ 
Smartphone Analysis 2019). 

Πώς, όμως, το 5G θα μετασχηματίσει την καθημε-
ρινότητα με τόσο γρήγορο ρυθμό; Αφενός είναι θέμα 
ταχύτητας. Η νέα τεχνολογία προσφέρει συνδέσεις 
πολλαπλάσια πιο γρήγορες από τις υφιστάμενες, με 
τις μέσες ταχύτητες λήψης του 1 Gbps να θεωρού-
νται ο κανόνας (σ.σ. 10 φορές ταχύτερες από αυτές 
που εξασφαλίζει το 4G). Το 5G δεν θα αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, με-
τακινούμαστε, πληρώνουμε, ψυγαγωγούμαστε μόνο 
λόγω ταχύτητας. Ταυτόχρονα υπόσχεται μια άνευ προ-
ηγουμένου αξιοπιστία συνδέσεων σε smartphones 
και άλλες συσκευές, επιτρέποντας σε μια πληθώρα 
εφαρμογών, που είναι αδύνατον σήμερα να κάνουν 
την εμφάνισή τους.

Τέλος, το 5G δεν είναι μόνο ακραία πιο γρήγορο 
και πολύ πιο σταθερό. Θα υποστηρίζει περισσότερους 
ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές, αφού έχει σχε-
διαστεί για έναν κόσμο όπου δεκάδες δισεκατομμύρια 
συσκευές εξαρτώνται από τη συνεχή σύνδεση τους 
στο Διαδίκτυο. 

Ο συνδυασμός ταχύτητας, αξιοπιστίας και υπο-
στήριξης πολλαπλών συνδέσεων είναι αυτός, που θα 
μετασχηματίσει ραγδαία κάθε πτυχή της καθημερινό-
τητας, κάνοντας πράξη αυτό που ονομάζουμε 4η Βιο-
μηχανική Επανάσταση. Φορτηγά και αυτοκίνητα χωρίς 
οδηγό, «έξυπνα» κτίρια και πόλεις, ευφυής διαχείρι-
ση δικτύων και βιομηχανικών υποδομών, απομακρυ-
σμένες ιατρικές επεμβάσεις είναι κάποια μόνο από τα 
ενδεικτικά παραδείγματα.

Και αν όλα αυτά ακούγονται πολύ μακρινά, να 
πούμε ότι οι πρώτες δικτυακές υποδομές 5G θα είναι 
λειτουργικές στην Ελλάδα το 2021. Ήδη οι τρεις με-
γάλοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών «τρέχουν» πιλοτικά 
προγράμματα με υπηρεσίες 5G σε πόλεις της Ελλά-
δας, για να «τεστάρουν» τη συμπεριφορά και τις ιδιαι-
τερότητες της νέας τεχνολογίας.

Και για όσους δεν θέλουν να περιμένουν έως τότε, 
η φετινή ΔΕΘ, προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία 
σύνδεσης με το… μέλλον, κινούμενη σε ρυθμούς 5G. 
Η 84η ΔΕΘ γίνεται η πρώτη έκθεση όπου παρουσιάζε-
ται πιλοτικά το δίκτυο 5G, με τη συνδρομή της WIND 
και της Huawei, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό 

ρόλο της έκθεσης ως εφαλτηρίου προβολής νέων 
τεχνολογιών. Οι επισκέπτες της έχουν τη δυνατότητα 
να δουν από κοντά και να βιώσουν τις δυνατότητες 
των πρώτων 5G συσκευών στην Ελλάδα Huawei Mate 
20X, μέσα από το πιλοτικό δίκτυο 5G της WIND. Επί-
σης, στο περίπτερο 12 και στον χώρο της WIND,  μπο-
ρούν, χρησιμοποιώντας συσκευές Mate 20 X 5G της 
Huawei, να κατεβάσουν αρχεία πολλών GB ( σειρές, 
ταινίες, παιχνίδια) σε απίστευτα γρήγορες ταχύτητες, 
να δουν 4K video σε εξαιρετική ανάλυση και να κά-
νουν speed tests, ώστε να βιώσουν τις ταχύτητες που 
μπορούν να επιτευχθούν μέσω του δικτύου 5ης γε-
νιάς.

WIND-5G@ΔΕΘ

5G: Πρόγευση από το μέλλον της επικοινωνίας 
προσφέρει η WIND στην 84η ΔΕΘ
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Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Οι αθλητικές διακρίσεις του έχουν ως αφετηρία 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Ήταν πριν από 15 χρόνια όταν οι αθλητές του «ΕΑ-
ΤΕΚ - Ελληνικό Κολλέγιο», ο Γιώργος Πάτης – Φουντάς 
και ο Θόδωρος Βέλκος, έγιναν οι πρώτοι Έλληνες που 
συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο άθλημα του 
Μπάντμιντον (Αντιπτέριση). Όλα άρχισαν από το Ελλη-
νικό Κολλέγιο, όπου στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων 
αθλητών. Μετά από τέσσερα χρόνια εντατικής προετοι-
μασίας, εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, στο αγώνισμα του 
διπλού ανδρών. Για τα Ελληνικά δεδομένα, το άθλημα 
έπαιρνε το βάπτισμα του πυρός ως «Ολυμπιακό» και οι 
νεοφώτιστοι αθλητές, αντιμετωπίζοντας μεγαθήρια του 
αθλήματος, αποκλείστηκαν στον γύρο των 32.

Το Μπάντμιντον ήταν άθλημα ζωής για τον Γιώργο 
Πάτη - Φουντά που με κάθε τρόπο, προσπαθεί να το ενι-
σχύει και να φέρει κοντά νέους και νέες από όλη τη χώρα. 
Στην  ακαδημία Μπάντμιντον του «ΕΑΤΕΚ - Ελληνικό 
Κολλέγιο», που λειτουργεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Ελληνικού Κολλεγίου με τέσσερα γήπεδα μόνιμης 
διαγράμμισης, σε συνεργασία με τον Θόδωρο Βέλκο, 
προπονούν και αναδεικνύουν τα νέα ταλέντα. 

Ως Ολυμπιακό άθλημα, αναγνωρισμένο από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας, προ-
σφέρει μόρια στους διακριθέντες αθλητές και μαθητές, 
για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το 2018 οι αθλητές του EATEK Badminton είχαν πε-
ρισσότερες από 100 διακρίσεις. Η ομάδα των αγοριών 
κέρδισε το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα και οι πέ-
ντε μαθητές ταξίδεψαν στην Ινδία, για τη συμμετοχή τους 
στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα της ISF, κατακτώ-
ντας τη δέκατη θέση. Όπως φαίνεται, όταν υπάρχει όρα-
μα, γνώση και μεράκι… υπάρχει εξέλιξη.

Γέμισε πρωταθλητές  
το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Το Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Τμήμα Ελληνικού 
Κολλεγίου ωστόσο δεν σταμάτησε να λαμβάνει διακρί-
σεις από τους αθλητές του και από τα υπόλοιπα αγωνι-
στικά και πρωταγωνιστικά αθλήματα τα οποία φιλοξενεί, 
όπως Κολύμβηση και Πόλο. 

Στην Κολύμβηση, ένα άθλημα με ιστορία για το Ελ-
ληνικό Κολλέγιο, οι αθλητές συνεχίζουν να κατακτούν 
μετάλλια. Στους φετινούς θερινούς αγώνες παιδιά από 
εννιά ετών έφεραν 11 μετάλλια: 2 Χρυσά 3 Ασημένια 6 
Χάλκινα.

Η φιλοσοφία και το μυστικό των επιτυχιών,  όπως 
μας λένε στελέχη του ΕΑΤΕΚ, είναι η ομαλή εξοικείωση 
των παιδιών με το νερό από μικρή ηλικία. Στο κλειστό 
κολυμβητήριο του Ελληνικού Κολλεγίου η εκμάθηση 
κολύμβησης ξεκινάει από τα νήπια. Οι μικροί μαθητές 
εντάσσονται σε ειδικά τμήματα με προοπτική την ασφά-
λεια, την εκγύμναση και την καλή φυσική κατάσταση. Με 

τη σωστή καθοδήγηση από τους έμπειρους προπονητές, 
αρχίζει η σταδιακή ενσωμάτωση στα αγωνιστικά τμήμα-
τα.

Οι επιτυχίες του τμήματος Υδατοσφαίρισης είναι ακό-
μη ένα αθλητικό επίτευγμα του ΕΑΤΕΚ. Οι Μίνι παίδες 
κατάφεραν και προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος 3 φορές στα τελευταία 4 
χρόνια.

Δύο χρόνια μετά την ίδρυση του τμήματος κορασί-
δων, τα κορίτσια κατάφεραν να κατακτήσουν την 6η θέση 
στην Ελλάδα.

Στο Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Τμήμα Ελληνικού 
Κολλεγίου, οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύ-
σουν τις προσπάθειες τους, για την Τριτοβάθμια εκπαί-

δευση παίρνοντας μόρια από τις διακρίσεις που λαμβά-

νουν στα αθλήματα που συμμετέχουν ενώ παράλληλα 

αποκτούν την πειθαρχεία που διδάσκει ο αθλητισμός, ως 

εφόδιο για την υπόλοιπη ζωή τους.
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Λύση στο θέμα της πολυετούς ταλαιπωρίας λόγω 
των συχνών φαινομένων ομίχλης στο αεροδρόμιο Μακε-
δονία της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να δώσει  πρωτοπο-
ριακή μέθοδος, βασισμένη στην τεχνολογία Αir-Αntifog. 
Πρόκειται για μια παγκόσμια καινοτομία, η οποία κατο-
χυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που έλαβε ο μη-
χανολόγος-μηχανικός Χρήστος Βούρος, ο οποίος ίδρυσε 
την εταιρεία Wind+Sol το 1977 και θεωρείται από τις 
πρωτοπόρες στην Ελλάδα και την Ευρώπη στην αιολική 
ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές.

Tο τελευταίο διάστημα, γίνεται προσπάθεια να πει-
σθούν οι αρμόδιοι προκειμένου να εγκατασταθεί ένα 
DEMO στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, 
το οποίο δοκιμάζεται και τους χειμερινούς μήνες κλείνει 
αναγκαστικά λόγω ομίχλης και περιορισμένης ορατότη-
τας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ε.Ε επιχορηγεί τα καινοτόμα 
DEMO με 70% από το πρόγραμμα ενίσχυσης της καινοτο-
μίας 2020. «Επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε δοκιμαστικά 
την τεχνολογία AIR-ANTIFOG στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ της Θεσσαλονίκης». Παρά το γεγονός αυτό δεν εκ-
δηλώθηκε μέχρι σήμερα ενδιαφέρον από την ελληνική 
πολιτεία. Ο κ.Βούρος μιλώντας στην Karfitsa, τόνισε ότι η 
αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας, αναμένεται να οδη-
γήσει την εταιρεία στην αναζήτηση άλλου αεροδρομίου 
για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Μετά από 4 δεκαετίες παρατήρησης, μάθαμε να απο-
τρέπουμε ζημιογόνα για τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
φυσικά φαινόμενα, αξιοποιώντας 
φυσικούς νόμους. Έτσι προχω-
ρήσαμε στη δημιουργία της τε-
χνολογίας  Air-Antifog, μέθοδο 
αποτροπής της ομίχλης στα αερο-
δρόμια», που κατακυρώθηκε με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΟΒΙ 
(1008545) καθώς και με το δι-
εθνές (P.C.T./GR 2015/000001). 

Μάλιστα η εταιρεία έλαβε Χρυσό μετάλλιο (Honor 
Award) ως η καλύτερη εφεύρεση της χρονιάς παγκο-
σμίως για τη τεχνολογία Αir-Αntifog στη διεθνή έκθεση 
για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα, iENA 2017, που 
πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου σχεδιάσαμε και 
κατασκευάσαμε σε πέντε διαφορετικούς τύπους, μεγέθη 
και ισχύ την τουρμπίνα AIR MIXERS. Επίσης, μελετήσαμε 
και αναλύσαμε το φαινόμενο «ΟΜΙΧΛΗ». Ερευνήσαμε 
τις ζημιές που προκαλεί η ομίχλη στις αεροπορικές συ-
γκοινωνίες, αλλά πέρα από τις οικονομικές ζημιές έχου-
με απώλεια ανθρώπινης ζωής. Σε έρευνα που κάναμε 
διαπιστώσαμε ότι τα τελευταία 25 χρόνια έχουν χαθεί 

πάνω από 2.500 άνθρωποι σε αεροπορικά δυστυχήμα-
τα λόγω ομίχλης.

Πρωτοπόρος παγκόσμια στην αιολική ενέργεια η 
Wind+Sol

Σε συνεργασία με το ΕΜΠ σχεδιάσαμε τα πτερύγια 
ανεμογεννήτριας των οποίων η απόδοση που μετρή-
θηκε σε πλήρες φορτίο έφτασε το 49%. Η αμερικάνικη 
LockeedMartin εκείνη την εποχή είχε σχεδιάσει πτερύγιο 
με βαθμό απόδοσης 36%. Επιπλέον ο μέγιστος θεωρητι-
κός βαθμός μπορεί να φτάσει μέχρι το 59%. Δυστυχώς, 
μέχρι το 1995 δεν υπήρχε σχετική νομοθεσία με αποτέ-
λεσμα  να μην μπορούμε συνδέσουμε την ανεμογεννή-
τρια στο ηλεκτρικό δίκτυο. Από τότε έως σήμερα, έχουν 
δημοσιευθεί αμέτρητοι νόμοι που περισσότερο εμποδί-
ζουν παρά βοηθούν την αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Ίσως κάποιοι προτιμούν το Diesel και 
τον λιγνίτη για να επιβαρύνεται το περιβάλλον, σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ.Βούρος.

Στη δεκαετία του 1980 η εταιρεία κατάφερε να κατα-
σκευάσει  τον ηλεκτροκίνητο ανεμομίκτη αντιπαγετικής 
προστασίας αγροτικών καλλιεργειών. Η τεχνολογία αυτή 
έλαβε από τον ΟΒΙ τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας με αριθ-
μό 081.1002836 & 081.1008546. Πάνω από 100 μονά-
δες εγκαταστάθηκαν σε διάφορες καλλιέργειες ανά την 
επικράτεια της Ελλάδος. Τότε ο ΟΓΑ επιχορηγούσε τους 
αγρότες με 75% για την εγκατάσταση, σήμερα με 0%.

Τεχνολογία SWET
Μια επίσης ση-

μαντική τεχνολογία 
που ανέπτυξε ο κ. Χρ.
Βούρος είναι η Shock 
Wave Electro Turbine 
(SWET). Πρόκειται για 
μια ειδικού σχεδια-
σμού ανεμοτουρμπίνα, 
που εκτός του φυσικού 
ανέμου, μετατρέπει 
σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια την ατμοσφαιρική 
μάζα που εκτοπίζουν 
διερχόμενα οχήματα, αρχής γενό-
μενης από το metro και τους υπο-
γείους σιδηρόδρομους, που λόγω 
του κλειστού χώρου η εκτοπιζόμενη 
μάζα συμπιεζόμενη αποκτά μεγάλη 
ταχύτητα!

Από παρατηρήσεις που έχουμε 
πραγματοποιήσει εγκαθιστώντας 
καταγραφικά όργανα σε υπόγεια σήραγγα του metro, προκύ-
πτει ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας-άρα και 
χρήματος από 15-25% ανάλογα με την ταχύτητα του συρ-
μού και την πυκνότητα των δρομολογίων. Όταν τοποθετηθεί 
οριζοντίως στη στέγη του κτιρίου εκτός του φυσικού ανέμου 
μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια και το νερό της βροχής λει-
τουργώντας ως υδροστρόβιλος!

Να αξιοποιηθεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία ελληνική μέθοδος  
με διεθνείς διακρίσεις 

Προσπάθεια να εγκριθεί από το αεροδρόμιο 
Μακεδονία παγκόσμια ελληνική καινοτομία 
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Η χώρα επανέρχεται με σταθερά βήματα στην κανονικότητα και εί-
ναι σαφές ότι πλέον βαδίζουμε σε ρυθμούς ισχυρότερης  ανάπτυξης. 
Μέρα με τη μέρα, η εικόνα αλλάζει και αυτό σταδιακά θα βελτιώνει και 
την καθημερινότητα των πολιτών. Σε αυτόν ακριβώς το στόχο αποσκο-
πούν και οι προσπάθειες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
Και κεντρικό ρόλο σε αυτό το σχέδιο, έχουν ασφαλώς η Θεσσαλονίκη 
και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.

Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ παραμέλησε την ανάπτυξη των υποδομών και την παραγωγή έρ-
γων στη χώρα μας. Αφενός δεν ξεκίνησε ούτε ένα μεγάλο έργο και 
αφετέρου σε πολλές περιπτώσεις καθυστέρησε ή κόλλησε στο τέλμα 
έργα των οποίων οι διαδικασίες είχαν ήδη ξεκινήσει –και περιορίστηκε 
στο επίπεδο της ολοκλήρωσης ορισμένων έργων που βρήκε ήδη σε 
πολύ προχωρημένο στάδιο. 

Σήμερα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καλούμαστε να 
συνδυάσουμε το άμεσο με το μακροπρόθεσμο. Στον τομέα των υποδο-
μών, η φιλοσοφία μας είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τα έργα ως εργα-
λεία λαϊκισμού, αλλά ως εργαλεία ανάπτυξης. Δημιουργούν νέες δου-
λειές και βοηθούν ολόκληρες περιοχές της χώρας να αναβαθμιστούν. 
Γι’ αυτό και θέλουμε να υλοποιήσουμε έργα που έχουν ταλαιπωρηθεί 
επί χρόνια, αλλά και να προχωρήσουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό για 
τα νέα έργα της επόμενης 15ετίας. Και πέρα από τα μεγάλα έργα, θα 
δοθεί έμφαση σε έργα καθημερινότητας: αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, 
όπως ακόμα και έργα συντήρησης των δικτύων υποδομών. Παράλλη-
λα, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης των έργων χωρίς υπερβολικές εκπτώσεις και υπερβάσεις 
χρονοδιαγραμμάτων και να προσελκύσουμε επενδύσεις. Στον δε το-
μέα των συγκοινωνιών, η φιλοσοφία μας είναι ότι την καθημερινότητα 
των πολιτών πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και σοβαρό-
τητα. Πάντα.

Ιδίως στη Θεσσαλονίκη, οι πολίτες έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ στην 
καθημερινότητά τους. Από τη μια επί χρόνια περιμένουν το Μετρό κι 
από την άλλη η τραγική κατάσταση στην οποία οδήγησε τον ΟΑΣΘ 
η προηγούμενη κυβέρνηση δυσκόλεψε πολύ τις μετακινήσεις με το 
λεωφορείο. Προβλήματα που δυστυχώς δεν μπορούν, βέβαια, να λυ-
θούν μέσα σε μια νύχτα, αλλά δουλεύουμε συστηματικά για την αντι-
μετώπισή τους.

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης, τη βασική αιτία καθυστερήσεων πλέον 
τη γνωρίζουν όλοι. Είναι οι χειρισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια, 
στους σταθμούς Βενιζέλου και Αγία Σοφία. Από την πλευρά μας, εμείς 
θέλουμε αυτό που θέλει και η πόλη: να λειτουργήσει το Μετρό. Να 
ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα και όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και εί-
μαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά για να το πετύχουμε. 
Δεν πρόκειται να πούμε, όμως, μεγάλα λόγια  και πολύ περισσότερο, 
δεν πρόκειται να εγκαινιάσουμε «μουσαμάδες» όπως έκανε η προη-
γούμενη κυβέρνηση… Τέτοιες ξεπερασμένες πολιτικές του χτες, δεν 
μας ταιριάζουν.

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το έργο αυτό έχει στοιχίσει πάρα 
πολλά χρήματα και πρωταρχικός  στόχος για εμάς είναι να διασφα-
λίσουμε το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα. Εμείς, δεν θα 
εγκαινιάσουμε μουσαμάδες, θα εγκαινιάσουμε Μετρό.

Όσο για τον ΟΑΣΘ, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς παραλάβαμε τον 
Οργανισμό σε κατάσταση  διάλυσης. Η κρατικοποίηση κατέληξε σε φι-
άσκο. Ενδεικτικά, ενώ κανονικά απαιτούνται 450-500 λεωφορεία για 

τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης, παραλάβαμε σε λειτουργία 215, δη-
λαδή λιγότερα από τα μισά. Και δυστυχώς αποδείχτηκε για άλλη μια 
φορά ότι το εισιτήριο του λαϊκισμού είναι ακριβό –και το πληρώνουν οι 
πολίτες, ιδίως μάλιστα οι λιγότερο προνομιούχοι. Σήμερα, η ουσία δεν 
είναι τόσο το τυπικό καθεστώς του ΟΑΣΘ, άλλωστε ο ισχυρός κρατικός 
σχεδιασμός μπορεί να εξασφαλίσει τις δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών 
ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό μοντέλο. Η ουσία είναι να γίνει ο Ορ-
γανισμός βιώσιμος και να εξυπηρετεί τους Θεσσαλονικείς σε ανθρώπι-
νες συνθήκες. Γι΄αυτό το σκοπό συνεργαζόμαστε με τη νέα διοίκηση 
του ΟΑΣΘ, ώστε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη λύση. Προσπαθούμε 
να βελτιώσουμε την κατάσταση και μέρα με τη μέρα αυτό θα γίνεται 
και πιο ορατό στους Θεσσαλονικείς. Στη ΔΕΘ η κυβέρνηση θα ανακοι-
νώσει έναν σημαντικό αριθμό λεωφορείων που θα προστεθούν στη 
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της πόλης.

Βέβαια, δεν είναι μόνο το Μετρό και ο ΟΑΣΘ που απασχολούν τους 
πολίτες. Κι άλλα μεγάλα στοιχήματα είναι μπροστά.

Δουλεύουμε ώστε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να μπουν 
σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία, με σύγχρονες υποδομές που αφενός 
βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών της και αφετέρου δί-
νουν τη δυνατότητα στην περιοχή να αναδείξει τα μεγάλα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα.

*Ο Κώστας Καραμανλής είναι Υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών 

Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα σε νέα αναπτυξιακή πορεία

opinion

Τ Ο Υ  Κ Ώ Σ Τ Α 
Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η * 

Στον τομέα των υποδο-
μών, η φιλοσοφία μας 
είναι ότι δεν αντιμετωπί-
ζουμε τα έργα ως εργα-
λεία λαϊκισμού, αλλά ως 
εργαλεία ανάπτυξης. Δη-
μιουργούν νέες δουλειές 
και βοηθούν ολόκληρες 
περιοχές της χώρας να 
αναβαθμιστούν
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Gourmet waters - Plate de Caractère Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα σε νέα αναπτυξιακή πορεία
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Για τις βελτιώσεις στον αθλητικό νόμο, 
την τηλεοπτική προβολή του πρωταθλήματος 
Superleague 2 και τα σχέδια του υπουργείου για 
την ανάπλαση των εγκαταστάσεων των γηπέ-
δων της Θεσσαλονίκης, μίλησε στην Karfitsa o 
υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης

Κύριε Υπουργέ πως θα κινηθείτε για την 
διασφάλιση ενός καθαρού πρωταθλήματος 
ώστε να μην υπάρχουν σκιές; Θα  παρέμβου-
με προγραμματισμένα και θα βελτιώσουμε τον 
αθλητικό νόμο, όπου χρειάζεται κι αυτό θα συμ-
βεί, έως το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του 
επομένου. Η εφαρμογή κάθε σχετικής διάταξης 
θα τηρηθεί χωρίς καμία διάκριση και αφορά 
στους καθ’ ύλην αρμόδιους, π.χ. στον αθλητικό 
εισαγγελέα, στην ΕΕΑ και στα άλλα όργανα της 
Πολιτείας. Όσο για τους πειθαρχικούς κανονι-
σμούς της ΕΠΟ, έχουμε ήδη μια στενή συνεργα-
σία με την Ομοσπονδία, που δεν ξεπερνά βέβαια 
τις αρμοδιότητες καθενός, καθώς σεβόμαστε το 
«αυτοδιοίκητο». Ωστόσο, παρατηρούμε, επα-
γρυπνούμε και έχουμε ήδη συμφωνήσει και με 
τις FIFA/UEFA πως εκεί που τελειώνει το δικαί-
ωμα του ενός, αρχίζουν οι υποχρεώσεις του άλ-
λου μέρους. 

Σε ποιες ενέργειες προσανατολίζεστε μαζί 
με τα συναρμόδια υπουργεία για πιο ασφαλή 
χωρίς βία γήπεδα; Είναι προτεραιότητα της κυ-
βέρνησης και ήδη σε συνεργασία με τα συναρ-
μόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και 
Δικαιοσύνης, αλλά και με τις FIFA/UEFA, ΕΠΟ, 
Super League 1 και 2 καταλήξαμε στο πρώτο 
πλαίσιο δράσεων, στο πλαίσιο του δόγματος της 
μηδενικής ανοχής, προκειμένου άμεσα να γί-
νουν ορατά τα πρώτα σημάδια καταπολέμησης 
της βίας, με απώτερο στόχο την επιστροφή των 
φιλάθλων στα γήπεδα και τον επαναπροσανατο-
λισμό του ποδοσφαίρου ως ψυχαγωγία για όλη 
την οικογένεια.

Δημοσιογραφικές Ενώσεις και επικεφαλής 
των ΠΑΕ  είναι πρόθυμοι να συνταχθούν και να 
βοηθήσουν προς την κατεύθυνση υλοποίησης 
της αρχικής δέσμης μέτρων, η οποία περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων:

-Σφικτό χρονοδιάγραμμα ενεργειών, προκει-
μένου οι αθλητικές εγκαταστάσεις να πληρούν 
τις προϋποθέσεις ασφάλειας. Ήδη δόθηκε, όπως 
ανακοινώσαμε μαζί με το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, η τελευταία ετήσια παράταση, προκειμένου 
να ολοκληρωθούν οι ενέργειες εναρμόνισης 
κάθε αθλητικού χώρου για την χορήγηση αδειών 
λειτουργίας του. Υπογράφτηκε η Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση και όπως δήλωσε και ο Υπουργός, 
ο κ. Θεοδωρικάκος, στην συνέντευξη Τύπου που 

παραθέσαμε μαζί, διαθέτονται 100 εκατομμύ-
ρια από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για τον 
εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
αρκεί οι δήμοι να προβούν στις δέουσες ενέργει-
ες για να τα απορροφήσουν.

-Ορισμό υπεύθυνων ασφαλείας ανά ομάδα 
και ανά αθλητική εγκατάσταση, σε

συνδυασμό με τον ορισμό συγκεκριμένου 
αστυνομικού συνδέσμου.

-Ενεργοποίηση του νόμου περί λεσχών ορ-
γανωμένων οπαδών και δημιουργία

μητρώου φιλάθλων των ομάδων.
- Επέκταση της εφαρμογής των ποινικών δι-

ατάξεων του αθλητικού νόμου, με
εξάλειψη των υφιστάμενων τοπικών και 

χρονικών περιορισμών.
- Περαιτέρω νομιμοποίηση κτήσεων και χρή-

σεων οπτικού υλικού. 
-Έλεγχο και πιστοποίηση των security, που 

χρησιμοποιούν οι ΠΑΕ, από Πολιτεία και ΕΠΟ.
-Ταχεία εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων 

αθλητικής βίας και εφαρμογή της
δυνατότητας του Εισαγγελέα να επιβάλει πε-

ριοριστικούς όρους στους
κατηγορουμένους έως και τη δίκη τους.
-Αναβάθμιση του ρόλου της Υποδιεύθυνσης 

Αθλητικής Βίας στο συντονισμό των μέτρων 
ασφαλείας όλων των αγώνων.

- Πρόβλεψη επιβολής διοικητικών προστί-
μων σε περίπτωση κατοχής εισιτηρίου από μη 
νόμιμο κάτοχο.

Η εξοικονόμηση χρημάτων που επετεύχθη 
από την αποδέσμευση της ΕΡΤ από τα συμ-
βόλαια της ΠΑΕ Άρης και ΠΑΕ Παναθηναϊκός 
και την μείωση συμβολαίων άλλων ΠΑΕ βο-
ηθάει στο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της 
Superleague 2 κανονικά; Ο εξορθολογισμός 
που συντελέστηκε στις συμφωνίες που η ΕΡΤ, 
επί της προηγούμενης κυβέρνησης, είχε κά-

νει με τις ΠΑΕ, βοήθησε να ξεκινήσει κανονικά 
το πρωτάθλημα της SL 1. Δεν ήταν δυνατόν να 
πληρώσει η Δημόσια Τηλεόραση, δηλαδή οι Έλ-
ληνες φορολογούμενοι, 63 εκατομμύρια ευρώ 
και ούτε φυσικά να ανατραπεί εντελώς ο προ-
γραμματισμός των ομάδων, ο οποίος είχε γίνει 
βάσει όσων τους είχε τάξει με περίσσια ευκολία 
ο κ. Βασιλειάδης. Βρέθηκε η «χρυσή τομή», 
λοιπόν, έπειτα από τους επιτυχείς χειρισμούς 
των μετόχων (υπουργός Πολιτισμού, υπουργός 
Οικονομικών και υφυπουργός Επικρατείας) και 
πληροφορούμαι ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο 
και για το πρωτάθλημα της SL2.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη και το γήπεδο 
του ΠΑΟΚ σε τι σημείο βρίσκεται το έργο αυτό; 
Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποιο άλλο 
έργο υποδομής αθλητικών εγκαταστάσεων 
στην Θεσσαλονίκη; Από τους βασικούς άξονες 
της πολιτικής μας, το είπαμε και στις Προγραμ-
ματικές Δηλώσεις, είναι η φροντίδα για την συ-
ντήρηση, αναβάθμιση και περαιτέρω αξιοποίηση 
κάθε αθλητικής εγκατάστασης, φυσικά μαζί με 
τη μέριμνα για όσες κατασκευάζονται, πρόκειται 
να κατασκευαστούν ή να αναπλαστούν. Στηρί-
ζουμε την ανέγερση νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ και 
ως υφυπουργείο Αθλητισμού θα βοηθήσουμε 
για να δρομολογηθούν γρήγορα όσα τυχόν θα 
χρειαστούν για να ξεκινήσει αυτό το έργο πνοής. 
Το ίδιο θα πράξουμε και για το σχέδιο αναμόρ-
φωσης του γηπέδου του Άρη, μελετάμε τα όσα 
χρειάζεται το Καυτατζόγλειο, το συγκρότημα της 
Μίκρας, αλλά και εγκαταστάσεις που ανήκουν 
σε Περιφέρεια και Δήμους, οι οποίοι έχουν τον 
πρώτο λόγο.

Δεν υπάρχουν ιδεοληψίες για εμάς. Ο Αθλη-
τισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μόνο 
κρατική υπόθεση. Συνομιλητές μας είναι όλοι οι 
εμπλεκόμενοι και φυσικά όλοι οι θεσμικοί εκ-
πρόσωποι της χώρας, χωρίς διάκριση.

Στους βασικούς άξονες του υφυπουργείου αθλητισμού η αξιοποίηση κάθε 
αθλητικής εγκατάστασης

Λ. Αυγενάκης: Στόχος να επιστρέψει η Ελληνική 
οικογένεια στα γήπεδα 
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Η Karfitsa βρήκε το παγωτό που θα απογειώσει τους γευστικούς σου κάλυκες

Στην Καρόλου Ντηλ 1 θα βρεις  
το νούμερο ένα παγωτό στη Θεσσαλονίκη

Υπάρχει ένα κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης που θα σε κάνει να αναρωτηθείς το εξής: γιατί 
δεν έχει φτιαχτεί ακόμα ένα γιγαντιαίο χωνάκι που θα 
μπορεί να περιέχει αμέτρητες μπάλες παγωτού.

Τους τελευταίους δυο μήνες έχει γίνει talk of the 
town ένα νέο μαγαζί που έχει ανοίξει στο κέντρο της 
πόλης. Ο λόγος για το Ellen’s Milk Ice Cream! Το συ-
γκεκριμένο μαγαζί θα μπορούσε άνετα να χαρακτηρι-
στεί ως η μπουτίκ του παγωτού. Τα καλύτερα υλικά 
από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, καταφθάνουν 
στην οδό Καρόλου Ντηλ 1. Εκεί τα παραλαμβάνει η 
Έλενα Γιαννακίδου, μια από τις καλύτερες γνώστριες 
του παγωτού, στη Θεσσαλονίκη και κάθε μέρα παρα-
σκευάζει φρέσκα παγωτά, με αγνά υλικά.

Πάνω από 18 γεύσεις
Τα χειροποίητα παγωτά έχουν ξετρελάνει τους 

foodies της πόλης. Άλλωστε το μότο του καταστήμα-
τος είναι το ‘’feel the difference’’ και αντιπροσωπεύει 
απόλυτα αυτό που συμβαίνει στο στόμα σου μόλις δο-
κιμάσεις το Ellen’s Milk Ice Cream. Λέξεις και φράσεις 
παίρνουν άλλη διάσταση όπως: η βανίλια Μαγαδα-
σκάρης που καθρεπτίζει την απλότητα των  γεύσεων, 
η Salted Caramel με καραμέλα μελιού, το Espresso 
coffee beans with brownies and chips, το Armenonvil, 
το Chocolate brownies με ελβετική σοκολάτα που δεν 
περιέχει λεκιθίνη, η Μαστίχα Χίου με αιθέρια έλαια και 
φυσική μαστίχα. Γεύσεις, που μόλις τις γευτείς το μόνο 
σίγουρο είναι ότι οι γευστικοί σου κάλυκες… θα τις ζη-
τούν ξανά και ξανά.

Το πρόσωπο πίσω από τις δημιουργίες
Το  Ellen’s Milk Ice Cream δημιουργήθηκε από 

την Ελένη Γιαννακίδου. Έχει εξειδικευτεί, σπουδάσει, 
δουλέψει, δεκατρία χρόνια στον τομέα του παγωτού. 
Έχει μαθητεύσει στο Gelato University στην Ιταλία και 
έχει εργαστεί δίπλα στους κορυφαίους του είδους. Η 
δημιουργική της όμως τάση την ώθησε να ανοίξει κάτι 
δικό της. ‘’Η βιομηχανία της Ιταλίας γύρω από το πα-
γωτό ένιωσα ότι δεν με πρεσβεύει πλέον. Ήθελα να 
αφήσω το gelato και να ασχοληθώ με το ice cream. 
Αυτά τα δυο είναι διαφορετικά μεταξύ τους, ακόμη και 
στον τρόπο παρασκευής τους αν και ο κόσμος πολ-
λές φορές θεωρεί ότι είναι το ίδιο. Το ice cream για 
παράδειγμα δεν έχει όγκο, ούτε αέρα και δεν χρησι-
μοποιεί καθόλου την χημεία’’, εξηγεί η ίδια και τονίζει 
πως αυτό που κάνει το μαγαζί της να ξεχωρίζει είναι 
ότι επιλέγει τις πρώτες ύλες με την λιγότερη δυνατή 
επεξεργασία.

Info:  Ellen’s Milk Ice Cream, Καρόλου Ντηλ 1. 
Ωράριο: Καθημερινά 12:00 με 00:00
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T H E  K E Y  I N G R E D I E N T S  T O

H A P P I N E S S

- 700g playful taste
- 45ml g�d wine
- Imagination

- 4 lovely friends
- 125ml sparkling laughter

E S T.  2 0 0 5

*EXTRA TIP: add some     at  the top  

(fill in your favourite sider).

Καρόλου Ντηλ 10 & Μητροπόλεως 51

RSV. 2310 228898
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Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα που απα-
σχολούν τον κλάδο των εξαγωγέων; Κατά τη 
διάρκεια της κρίσης οι Έλληνες εξαγωγείς έκα-
ναν σημαντικά βήματα προόδου και επένδυσαν 
σε εξωστρεφείς δράσεις, βελτιώνοντας τα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες τους, συμμετέχοντας σε 
διεθνείς κλαδικές εκθέσεις και βρίσκοντας νέες 
αγορές στόχους. Αυτό αποτυπώνεται και στους 
αριθμούς, καθώς το 2018 οι εξαγωγές αγαθών 
της χώρας έφτασαν το ποσό-ρεκόρ των 33,4 
δις. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 29% έναντι της επίδοσής 
μας το 2015 και κατά 86% έναντι της επίδοσής 
μας το 2009. Εν ολίγοις, μέσα σε μία δεκαετία 
οικονομικής κρίσης, δυσκολιών και έλλειψης 
αξιοπιστίας, οι Έλληνες εξαγωγείς κατάφεραν να 
πετύχουν ένα σύγχρονο θαύμα. Μάλιστα, αυτή 
η ανοδική τάση συνεχίζεται και το 2019, καθώς 
στο α’ εξάμηνο παρατηρείται αύξηση των ελλη-
νικών εξαγωγών κατά 2,2% έναντι του 2018.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη κρίσιμα ζητήματα 
που χρήζουν άμεσης επίλυσης και θα βοηθή-
σουν στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας. Η υπερ-
φορολόγηση ήταν και παραμένει ένα πρόβλημα 
ύψιστης σημασίας που έχει έντονα αντι-αναπτυ-
ξιακό χαρακτήρα για τις εξαγωγικές επιχειρή-
σεις και αναμένουμε να αντιμετωπιστεί άμεσα. 
Παράλληλα, τροχοπέδη στην επίτευξη υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης αποτελούν η ελλιπής ρευ-
στότητα, οι ιδιαίτερα αυξημένες ασφαλιστικές 
εισφορές και, φυσικά, το άκρως ελλειμματι-
κό εμπορικό μας ισοζύγιο. Παρά τη σημαντική 
ενίσχυση των εξαγωγών, η υπέρμετρη αύξηση 
των εισαγωγών επιδεινώνει το εμπορικό μας 
έλλειμμα, επιβραδύνοντας σημαντικά το ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας. 

Τι περιμένουν οι Εξαγωγείς από τη νέα 
Κυβέρνηση; Ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων ευ-
ελπιστεί ότι η νέα κυβέρνηση θα καταφέρει να 
αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα του 
ελληνικού επιχειρείν, οδηγώντας τη χώρα σε 
οικονομική και κοινωνική ευημερία. Άλλωστε, 
ο νέος πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 
από τη συμμετοχή του ως ομιλητής σε συνέδρια 
και εκδηλώσεις του ΣΕΒΕ, έχει επισημάνει την 
επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας 
μέσω ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού πλαι-
σίου, γεγονός το οποίο δημιουργεί προσδοκίες, 
αλλά και ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις από τους 
Έλληνες εξαγωγείς.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η απόφα-
ση της νέας κυβέρνησης για την ενσωμάτωση 
των υπηρεσιών και φορέων εξωστρέφειας στο 
Υπουργείο Εξωτερικών  που αποτέλεσε διαχρο-

νικά πρόταση του ΣΕΒΕ προς την εκάστοτε κυ-
βέρνηση. 

Πιστεύουμε βαθιά ότι η βελτίωση της οικο-
νομικής μας θέσης θα επέλθει μόνο μέσω της 
δημιουργίας ενός σύγχρονου επιχειρηματικού 
μοντέλου προσανατολισμένου στην παραγωγή 
υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και στις 
εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Η τόνωση 
της εγχώριας παραγωγής και η προσέλκυση ξέ-
νων επενδύσεων θα αποτελέσουν το μίγμα της 
επιτυχίας για τη νέα κυβέρνηση, επιτυγχάνοντας 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Πόσο εφικτή είναι η περαιτέρω ανάπτυξη 
των εξαγωγών από το  λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης και από τους οδικούς άξονες προς Βαλ-
κάνια και Ευρώπη; Στον ΣΕΒΕ έχουμε τονίσει 
επανειλημμένα την αναπτυξιακή ιδιότητα του 
λιμανιού για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή 
της Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχουν πολλές δυνα-
τότητες αξιοποίησης του λιμανιού, τις οποίες με 
χαρά βλέπουμε να υλοποιεί σταδιακά η νέα διοί-
κηση του ΟΛΘ. Η γεωγραφική του θέση αποτελεί 
από μόνη της ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ένα-
ντι των υπόλοιπων ανταγωνιστικών λιμανιών, 
γεγονός το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε 
για να αναβαθμίσουμε τις επιχειρήσεις της περι-
οχής και να αναπτύξουμε την τοπική οικονομία. 
Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, η 
αξιοποίηση του ΟΛΘ θα επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ 
της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά 1 
δις. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του λιμανιού, η μετατροπή του σε smart port και 
η προσφορά νέας χωρητικότητας (capacity) εί-
ναι κάποια σημεία-κλειδιά στην προσέλκυση δι-

εθνών γραμμών, που θα καταστήσουν τη Θεσσα-
λονίκη ένα σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο 
κατά τα διεθνή πρότυπα. Βέβαια, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
αποτελεί η βελτίωση του σιδηροδρομικού και 
οδικού δικτύου. Με τις ενέργειες αυτές, το λιμά-
νι θα συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της 
οικονομίας αλλά και των εξαγωγών της Βόρειας 
Ελλάδας, αλλά και στο σύνολο της χώρας. 

H κατάργηση των Capital Controls, η άρση 
των κεφαλαιακών ελέγχων, λογικά δίνει ανά-
σα στις εξαγωγές. Θεωρείτε ότι τα αποτελέ-
σματα αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι άμε-
σα και με ποιον τρόπο; Ο ΣΕΒΕ έχει εκφράσει 
δημόσια την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την 
απόφαση της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με 
την Τράπεζα της Ελλάδος και με την σύμφωνη 
γνώμη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της 
Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος για 
την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών. 
Η  υλοποίηση αυτής της απόφασης, αποτελεί μία 
έμπρακτη απόδειξη της σταδιακής αποκατάστα-
σης της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία 
και στο τραπεζικό μας σύστημα.

Η επαναφορά της ελεύθερης κίνησης κεφα-
λαίων αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την κα-
νονικοποίηση της ελληνικής οικονομίας, αφού 
συμβάλλει σημαντικά στην εδραίωση της εμπι-
στοσύνης, στην αύξηση των εξαγωγών και στην 
προσέλκυση επενδύσεων, στην προώθηση της 
ανάπτυξης, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, 
καθώς και στην περαιτέρω αναβάθμιση της πι-
στοληπτικής ικανότητας της χώρας. Οι Έλληνες 
εξαγωγείς ήταν εκείνοι που κατεξοχήν υπέστη-
σαν τις επιπτώσεις των capital controls. 

Γ. Κωνσταντόπουλος: Σταδιακή αύξηση των Εξαγωγών παρατηρεί ο ΣΕΒΕ 

H νέα κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει  
τα προβλήματα του ελληνικού επιχειρείν
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Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσµος
Τηλ.: 231 077 6002

Facebook: u bar project
Instagram: ubar_project

∆ιάβασε περισσότερα
στη σελίδα 72

Τώρα ξέρεις τι έχεις να κάνεις
την Τρίτη το βράδυ!
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Ο φοροτεχνικός Ι. Πέτσογλου μιλάει στην 
karfitsa για το πόσο σημαντικό είναι να επιλέ-
ξουμε ένα αξιόπιστο λογιστικό γραφείο,για το 
πώς πρέπει να προχωρήσουμε για την ανάπτυξη 
της χώρας, καθώς και πως μπορούν να ορθοπο-
δήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 
αποδεκατιστεί από την υψηλή φορολογία.

Κύριε Πέτσογλου είστε ιδρυτικό μέλος της 
Alpha  Λογιστικής AccountingOffice. Σε μια 
χώρα που κατακλύζεται από φόρους, ποια η 
συμβολή ενός φοροτεχνικού στον Επιχειρημα-
τία; Πώς μπορεί να τον βοηθήσει;

Είμαι ιδρυτής της εταιρίας μαζί με το κύριο 
Μυλωνά Αθανάσιο και τον κύριο Ποτουρίδη 
Σωκράτη, Λογιστές-Φοροτεχνικοί με πολύχρο-
νη εμπειρία στον κόσμο των επιχειρήσεων, με 
στόχο και δέσμευση για ισχυρές και μακροχρό-
νιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και την 
δυνατότητα να τους προσφέρουμε το υψηλότε-
ρο επίπεδο υπηρεσιών με συνέπεια , σεβασμό, 
ακεραιότητα και επαγγελματικότητα.

Η επιλογή της σωστής νομικής μορφής της 
επιχείρησης που έχουμε ή θα συστήσουμε είναι 
καθοριστικής σημασίας καθώς επηρεάζει άμεσα 
τον τρόπο φορολόγησης αλλά και τον ασφαλι-
στικών εισφορών που θα πρέπει να καταβάλ-
λουμε τα μέλη και οι διαχειριστές των εταιριών. 
Άρα σήμερα που στην χώρα μας λόγω της παρα-
τεταμένης κρίσης, βιώνουμε όλοι μία δυσχερή 
οικονομική συγκυρία  , είναι σημαντικό να επι-
λέξουμε ένα αξιόπιστο Λογιστικό Φοροτεχνικό 
Γραφείο ώστε να αποφύγουμε τις κακοτοπιές και 
τις άδικες επιβαρύνσεις.     

 Μπορούν να συνυπάρξουν η υψηλή φο-
ρολογία με την ανάπτυξη; Η υψηλή φορολογία 
αποτελεί στην πράξη τροχοπέδη στην ανάπτυξη 
μιας χώρας , δεν είναι όμως το μοναδικό κριτή-
ριο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Για την  
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θεωρώ πως 
πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε ένα σταθερό 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον με χαμηλότε-
ρους συντελεστές σε φόρους και ασφαλιστικές 
εισφορές για τις επιχειρήσεις , καθώς επίσης και 
στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας για την 
γρηγορότερη ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσε-
ων κυρίως στο θέμα των αδειοδοτήσεων  που 
είναι απαραίτητες για κάθε επένδυση. Επίσης 
σημαντικό είναι να βελτιωθεί το χρηματοδοτικό 
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.  

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποδε-
κατιστεί, ενώ «κόκκινα» δάνεια και υψηλές 
ασφαλιστικές-φορολογικές εισφορές πνί-
γουν όσες παραμένουν σε λειτουργία. Ποιο το 

μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας; 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εδώ 
και πολλά χρόνια αποτελούν την ραχοκοκα-
λιά της οικονομίας μας , άρα σημαντικό είναι 
να σκύψουμε σοβαρά πάνω σε αυτές και να τις 
βοηθήσουμε  να ορθοποδήσουν και να αναπτυ-
χθούν με μέτρα ουσιαστικά και άμεσα. Όπως για 
παράδειγμα η άμεση μείωση τον Φορολογικών 
και ασφαλιστικών εισφορών ,  η υιοθέτηση χρη-
ματοδοτικών εργαλείων τέτοιων που να λαμβά-
νουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και της τρέχουσας 
κατάστασης στην Αγορά, η άμεση βελτίωση 
του νομοθετικού πλαισίου για την ρύθμιση των 
κόκκινων δανείων με μεγαλύτερη ευελιξία και 
ταχύτερη διεκπεραίωση , ώστε να μην αποτύχει 
όπως το ισχύον πλαίσιο κυρίως λόγω των πολ-
λών γραφειοκρατικών διαδικασιών και τέλος η 
άμεση εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την μεί-
ωση της γραφειοκρατίας , την ταχύτητα αδειο-
δότησης  επενδύσεων , την ταχύτητα απονομής 
δικαιοσύνης και την ταχύτητα αποπληρωμής 
των επενδυτικών σχεδίων. Άρα παρεμβαίνοντας 
άμεσα στα παραπάνω θα επιτρέψει τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν αλλά και να 
βρεθούν επενδυτικά κεφάλαια από την παγκό-
σμια αγορά , έχοντας πλέον ένα σταθερό και αξι-
όπιστο οικονομικό πλαίσιο.    

Υπάρχει και το δυσάρεστο φαινόμενο της 
«φυγής» επιχειρήσεων στις γειτονικές βαλ-
κανικές χώρες, όπου η φορολογία είναι σε λο-
γικά πλαίσια. Είναι εφικτός ο επαναπατρισμός 
τους;

Γεγονός είναι ότι για την μεταφορά των Ελ-
ληνικών επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες η 
κύρια αιτία είναι η μικρή φορολογική και ασφα-
λιστική επιβάρυνση. Έκτος όμως από τα παρα-
πάνω είναι και το γενικό επιχειρηματικό πλαίσιο 
των χωρών αυτών , όπως για παράδειγμα η επι-
στροφή του Φ.Π.Α. , ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις γίνεται μέσα σε 30 ημέρες , ενώ στη 
χώρα μας ο χρόνος επιστροφής του Φ.Π.Α. είναι 
αδιευκρίνιστος και μπορεί να είναι και πέραν του 
ενός έτους συνήθως. Συμπερασματικά για να εί-
ναι εφικτός ο επαναπατρισμός θα πρέπει να γί-
νουν βαθιές τομές στο επιχειρηματικό περιβάλ-
λον με την ύπαρξη φιλικής αντιμετώπισης των 
επιχειρηματιών και σε συνδυασμό με την μείωση 
των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύν-
σεων , ώστε να ευελπιστούμε στην σταδιακή επι-
στροφή των επιχειρήσεων μας.

Ι. Πέτσογλου: 

Η ανάπτυξη της οικονομίας προϋποθέτει 
χαμηλότερους φόρους και εισφορές
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Η Θεοδοσία Ζεγκινιάδου μας υποδέχεται στο χώρο της

Οι άνδρες πλέον δεν διστάζουν να περάσουν  
την πόρτα ενός Ανδρολογικού Εργαστηρίου!

Εδώ και 25 χρόνια λειτουργεί στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκη το Ανδρολογικό Εργαστήριο της βιολό-
γου-ανδρολόγου Θεοδοσίας Ζεγκινιάδου. Η Karfitsa 
την συνάντησε στο νέο της χώρο, στην οδό Φραγκίνη 
7, στα Λουλουδάδικα, και μας μίλησε για τον καινούρ-
γιο τομέα της επιστήμης, την εργαστηριακή ανδρολο-
γία. 

Ποιο είναι το αντικείμενο ενός Ανδρολογικού 
Εργαστηρίου; Το Ανδρολογικό Εργαστήριο ασχολεί-
ται αποκλειστικά με τον έλεγχο της γονιμότητας του 
άνδρα. Πλέον πολλά ζευγάρια μέσα από την εξω-
σωματική γονιμοποίηση λύνουν ένα σημαντικό πρό-
βλημα. Για πολλά χρόνια το άτομο που έκανε όλες 
τις εξετάσεις ήταν μόνο η γυναίκα, ο άνδρας ήταν σαν 
να μην υπάρχει! Το Ανδρολογικό-Ζεγκινιάδου ήρθε 
να καλύψει αυτό το κενό. Πλέον, οι γιατροί που είναι 
ειδικευμένοι στην υπογονιμότητα, μας ζητούν πάντα 
να κάνουμε έλεγχο γονιμότητας και στον άνδρα. Τα 
τελευταία χρόνια πολλοί άνδρες έρχονται σε εμάς για 
τον έλεγχο πριν ακόμη επισκεφτούν τον γιατρό τους 
– είναι εύκολες και οικονομικές οι εξετάσεις μας που 
έχουν να τους δώσουν πολύτιμες πληροφορίες.

Οι άνδρες παίρνουν εύκολα την απόφαση να 
υποβληθούν σε αυτήν τη διαδικασία; Πλέον, ναι. Οι 
νέοι άνθρωποι είναι ενημερωμένοι και το περιβάλλον 
του εργαστηρίου είναι πολύ χαλαρό, τους κάνει να 
νοιώθουν άνετα. Η δομή του εργαστηρίου, ο χώρος, 
είναι σχεδιασμένα και μελετημένα με σεβασμό στον 
άνθρωπο και πλήρη διακριτικότητα. Επιπλέον το εκ-
παιδευμένο προσωπικό μας είναι εκεί για να δώσει 
κατευθύνσεις και να καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο.

κ. Ζεγκινιάδου, βρίσκεστε σε έναν νέο χώρο, 
στον οποίο μετακομίσατε πρόσφατα. Τι άλλαξε; Η 
Εργαστηριακή Ανδρολογία έχει κάνει άλματα τα τε-
λευταία χρόνια. Έχουμε καινούργιες εξετάσεις που 
απαιτούν εξειδικευμένα μηχανήματα και περισσότε-
ρες θέσεις εργασίας για να έχουμε την δυνατότητα να 
δίνουμε απαντήσεις σε ακόμη περισσότερες ερωτή-

σεις. Έτσι μεταφερθήκαμε σε χώρο με διπλάσια τετραγωνι-
κά από αυτά που είχαμε και αυτό μας έδωσε την δυνατότη-
τα να έχουμε πιο ευρύχωρο χώρο αναμονής, περισσότερα 
γραφεία αλλά κυρίως περισσότερο εργαστηριακό χώρο και 
πολύ ευρύχωρο χώρο συλλογής, που είναι το πιο νευραλ-
γικό μας σημείο. Έχουμε δημιουργήσει ακόμη και αίθουσα 
σεμιναρίων. Η τοποθεσία που διαλέξαμε, θα λέγαμε ότι 
έχει και συμβολικό χαρακτήρα, με τα υπαίθρια λουλουδά-
δικα που έχουν δώσει την ονομασία στην περιοχή, η ευω-
δία τους, τα χρώματα τους, σε συνδυασμό με τον ιστορικό 
χαρακτήρα που έχει η περιοχή με το Γιαχουντί Χαμάμ, το 
λουτρό το χρησιμοποιούσαν άντρες και γυναίκες. Φέραμε 
όλη την σύγχρονη τεχνολογία και την παντρέψαμε το αρ-
χαίο φόντο. 



 
 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριστοτέλους 27, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 271488 F: 2310 257283 
Ε: grammateia@epepthe.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 - ∆εκάδες εκθέτες! 

Το ΕΕΘ συµµετέχει
στην 84η ΔΕΘ

Ζητήστε προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στη ∆ΕΘ

 Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:00 Εγκαίνια Περιπτέρου 
 ΘΕ∆ 8 ορετπίρεΠ Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 

 ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου, ώρα 17:30 2ο Ετήσιο Οικονοµικό Forum µε θέµα:
 Αίθουσα Νικόλαος Γερµανός Α΄ «Επανεκκίνηση. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις.

  Το κλειδί για τη διάχυση της ανάπτυξης στην κοινωνία»
 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου, ώρα 18:30 Εκδήλωση - Εκπαιδευτικό Σεµινάριο που διοργανώνει
 Αίθουσα Νικόλαος Γερµανός Β΄ η Επιτροπή Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Θεµάτων E.E.Θ. µε θέµα:

   «Αξιοποιήστε το digital marketing για να προσεγγίσετε
»slainnellim νωτ άινεγ ητ άκιταµλεγγαπε  

 Πέµπτη 12 Σεπτεµβρίου, ώρα 18:30 Εκδήλωση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Ε.Ε.Θ. 
 Αίθουσα Νικόλαος Γερµανός Β΄ µε θέµα: «Θεσσαλονίκη - Τουρισµός. Η επόµενη µέρα»
 Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου, ώρα 11:00 Εκδήλωση µε θέµα:
 Αίθουσα Νικόλαος Γερµανός Β΄ «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Επιµελητήριο. Στενές

  σχέσεις συνεργασίας - Ο συντονισµός των Open Mall»

Το ΕΕΘ στηρίζει τον επαγγελµατία
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Ψάχνετε έναν εύκολο αλλά και ασφαλή τρόπο να ξεκινήσετε ή να διατηρήσετε το µαύρισµα σας;

Ελάτε µια βολτα απο το SunΑngel Solarium!
Μαζί θα συζητήσουµε και θα βρούµε την µέθοδο  µαυρίσµατος που σας ταιριάζει!

Μηνιαίο πακέτο:
12 έως 14 συνεδρίες οι οποίες πραγµατοποιούνται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες! 

Για όλους εσας που δεν θέλετε χρονικούς περιορισµούς, υπαρχουν πακέτα προπληρωµένου χρόνου από 35€.

 . 
Το πρωτο Megasun8000 Hybrid

 
στην Βόρεια Ελλάδα είναι εδώ για να κλέψει τις εντυπώσεις! 

UVA και UVB για απίστευτο µαύρισµα, red light therapy και ρουµπίνια για ενεργοποίηση παραγωγής κολλαγόνου - µείωση λεπτών γραµµών και ρυτίδων, 
blue light therapy για λαµπερό δέρµα-µείωση ακµής....

Το µέλλον των solarium βρίσκεται εδώ!

 

Ακόµα και για εσάς που θέλετε έντονο και αψεγάδιαστο µαύρισµα σε µια ηµέρα υπάρχει τρόπος...
Το Mystic spray tan ήρθε για να κλέψει τις εντυπώσεις! Είναι η πιο γρήγορη και εύκολη λύση για εντυπωσιακές εµφανίσεις. 
Η συνέδρια  διαρκεί µόλις 5 λεπτά και σας χαρίζει έντονο µπρονζε χρώµα διαρκειας 8 ηµερών. Στεγνώνει αµέσως χωρίς να 
αφήνει τον παραµικρό λεκέ στα ρούχα ή το νυφικό σας.

SunAngel Tan Club 2310223020, Τσιµισκή 59, 
Fb: Sun Angel Solarium Thessaloniki

Για ραντεβού-πληροφορίες καλέστε στα: 

SunAngel Tan Club 2310223021, Τσιµισκή 43
Fb: Sun Angel Solarium Thessaloniki Εµπορικό Κέντρο «Πλατεία»

Our site: sunangelsolarium.gr

Επίσκεψη
solarium από

€5



Τότε πρέπει να διαλέξετε
τα καλύτερα! Η εταιρεία Laque ήρθε για 
να µείνει. Με µία ατελείωτη γκάµα επιλογών 
ανάµεσα σε χιλιάδες χρώµατα, ικανοποιεί κάθε γούστο. 
Απευθύνεται σε κάθε γυναίκα ξεχωριστά θέλοντας
 να στολίσει τη µοναδικότητα του χαρακτήρα της. 
‣ Η σύνθεση των χρωµάτων έχει αψεγάδιαστη κάλυψη, 
απίστευτη διάρκεια και εξαιρετική ανθεκτικότητα στο ξεφλούδισµα. 
‣ Αποχρώσεις παστέλ, έντονες, µε glitter ή mat, που ταιριάζουν 
σε κάθε στυλ και διάθεση και αποτελούν ένα fashion statement της 
κάθε εποχής. 
‣ Από ζεστά φθινοπωρινά χρώµατα µέχρι δροσερές, 
καλοκαιρινές επιλογές, η Laque κάνει την κάθε γυναίκα να ξεχωρίζει 
µε την επιλογή της και είναι αδιαµφισβήτητα a girl’s best friend!

Θέλετε να εκφραστείτε 
µέσα από τα χρώµατα; 

Mail: c.xenitopoulos@outlook.com
Mob: +30 6988033947
Facebook: Laquenailconsumables
Instagram: Laque_nails

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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Ο Στέλιος Γκίκας έκανε ακριβώς το αντίθετο 
από αυτό που χιλιάδες νέοι στην Ελλάδα ανα-
γκάστηκαν να κάνουν την τελευταία δεκαετία, 
όταν η χώρα «βυθιζόταν» στην οικονομική κρί-
ση. Αντί λοιπόν να μείνει στην Γερμανία και να 
συνεχίσει την επιτυχημένη καριέρα του στον 
χώρο της τεχνολογίας, αποφάσισε όχι μόνο να 
επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά να αναλάβει και 
ένα μεγάλο εγχείρημα. Να δημιουργήσει την θυ-
γατρική μιας εταιρείας που εδρεύει στη Γερμανία.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Νυρεμ-
βέργη με σπουδές στην πληροφορική, μόλις 
αποφοίτησε άρχισε να δουλεύει για έναν κολοσ-
σό στον χώρο της τεχνολογίας, την noris. Εκεί η 
εξέλιξη του ήταν συνεχής. Ξεκίνησε από προ-
γραμματιστής και έφτασε στο επίπεδο να ανα-
λαμβάνει τα πιο δύσκολα και απαιτητικά πρότζε-
κτ. Το 2016 αποφάσισε να ιδρύσει την θυγατρική 
εταιρεία της noris στην Ελλάδα. Η πόλη που θα 
επέλεγε ήταν η Θεσσαλονίκη και τον Ιανουάριο 
του 2017 η εταιρεία ξεκίνησε να λειτουργεί. Χρό-
νο με το χρόνο η ανάπτυξη της είναι εμφανής, αν 
σκεφτεί κάνεις ότι όταν η εταιρεία ξεκίνησε στην 
πόλη είχε πέντε εργαζόμενους, ενώ πλέον έχει 
20, αριθμός ο οποίος μέχρι το τέλος του έτους 
αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο. Μά-
λιστα, όπως αναφέρει σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa ο CEO της ελληνικής noris ‘’Ένας από 
τους στόχους μου είναι να ανοιχτούν ακόμη πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας, ώστε και τα παιδιά 
που έφυγαν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά 
να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα 
τους βρίσκοντας μια καλή ευκαιρία εδώ’’.

Ποια είναι η εταιρεία noris; Από το 1993 η 
noris έχει εξελιχθεί σε  έναν από τους ειδικούς 
της πληροφορικής. Η ποιότητα και η καινοτομία 
χαρακτηρίζουν την εταιρεία και την έχουν κατα-
τάξει συνώνυμη με την εγγύηση και την σταθερή 
ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει απο-
σπάσει αρκετά βραβεία ως εταιρεία. Ουσιαστικά 
η noris βασίζεται στην κατασκευή και λειτουργία 
των ασφαλών και σύγχρονων datacenter, στο 
Μόναχο και την Νυρεμβέργη. Ειδικότερα, μια 
από τις υπηρεσίες της είναι η διαχείριση, από το 
λειτουργικό σύστημα μέχρι το πρόγραμμα που 
θα τρέχει την ιστοσελίδα μιας εταιρείας.

 Πως ήρθε στην Ελλάδα η εταιρεία; Ήταν 
μια δική μου πρωτοβουλία. Στην Γερμανία υπάρ-
χει το πρόβλημα εύρεσης ανθρώπινου δυναμι-
κού, ενώ στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. 
Τότε λοιπόν εξήγησα στην εταιρεία τι συμβαίνει 
στην Ελλάδα και αφού έγιναν οι απαραίτητες 
μελέτες για τα έξοδα που θα χρειαζόταν αυτό το 

εγχείρημα, αποφασίσαμε ότι ήταν μια πολύ καλή 
ευκαιρία.

Γιατί στη Θεσσαλονίκη; Η πόλη ήταν και 
αυτή μια δική μου απόφαση. Καθότι γεννήθη-
κα και μεγάλωσα στη Γερμανία, η Θεσσαλονίκη 
ήταν η πόλη στην οποία είχα ζήσει για ένα διά-
στημα και την αγάπησα. Επίσης, σαν πόλη έχει 
πολλά θετικά συγκριτικά με την Αθήνα. Αρχικά 
είναι πιο ζεστή και φιλόξενη και δεν επικρατεί το 
χάος της πρωτεύουσας. Παράλληλα, όσον αφο-
ρά το κόστος ζωής και των λειτουργικών εξό-
δων (π.χ. ενοίκια) είναι πολύ λιγότερα.

Τι έχει καταφέρει η εταιρεία από τότε που 
άρχισε να δραστηριοποιείται στη πόλη; Θεωρώ 
πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυξήσει τον αριθμό 
των υπαλλήλων μας. Όταν ξεκινήσαμε ήμασταν 
πέντε άτομα και τώρα έχουμε φτάσει τα 20. Μά-
λιστα τώρα είμαστε σε περίοδο συνεντεύξεων, 
γιατί ψάχνουμε άτομα για να καλύψουμε και 
άλλες θέσεις εργασίας. Μέχρι τέλος της χρονιάς 
υπολογίζουμε να φτάσουμε τα 30.

Στην αρχή ξεκινήσαμε δειλά, μέχρι να χτιστεί 
η εμπιστοσύνη μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. 
Μόλις είδαν ότι οι Έλληνες τα καταφέρνουν και 
μάλιστα γρήγορα και εν μέρη καλύτερα σε διά-
φορα θέματα, μας δίνουν όλο και περισσότερα 
πρότζεκτ. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αυξάνονται 
οι ανάγκες για περισσότερο προσωπικό.

Για ποια Brands έχετε αναλάβει πρότζεκτ; 
Ως επί το πλείστον, έχουμε πελάτες τράπεζες και 
αυτοκινητοβιομηχανίες. Μερικούς που μπορώ 
να αναφέρω είναι οι: Adidas, BMW, BNP paribas, 
DHL, Lufthansa, το αεροδρόμιο της Νυρεμβέρ-
γης.

Ποιο είναι το ηλικιακό target group των 
υπαλλήλων σας; Δεν έχουμε κάποιο στάνταρ. Ο 
μικρότερος ηλικιακά είναι 21 χρονών και ο με-
γαλύτερος περίπου 42 ετών. Εμάς αυτό που μας 

ενδιαφέρει είναι να κατέχει την γνώση σε αυτό 
που ψάχνουμε. Έχει τύχει να προσλάβουμε άτο-
μα που δεν είχαν προϋπηρεσία, αλλά είχαν τις 
βασικές γνώσεις. Άλλωστε εκπαιδεύονται στη 
συνέχεια και εσωτερικά σε εμάς.

Είστε η περίπτωση, στη νέα γενιά, που ξε-
χωρίζει, καθώς ενώ οι περισσότεροι έφευγαν 
από την Ελλάδα, λόγω της κρίσης, εσείς γυ-
ρίσατε. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία, 
οπότε για εμένα η επιστροφή μου στην Ελλάδα 
ήταν κάτι σαν όνειρο.

Ειδικά, όταν συνειδητοποίησα ότι υπάρχει 
μεγάλο ποσοστό ανεργίας και αρκετός κόσμος 
δεν μπορεί να βρει δουλειά, θέλησα να δημιουρ-
γήσω κάτι, ώστε να βοηθήσω έστω ανοίγοντας 
θέσεις εργασίας.

Επόμενα σχέδια; Τα επόμενα σχέδια της εται-
ρείας είναι να αυξήσει σημαντικά το ανθρώπινο 
δυναμικό της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
πλήρως στα διαρκώς αυξανόμενα πρότζεκτ που 
της αναθέτονται.

Θα μπορέσει η Θεσσαλονίκη να φιλοξενή-
σει και άλλες εταιρείες που ασχολούνται με την 
τεχνολογία; Θα μπορέσει, γιατί οι περισσότερες 
εταιρείες είναι στην Αθήνα και αρκετά άτομα που 
εργάζονται σε αυτές είναι από την Βόρεια Ελλά-
δα, οπότε σε συνδυασμό και με τα παιδιά που στα 
χρόνια της κρίσης έφυγαν, σίγουρα υπάρχει ένα 
ποσοστό εκείνων που θα θέλουν να γυρίσουν, 
εφόσον όμως υπάρχουν θέσεις εργασίας.

Για εμένα είναι ένας από τους στόχους μου να 
ανοίξουμε θέσεις για εκείνα τα ‘’δυνατά μυαλά’’ 
που έχουν αναγκαστεί να ξενιτευτούν, γιατί δεν 
έβρισκαν εργασία και ανέλιξη στον κλάδο τους 
εδώ στην χώρα μας. Η noris στην Ελλάδα θέλω 
να γίνει ο λόγος που θα μπορέσουν να επιστρέ-
ψουν πίσω κάποια από αυτά τα παιδιά.

Η θυγατρική εταιρεία της noris, στην Ελλάδα, απασχολεί 20 άτομα  
και μέχρι το τέλος του 2019 ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Η noris στηρίζει τους επαγγελματίες της πληροφορικής 
που θέλουν να κάνουν καριέρα στην Ελλάδα
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Αυτή η έρευνα της OPINION POLL πραγματοποιείται δυο 
ακριβώς μήνες μετά τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου και 
λίγες ώρες πριν την Δ.Ε.Θ. στο πλαίσιο του Βαρόμετρου της 
OPINION POLL. Τα αποτελέσματά της στηρίζουν την άποψη ότι 
η νίκη της Ν.Δ. τον Ιούλιο δεν αποτέλεσε απλά μια αλλαγή 
φρουράς, αλλά την είσοδο σε μία νέα πολιτική φάση. 

Σ’ αυτή, φαίνεται ότι η εοτιμότητα που έδειξε η κυβέρνηση, 
η κινητικότητά της, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της αλλά και 
γενικότερα οι κινήσεις της συναντούν μεγάλη αποδοχή, της 
δημιουργούν πολιτικό κεφάλαιο, εδραιώνουν τη θέση της και 
την ενισχύουν. Ταυτόχρονα δημιουργουν ένα νέο κλίμα στην 
κοινωνία και υψηλές προσδοκίες για το μέλλον. 

Είναι χαρακτηριστικά μερικά αποτελέσματα στα ερωτήμα-
τα που τέθηκαν. 

- Το 53,27% δηλώνει πιο αισιόδοξο για το μέλλον της 
χώρας και της οικονομίας, ενώ πιο απαισιόδοξο δηλώνει το 
24,48%.

- Το 55,14% είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση 
έναντι ενός 41,55%.

- Το 61,5% είναι ικανοποιημένο από τη συνολική πα-
ρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκηέναντι ενός 34,52%, 
ενώ ο πρωθυπουργός εμφανίζει υψηλή δημοφιλία της τάξης 
του 61,3%. Είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που παρουσιάζει 
θετικό ισοζύγιο στις απόψεις για το πρόσωπό τοου. 

- Οι πολίτες ιεραρχούν την πορεία της οικονομίας, την 
αντιμετώπιηση της ανεργίας και την ανάπτυξη ως τα τρία βα-
σικά θέματα που πρέπει να πιαστεί η κυβέρνηση με ποσοστά 
43,15%, 31,19% και 22,49% αντίστοιχα. Ακολουθούν η κα-
τάσταση στο χώρο της Υγείας, η ασφάλεια των πολιτών/αντι-
μετώπιση της ανομίας και η μείωση των φόρων με 20,32%, 
17,97 και 17,47% αντίστοιχα. 

- Μεγάλη απήχηση έχουν πρωτοβουλίες της κυβέρ-
νησης  ο΄πως η κατάργηση του πανεπιστημιακού Ασύλου με 
74,1%, η μείωση του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων με 88,49%, οι 
επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ για την ανακατάληψη των δημοσίων και 
ιδιωτικών χώρων από το 83,82%. Είναι σημαντικό ότι αυτές 
για παράδειγμα οι πρωτοβουλίες συναντούν μεγάλη απήχη-
ση και ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με 48,73%, 
75,13% και 70% αντίστοιχα. 

- Ταυτόχρονα το 73,31% θεωρεί οτι φέτος υπήρχε μια 
μεγαλύτερη ετοιμότητα και καλυτερος συντονισμός για την 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ το 58,5% κρίνει ότι η άρση 
των capital controls οφείλεται και στην κατάσταση που υπήρ-
χε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

- Ο Κ. Μητσοτάκης θεωρείται με 50,56% πιο ικανός 
για πρωθυπουργός έναντι 20,75% του Α. Τσίπρα και τον ... κα-
νένα από τους δυο να παίρνει τη δεύτερη θέση. 

Απέναντι στο πολύ θετικό κλίμα που έχει δημοιουργηθεί 
για τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και τις πρωτοβουλίες 
τους, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν πείθουν για τον τρό-
πο αντιπολίτευσής τους. Μόνο το 17,59% είναι ικανοποιημένοι 
από την αντιπολιτευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, με το 35,68% 
μόνο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ικανοποιημένο. 
Το ίδιο ισχύει και για τα αλλα κόμματα που εμφανίζουν πολύ 
χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης για τον τόπο που αντιπολιτεύ-
ονται. Επίσης, χαμηλές είναι και οι δημοφιλίες όλων των πολι-
τικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 

Όλα τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν κυρίαρχο του πολι-
τικού παιχνιδιού τον Κ. Μητσοτάκη και δείχνουν οριακές αλ-
λαγές στους πολιτικούς συχετισμούς με τη Ν.Δ. να ενισχύεται, 
έστω και λίγο σε σχέση με τις εκλογές και τον ΣΥΡΙΖΑ και το 
ΚΙΝΑΛ να εμφανίζουν στοιχεία αποσυσπείρωσης. 

Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Η ικαντόητα της κυ-
βέρνησης να ανταποκριθεί στις μεγάλες και σοβαρές προκλή-
σεις που έχει να αντιμετωπίσει από την μια και οι αλλαγές στα 
κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να μπορούν να εκφέρουν 
πολιτικό λόγο που να αντιστοιχεί στη νέα πολιτική φάση που 
διερχόμαστε, θα κρίνουν πολλά. 

Πολιτικό βαρόμετρο της OPINION POLL

Απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού  
ο Κ. Μητσοτάκης 
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Μοναδικά προνόµια 
WATT+VOLT
✓ Χωρίς µηνιαίο πάγιο
✓ Μηδενική Εγγύηση
✓ Χωρίς δέσµευση συµβολαίου
✓ Χωρίς ρήτρα αποχώρησης
✓ Χρέωση χαµηλότερη 
από το νυχτερινό τιµολόγιο
✓ Σταθερή τιµή 0,064€/kWh

Συνδυάστε 
στη WATT+VOLT
Ηλεκτρικό ρεύµα  και φυσικό αέριο 
και κερδίστε έκπτωση 30% 
στις ανταγωνιστικές χρεώσεις
του φυσικού αερίου.

Άλλαξε ρεύµα και κέρδισε έκπτωση έως και 47% στις χρεώσεις ενέργειας!

∆ΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ…ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ 
ΓΡΗΓΟΡΑ!!

Για τη διαδικασία αλλαγής παρόχου δεν έχετε καµία 
επιβάρυνση και δεν χρειάζεται να επιφέρετε 
οποιαδήποτε αλλαγή στο µετρητή σας ή στο σύστηµα 
ηλεκτροδότησης του σπιτιού σας. 

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Π. Τσαλδάρη 3, Νεάπολη

Τηλ.: 2316019503 - Κιν.: 6937178396
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Για κάθε γυναίκα η οµορφιά 
είναι υπόθεση προσωπικού στυλ. 
Κι εσείς, µπορείτε να ανακαλύψετε 
τα µυστικά της οµορφιάς και της 
απόλυτης περιποίησης στο Nail It.
Συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο παροχών και 
χαµηλές τιµές αµέσως κατέκτησε το κοινό 
της Θεσσαλονίκης. ∆ίνοντας ιδιαίτερη σηµασία 
στην εναρµόνιση της αισθητικής µε τη ξεχωριστή
προσωπικότητα της κάθε γυναίκας, η οµάδα του Nail It 
δηµιούργησε έναν ιδιαίτερο χώρο στο κέντρο της πόλης, 
ιδανικό να ικανοποιήσει και τα πιο απαιτητικά γούστα. 
Ένας όροφος, φτιαγµένος µε µεράκι και χώρους ειδικά 
διαµορφωµένους για να απολαµβάνετε µε άνεση τις υπηρεσίες 
άκρων και σώµατος της αρεσκείας σας. Εξειδικευµένες nail artists 
θα σας προσφέρουν την απόλυτη εµπειρία περιποίησης των άνω και κάτω 
άκρων σας αλλά και υπηρεσίες σώµατος όπως waxing και σχηµατισµό φρυδιών. 
Μαζί, θα βρείτε τι σας ταιριάζει, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά, τα χρώµατά σας 
και τον τύπο σας. Θα έχετε µια ατελείωτη χρωµατική παλέτα επιλογών, κατάλληλα 
για κάθε γούστο και τύπο γυναίκας, αξεπέραστης ποιότητας και διάρκειας! 
> Τον τελευταίο χρόνο, η ιδιοκτήτρια και nail expert, Νάνσυ Ξενιτοπούλου, παραδίδει 
σεµιναριακά µαθήµατα υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας και βεβαιώνοντας το επίπεδο 
γνώσεων και ικανοτήτων µίας επαγγελµατίας nail artist! 

Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας!

Μητροπόλεως 47, Θεσσαλονίκη
2310 254089 

web: www.nailitsalon.gr
Facebook: nail it

Instagram: nail_it_mitropoleos_47
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Για έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό μη-
χανισμό Πολιτικής Προστασίας δεσμεύεται μέσα 
από τη συνέντευξη του στην Karfitsa o γενικός 
Γραμματέας Πολίτικης Προστασίας Νίκος Χαρ-
δαλιάς ο οποίος έχει δημιουργήσει ήδη νέο μο-
ντέλο  24ώρης λειτουργίας με πυρήνα τους 13 
περιφερειακούς διοικητές της χώρας.

Πως διαμορφώνεται η νέα δομή της Πολι-
τικής Προστασίας με το νέο Θεσμικό πλαίσιο 
και ποιες  οι προτεραιότητες της νεοσυσταθεί-
σας  υπηρεσίας; Έχουμε πράγματι προχωρήσει 
και μάλιστα άμεσα μετά τις εκλογές, στη δια-
μόρφωση μίας νέας δομής Πολιτικής Προστα-
σίας για τη χώρα. Με το νέο νόμο 4623/19 και 
τα άρθρα 91 έως 94, δείχνουμε ξεκάθαρα τον 
στόχο που θέλουμε να επιτευχθεί. Συστήνουμε 
ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας 
με 13 Περιφερειακούς Διοικητές.  Αυτοί είναι οι 
άνθρωποι που σε συνεργασία με την περιφερεια-
κή και τοπική αυτοδιοίκηση θα αποτελέσουν τον 
πυρήνα της νέας δομής που θα λειτουργεί πάντα 
24 ώρες το 24ωρο. Πρόκειται για ένα σημαντικό 
πρώτο βήμα δημιουργίας μιας νέας κάθετης δο-
μής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε το ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο νόμου για την Πολιτική Προστασία, το 
οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση αμέσως μετά τη 
λήξη της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου και 
μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ψηφιστεί.  Όσον 
αφορά στις προτεραιότητες που με ρωτήσατε, 
στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η πρόλη-
ψη.

Ποιες είναι οι αλλαγές  που απαιτούνται 
και προβλέπονται  στο σχεδιασμό της νεοσυ-
σταθείσας υπηρεσίας; Η αναδιάρθρωση του 
μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας 
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της νέας δια-
κυβέρνησης. Το σημαντικότερο στοιχείο για μια 
αποτελεσματική Πολιτική Προστασία είναι ο συ-
ντονισμός και αυτή είναι η κεντρική μας λογική 
ήδη. Έχουμε ήδη ξεκάθαρη άποψη για τη νέα 
μορφή που θα έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Υπηρεσίας, ώστε να αποτελέσει μια πραγμα-
τική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων. Μιλάμε για 
μια κάθετη δομή, η οποία θα περιλαμβάνει και 
τις τέσσερεις φάσεις διαχείρισης εκτάκτων ανα-
γκών: Πρόληψη, Ετοιμότητα, Αντιμετώπιση και 
βραχεία Αποκατάσταση. Επιπλέον, προωθούμε 
άμεσα τον εξορθολογισμό λειτουργίας της Γε-
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Με 
νομοθετική ρύθμιση που ήρθε ήδη στη Βουλή, η 
λειτουργία της υπηρεσίας γίνεται πια σε 24ωρη 
βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον 
χρόνο. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσο-

τάκης έχει ήδη δώσει σχετικές οδηγίες για την 
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας σε προσωπικό 
και μέσα, ώστε να μπορεί να επιτελέσει πλή-
ρως το καθήκον της. Προχωρούμε επίσης με 
γοργούς ρυθμούς στην κτιριακή ενοποίηση της 
Γενικής Γραμματείας με το Συντονιστικό Κέντρο, 
ώστε να λάβει τέλος ο παραλογισμός που ίσχυε 
ως σήμερα, αλλού να βρίσκεται ο Γενικός Γραμ-
ματέας, αλλού οι στρατηγοί και αλλού το σημείο 
διαχείρισης σε περίπτωση κρίσης.   

Που θα κατατάσσατε την Ελληνική Πολιτι-
κή Προστασία σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκών 
χωρών; Θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε αυτή 
την διαδικασία. Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι 
διαθέτουμε πολύ αξιόμαχο προσωπικό και έχου-
με επίσης ως χώρα μια μακρόχρονη εμπειρία στη 
διαχείριση φυσικών καταστροφών. Από εκεί και 
πέρα η Πολιτική Προστασία δεν αποτελεί εξαί-
ρεση όσον αφορά στις ελληνικές παθογένειες. 
Βασικό μου μέλημα είναι να ενισχύσουμε την 
αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των δι-
αδικασιών. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο 
ερώτημα σας, δεν είναι ζήτημα κάποιου άτυπου 
διαγωνισμού. Προσωπικά με ενδιαφέρει το επί-
πεδο της δικής μας Πολιτικής Προστασίας. Αυτό 
δεν σημαίνει πως δεν κοιτάμε ξένα μοντέλα που 
θεωρούνται κορυφαία. Δεν πάμε να ανακαλύ-
ψουμε τον τροχό. Έχουμε πάρει ιδέες και πρότυ-
πα από τα πλέον ανεπτυγμένα συστήματα Πολι-
τικής Προστασίας, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και 
οι ΗΠΑ, βάζοντας δικά μας στοιχεία προσαρμο-
σμένα στα ελληνικά δεδομένα. 

Πριν καν ορκιστείτε αντιμετωπίσατε με 
απόλυτη επιτυχία -κατά κοινή ομολογία- τις 
συνέπειες της θεομηνίας στη Χαλκιδική. Ακο-
λούθησαν πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και ο 
σεισμός στην Αττική. Ποια συμπεράσματα εξά-

γατε από τις εμπειρίες αυτές; Πρέπει να σας 
πω κατ’ αρχήν ότι είμαστε μόνο στην αρχή μιας 
προσπάθειας και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 
βελτίωσης. Αυτός είναι ο στόχος και η δέσμευσή 
μας: ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να 
έχουμε έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό μη-
χανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στόχος μας είναι 
να αλλάξουμε το δόγμα προσέγγισης της Πολι-
τικής Προστασίας. Και να συνεργαστούμε. Μίας 
και αναφέρατε την Χαλκιδική, θέλω να τονίσω 
την ιδιαίτερη σημασία της πολύτιμης συνεργασί-
ας που έχουμε με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και την 
αξιόμαχη ομάδα πολιτικής προστασίας της Πε-
ριφέρειάς του.

 Η Βόρεια Ελλάδα κάθε χειμώνα πλήττεται 
από έντονα καιρικά φαινόμενα με σημαντικές 
συνέπειες. Υπάρχει σχέδιο για την πρόληψη 
αυτών των καταστροφών σε συνεργασία με 
τους δήμους και τις περιφέρειες;  Επιτρέψτε 
μου ένα γενικό σχόλιο: η Μακεδονία μας και η 
Θράκη αποτελεί για εμάς μία γεωγραφική περιο-
χή της πατρίδας μας στην οποία δίνουμε μεγάλη 
βαρύτητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα καιρικά 
φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή και σε συ-
νεργασία με τις αρχές, την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας όπως είπα πριν αλλά και τον Δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα θα 
είμαστε σε ανοικτή γραμμή, ώστε να λύσουμε 
από κοινού προβλήματα. Βασικός γνώμονας και 
εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Μακεδονία 
και την Θράκη, είναι η πρόληψη. Σύμφωνα άλ-
λωστε με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για 
κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε δράσεις πρόλη-
ψης εξοικονομούνται 7 έως 11 ευρώ σε δράσεις 
αποκατάστασης. Και αυτός είναι ο άξονας προτε-
ραιότητας που οδηγεί τα βήματά μας. 

Συνέντευξη του γενικού γραμματέα  
πολιτικής προστασίας Νίκου Χαρδαλιά στην «Κ»

Δίνουμε βαρύτητα στη Μακεδονία μας και τη Θράκη
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EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς 
στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. 
Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να 
στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση και να δείχνεις
µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις 
την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

Στις 7 Σεπτεμβρίου υποδεχόμαστε την 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης (ΔΕΘ). Τον μακροβιότερο θεσμό της πόλης με τους εκατοντά-
δες χιλιάδες επισκέπτες, τους χιλιάδες εκθέτες αλλά και ένα θεσμό ο 
οποίος τα τελευταία χρόνια άφηνε μία γλυκόπικρη γεύση στους πο-
λίτες της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας ευρύτερα. Υποδεχόμαστε 
την ΔΕΘ λίγες ημέρες μετά από την ανάληψη καθηκόντων των νέων 
δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Υποδεχόμαστε την ΔΕΘ δηλαδή 
με την έναρξη μίας νέα δημοτικής περιόδου (2019-2023) σε ένα κλί-
μα που μόνο εορταστικό δεν θα μπορούσε να είναι. 

»Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, έχει αφήσει τα ανεξί-
τηλα σημάδια της τόσο στους πολίτες, όσο και στις δομές που είναι 
επιφορτισμένες με την εξυπηρέτησή τους σε όλα τα επίπεδα (κοινωνι-
κοπρονοιακές δομές, ανταποδοτικές υπηρεσίες κλπ.). Παρά τις πρω-
τοφανείς περικοπές και επιβαρύνσεις της, αυτή την κρίσιμη δεκαετία, 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδείχθηκε ως ο καθοριστικότερος και πλέον 
αξιόπιστος παράγοντας για την διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης έχοντας απέναντί της όμως ένα Κεντρικό 
Κράτος, το οποίο, δυστυχώς, παραμένει αργό, γραφειοκρατικό και κο-
στοβόρο. 

»Στη νέα περίοδο, που αρχίζει τώρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση κα-
λείται να ανακτήσει το έδαφος που έχει χαθεί, λόγω των μνημονίων 
και του δυσμενούς θεσμικού πλαισίου που έχει επιβληθεί. Καλείται 
να θεραπεύσει τις πληγές μιας δεκαετούς οικονομικής αιμορραγίας, 
στελεχιακής αποψίλωσης αλλά και θεσμικής, εκ μέρους της Κεντρι-
κής Εξουσίας, απαξίωσής της. Οι κινήσεις της νέας κυβέρνησης σε ότι 
αφορά τις αλλαγές για τη λειτουργία των δήμων είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Παραμένουν, όμως πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα τα 

οποία πρέπει να αντιμετωπιστούνε μόνο μέσω μίας συνεργασίας της 
Τ.Α. και των αρμοδίων φορέων της κυβέρνησης (Υπουργεία, Γενικές 
Γραμματείες κλπ.). 

»Μόνο μέσω της συνεργασίας κυβέρνησης-Τ.Α. θα καταφέρουμε το 
επιθυμητό βήμα προς την ανάπτυξη. Με βάση τις αρχές της εγγύτητας 
και της επικουρικότητας, αντί ως Ελληνική Αυτοδιοίκηση να συγκλί-
νουμε με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αποκλίνουμε. Σε αυτό συμ-
βάλει και η δυσκολία συνεργασίας με το Κεντρικό Κράτος. Το ασφυκτι-
κό οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια 
με την επιβολή της μείωσης πόρων προς τους Δήμους κατά 60% τα 
τελευταία 10 χρόνια μέσω της μεγάλης περικοπής των θεσμοθετημέ-
νων πόρων και την υποχρηματοδότηση σε σχέση με τις μεταφερθείσες 
αρμοδιότητες, η τεράστια ένταση των οικονομικών–κοινωνικών προ-
βλημάτων, το ανεπαρκές και σε πλείστες περιπτώσεις ξεπερασμένο 
από την ίδια την πραγματικότητα θεσμικό πλαίσιο έχουν συμβάλλει 
αρνητικά στη σύγκληση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Οποιαδή-
ποτε  απόκλιση δεν δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης σε τοπικό και 
κατ’ επέκταση σε εθνικό επίπεδο. 

Από την κυβέρνηση, τη νέα δημοτική περίοδο αναμένουμε έναν 
ισότιμο και ειλικρινή διάλογο, για μια καλόπιστη και καρποφόρα συ-
νεργασία, την οποία πάντοτε επιζητεί και στην οποία πάντοτε προσέρ-
χεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

*Ο Λάζαρος Κυρίζογλου είναι πρόεδρος της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ, Δήμαρχος Αμπε-
λοκήπων – Μενεμένης)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να ανακτήσει  
το έδαφος που έχει χαθεί, λόγω των μνημονίων
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Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί για ακόμα μια 
φορά φέρνοντας το πρώτο Concept Store της. 
Ένα μαγαζί - εμπειρία στο οποίο μπορείς να 
απολαύσεις από τον καφέ σου και το brunch 
σου, να ψωνίσεις γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ 
σύμφωνα με την τάση των τελευταίων fashion 
trends. Για το «JUDAH CLUB», το πολυμορφικό 
concept store μιλάνε στην Karfitsa, οι άνθρωποι 
του JUDAH.

Πως προέκυψε η ονομασία του «Judah 
Club»;  Το όνομα πρόεκυψε από ένα τραγούδι 
που ακούγαμε εντελώς τυχαία το βράδυ που 
ετοιμάζαμε το business plan της εταιρείας. Το 
βρήκαμε πολύ δυνατό σε ενεργεία και υπάρχει 
και μια συσχέτιση με την αλήθεια και το ψέμα, 
την τόλμη και το θάρρος, την επιβεβαίωση του 
εαυτού μας από την ιδία μας τη ζωή.

Τι ακριβώς εννοούμε με την έννοια 
«concept store»; Υπάρχει μια ιδέα, ένα 
concept. Αυτή η ιδέα δεν είναι στατική, έχει όρα-
μα, φιλοσοφία και γερά θεμέλια και πάνω σε 
αυτά υπάρχει μια δυναμική με τη οποία εξελίσ-
σεται το JUDAH CLUB. Ένα πολυμορφικό κατά-
στημα  που σου προσφέρει επιλογές για να φας, 
να ντυθείς, να πιεις, να δουλέψεις, να κάνεις γιό-
γκα, να βρεθείς με την παρέα σου η και μονός 
σου, να χαλαρώσεις από τους εντόνους ρυθμούς 
της καθημερινότητας. Είμαστε ένα φυσικό κατά-
στημα πωλήσεις ρούχων, bar brunch, ηλεκτρο-
νικό κατάστημα ρούχων, όλα μαζί σε ένα χώρο. 
Επίσης διοργανώνουμε και μαθήματα γιόγκα μια 
φορά την εβδομάδα για τις πελάτισσες μας.

Πως έχει αντιδράσει το κοινό της Θεσσαλο-
νίκης στο πρώτο «concept store»της πόλης;

Η ιδέα του JUDAH Club είχε θερμή υποδοχή 
τόσο από το κοινό της Θεσσαλονίκης αλλά ακό-
μα πιο πολύ από τους επισκέπτες της πόλης. 
Είναι ενθαρρυντικό πολύ το γεγονός ότι ο σχεδι-
ασμός αλλά και οι ποιότητα των υπηρεσιών και 
προϊόντων δημιούργησαν ένα φανατικό κοινό. 
Αυτό μας έχει κάνει να ξεχωρίσουμε και να εί-
μαστε στην πρώτη επιλογή τους, καθώς βρισκό-
μαστε στην κορυφή της λίστας των εστιατορίων 
στο Tripadvisor. 

Βρίσκεστε στην οδό Δωδεκανήσου. Πως 
επιλέξατε τη συγκεκριμένη περιοχή στο κέ-
ντρο της πόλης; Η συγκεκριμένη περιοχή έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς γιατί έχει ποικιλό-
μορφο χαρακτήρα καθώς το πρωί είναι καθαρά 
εμπορική περιοχή ενώ το βράδυ μετατρέπεται σε 
μια περιοχή ιδανική για φαγητό και ποτό. Θέλαμε 
να δώσουμε το δικό μας στίγμα στην περιοχή και 
να της δώσουμε νέα ταυτότητα.

Τι μπορούμε να απολαύσουμε στο «Judah 
Club»; Το JUDHA concept store είναι ένας χώρος 
που δημιουργήθηκε για να εγείρει τις αισθήσεις. 
Ο σχεδιασμός του χώρου είναι τέτοιος ώστε ο 
επισκέπτης να μπορεί να απολαύσει το φαγητό 
του με φίλους, μία επαγγελματική συνάντηση, η 
να τον χρησιμοποιήσει σαν workspace. Παράλ-
ληλα έχει την δυνατότητα να κάνει αγορές στο 
τμήμα ρουχισμού με κωδικούς που είναι ενη-
μερωμένοι με τις τελευταίες τάσεις της μόδας. 
Τα πιάτα στο μενού φτιάχνονται με υλικά εξαι-
ρετικής ποιότητας και η ομάδα του JUDHA Club 
τα παρασκευάζει με πολύ αγάπη για το τέλειο 
αποτέλεσμα. Επίσης μπορεί να απολαύσει καφέ 
δικής μας ετικέτας, διάφορα άλλα κρύα και ζε-
στά ροφήματα, Pancakes, club sandwiches, 
υπέροχες σαλάτες, αυγόφετες τσουρέκι αλλά 
και βιολογικά super bowls.

First Concept Store in town 

JUDAH CLUB 
Συνέντευξη
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info
Judah Club
Judah Club official

Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 500 320
www.judahclub.com

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να ανακτήσει  
το έδαφος που έχει χαθεί, λόγω των μνημονίων
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Για τη Θεσσαλονίκη, τη βυζαντινή μας Μητρόπολη, η ΔΕΘ ήταν με 
την ίδρυση και λειτουργία της από το 1926, η αχνή επιδερμίδα της κο-
σμοπολίτικης νύμφης του Θερμαϊκού που αναδύονταν μετά την απε-
λευθέρωση:  ήταν και είναι κάθε φορά ο απαλός άνεμος, ο πολύχρω-
μος μανδύας της πόλης για τον νέο αιώνα.  Ακόμη και σήμερα, που η 
εξέλιξη και ο πλούτος της τεχνολογίας μπορούν να κάνουν θαύματα 
και που τίποτε δεν μοιάζει ακατόρθωτο, η βελούδινη αύρα εκείνης της 
Έκθεσης εξακολουθεί να φέρνει στο νου μας παιδικές μνήμες νοσταλ-
γικές και αθώες, θύμησες αρμονικές, σχεδόν τέλειες. 

Η Διεθνής Έκθεση όμως δεν ήταν μόνο αυτά. Σε κάθε περίπτωση 
όλες αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν η συμβολή του εθνικού εκθεσι-
ακού φορέα στην ελληνική οικονομία και στην ανάπτυξη της μητρο-
πολιτικής Θεσσαλονίκης και γενικότερα  της Βόρειας Ελλάδας αποδεί-
χθηκε διαχρονική και αναμφισβήτητη.

Ναυαρχίδα της Helexpo ήταν και εξακολουθεί να είναι η  Διεθνής 
Έκθεση Θεσσαλονίκης που μετρά φέτος 84 συνολικά διοργανώσεις και 
αποτελεί έναν δοκιμασμένο και καταξιωμένο θεσμό, που επιβεβαιώνει 
και αναδεικνύει, το επιχειρηματικό πνεύμα, που διακρίνει τους Βορειο-
ελλαδίτες και κάθε Έλληνα. 

Στα 93 χρόνια της ιστορίας της, σταθερά και διαχρονικά, η ΔΕΘ έχει 
χτίσει γέφυρες για την ελληνική επιχειρηματικότητα στα Βαλκάνια, την 
Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή. Είναι η ζωντανή 
έκφραση της επιχειρηματικότητας που επενδύει, με πείσμα, ανταγω-
νιστικότητα και δημιουργικότητα, στην εξωστρέφεια και ανοίγεται σε 
νέες αγορές.

Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία από παλαιότερες μελέτες του Ινστι-
τούτου Εκθεσιακών Ερευνών, που καταδεικνύουν ότι για κάθε αύξηση 
της τάξης του ενός ευρώ στην τελική ζήτηση του κλάδου των εκθε-
σιακών δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούνται 28 νέες 
θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους της οικονομίας και επιπλέον, για 
κάθε ένα ευρώ, που δαπανάται στην εκθεσιακή δραστηριότητα, άλλα 
3 έως 5 ευρώ διαχέονται στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά δεν 
ήρθαν τυχαία, αλλά αποδεικνύουν πως ο εθνικός εκθεσιακός φορέας 
έχει διαδραματίσει όλα αυτά τα χρόνια καίριο και σημαντικό ρόλο στην 
ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, εμπορικών, τουριστικών, ξενο-
δοχειακών, εστίασης, διασκέδασης και πολλών άλλων.

Αναμφισβήτητα για να υπάρξει δυνατότητα  περαιτέρω ανάπτυξης 
της εκθεσιακής δραστηριότητας  θα πρέπει εκτός από τις όποιες νέες 
υποδομές να υπάρξει βούληση για σημαντικές αλλαγές στην αντίλη-
ψη, στην προσέγγιση και στον τρόπο σκέψης των αρμοδίων. Όπως 
υποστηρίζουν οι ειδικοί στα παρόμοια ζητήματα η Θεσσαλονίκη έχει 
ανάγκη επαναπροσδιορισμού του στίγματός της στον διεθνή εκθεσι-
ακό χάρτη, με επενδύσεις δημιουργίας σύγχρονων εκθεσιακών και 
συνεδριακών εγκαταστάσεων και με την προσέλκυση και διοργάνωση 
νέων μεγάλων γεγονότων.

Για τον λόγο αυτό και επειδή οι πολίτες αυτής της πόλης βλέπουν 
μπροστά, είναι βέβαιο ότι εκείνο που δεν θέλουν να δουν φέτος είναι 
μια οπισθοδρόμηση. Θέλουν να δουν τη Θεσσαλονίκη να γιορτάζει και 
όχι  να αμαυρώνεται η διοργάνωση της 84ης ΔΕΘ από βίαιες εκδηλώ-
σεις, από διαδηλώσεις που σκοπό έχουν μόνο την καταστροφή. 

Οι καιροί ωρίμασαν και αυτό το ξέρουν οι πολίτες, αλλά οφείλουν 
να το κατανοήσουν και οι πολιτικοί μας ταγοί. Τα χρόνια άλλαξαν και 
οι εποχές που από το βήμα του «Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου» 
γινόταν ένας άκρατος πλειστηριασμός ακριβών προσδοκιών και ανεκ-
πλήρωτων δεσμεύσεων «προς τον ελληνικό λαό» έχει παρέλθει ανε-
πιστρεπτί. 

Δεν χρειάζονται πλέον πολιτικές αντιπαραθέσεις ούτε μεγαλόστο-
μες υποσχέσεις, αλλά ένας ουσιαστικός, γόνιμος και αποδοτικός διά-
λογος, με ανταλλαγή επιχειρημάτων, τόσο για τα θέματα της Θεσσα-
λονίκης μας όσο και για τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν την 
ελληνική κοινωνία. 

Ευχόμαστε ολόψυχα οι πολιτικές μας ηγεσίες να σταθμίσουν την 
κατάσταση και να μην υψώσουν τους τόνους, να μην ανάψουν το φυ-
τίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν χρειάζεται. Η φωνή τους και τα 
επιχειρήματά τους εν ηρεμία θα ακουστούν πολύ πιο καθαρά και πολύ 
πιο έντιμα. 

*Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι δήμαρχος του Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη

Η σημασία της ΔΕΘ για τη Θεσσαλονίκη

opinion

Τ Ο Υ  Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Υ 
Κ Α Ϊ Τ Ε Ζ Ι Δ Η * 

Τα χρόνια άλλαξαν και 
οι εποχές που από το 
βήμα του «Βελλίδειου 
Συνεδριακού Κέντρου» 
γινόταν ένας άκρατος 
πλειστηριασμός ακριβών 
προσδοκιών και ανεκ-
πλήρωτων δεσμεύσε-
ων «προς τον ελληνικό 
λαό» έχει παρέλθει ανε-
πιστρεπτί.
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Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας και τα επόμενα χρόνια, διαχέοντας το μέρι-
σμα των ωφελειών σε όλη την κοινωνία. Σε σχέση με τη φετινή εικόνα 
της τουριστικής κίνησης, οι συνολικές διεθνείς αφίξεις για το πρώτο 
εξάμηνο του έτους κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Παρατηρείται 
μία σημαντική αλλαγή στο μείγμα των αγορών καθώς μειώνονται οι 
αφίξεις επισκεπτών  από χώρες χαμηλής δαπάνης, ενώ αυξάνονται οι 
αφίξεις από χώρες υψηλής δαπάνης. Παράλληλα, ενώ οι αφίξεις από 
τις χώρες της Ευρωζώνης παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, τα 
έσοδα από τις χώρες αυτές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση που μάλ-
λον οφείλεται σε αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του έτους να παρουσιάζεται αύξηση 
των εσόδων που υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Οι 
προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις στα περι-
φερειακά αεροδρόμια για τη φετινή θερινή σεζόν παρουσίασαν μείωση 
κατά 1,1 εκατ. σε σχέση με πέρυσι. Παρ’ όλα αυτά, η οριακή αύξηση 
στις αφίξεις στα περιφερειακά αεροδρόμια υποδηλώνει αντίστοιχα αυ-
ξημένες πληρότητες.

Συνολικά, την τελευταία τριετία, στα ελληνικά ξενοδοχεία πραγμα-
τοποιήθηκαν επενδύσεις 5,6 δισ. ευρώ και η άμεση συνεισφορά του 
τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2018 ανήλθε στο 11,7% ή σε 
21,6 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό επίσης είναι το γεγονός ότι η  απασχόληση 
σε καταλύματα και εστίαση κατέγραψε στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμ-
βρίου 2018 τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων (411,1 χιλ.) 
από το 2009, ενώ ο κλάδος έφθασε να αντιπροσωπεύει το 10,6% της 
συνολικής απασχόλησης την ίδια περίοδο. 

Ως εκ τούτου, για τη διασφάλιση της θετικής συμβολής του ελλη-
νικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια, στα βασικά μεγέθη της εθνικής 
οικονομίας απαιτούνται η διαμόρφωση ενός εθνικού συμβολαίου ανά-
πτυξης για τον τομέα και η χάραξη στρατηγικού σχεδίου, με ορίζοντα 
υλοποίησης την προσεχή δεκαετία. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο 
ανταγωνισμός θα εντείνεται και λόγω των δυσμενέστερων οικονομι-
κών συνθηκών στις αγορές μας, η διατήρηση και ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας του τομέα πρέπει να αποτελεί διαρκή εθνικό στόχο. 

Απαραίτητες σε αυτή την κατεύθυνση, είναι οι συνεργασίες και οι 
συνέργειες του ιδιωτικού τομέα, τόσο με την κεντρική Κυβέρνηση, όσο 
και τις νέες Τοπικές και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, στις προτεραιότητες πρέπει να τεθεί η διαμόρ-
φωση ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η επανεξέταση 
του φορολογικού πλαισίου βάσει συνολικού σχεδιασμού και όχι με 
αποσπασματικές κινήσεις, η ανάπτυξη πολιτικών για τη διαχείριση των 
προορισμών και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση το-
πικών χωροταξικών σχεδίων σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Ιδιαί-
τερης σημασίας για τη μελλοντική πορεία του τουρισμού, είναι και οι 
αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στο μέτωπο της επαναξιολόγησης 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που τα τελευταία χρόνια 
διαρκώς συρρικνώνεται.

Όλα τα παραπάνω βασίζονται στη στρατηγική που έχει θέσει ο ΣΕΤΕ, 
η οποία συνοψίζεται σε τρεις άξονες την εξωστρέφεια, τις συνέργειες 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με βασικό στόχο πλέον να εισέλθουμε στην 
περίοδο «τουριστικής ωριμότητας». 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος της ατζέντας μας στο πλαίσιο 

θεσμικών συναντήσεων  με τα συναρμόδια για τα θέματα του τουρι-
σμού υπουργεία. Κοινός στόχος η συγκρότηση μιας εθνικής στρατηγι-
κής για τον τουρισμό με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών, 
την αναβάθμιση βασικών υποδομών και ένα μείγμα οικονομικής πολι-
τικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρι-
στικού προϊόντος.

*Ο Γιάννης Ρέτσος είναι πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε.

Ο τουρισμός ως βασικός μοχλός  
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

opinion

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Ρ Ε Τ Σ Ο Υ * 

Συνολικά, την τελευταία 
τριετία, στα ελληνικά ξε-
νοδοχεία πραγματοποι-
ήθηκαν επενδύσεις 5,6 
δισ. ευρώ και η άμεση 
συνεισφορά του τουρι-
σμού στο ΑΕΠ της Ελλά-
δας για το 2018 ανήλθε 
στο 11,7% ή σε 21,6 δισ. 
ευρώ.
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Στη συνέντευξη του στην Karfitsa ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέας 
Μανδρίνος αναφέρεται στις επιπτώσεις του του-
ρισμού από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η Θεσσαλονίκη με την αστική συγκοινωνία την 
εγκληματικότητα και την έλλειψη καθαριότητας 
ενώ διαπιστώνοντας τις προσπάθειες που γίνο-
νται από την ηγεσία της ΕΛΑΣ και τη νέα διοίκηση 
του δήμου θεωρεί ότι η εικόνα της πόλης μπορεί 
να βελτιωθεί.

 Κύριε πρόεδρε, πρόσφατα συναντηθήκα-
τε με τον Πρωθυπουργό και αναφερθήκατε 
στην επιτακτική ανάγκη αλλαγής δομής του 
Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης χαρα-
κτηρίζοντας μάλιστα αυτήν την αλλαγή ως 
τη δεύτερη σημαντικότερη μετά το νέο κτήριο 
του αεροδρόμιου Μακεδονία. Πως οραματίζε-
στε αυτήν την αλλαγή; Η Θεσσαλονίκη  είναι 
μια πόλη σταθμός για τον Τουρισμό που μπορεί 
να φτάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα  από ότι  
είναι σήμερα  αν υπάρξει καίρια και καθολική 
αντιμετώπιση των αναγκών και κατάλληλη δια-
χείριση από τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Θεωρούμε ότι ο Οργανισμός χρειάζεται νέα 
δομή, αποτελούμενη από ικανούς τεχνοκράτες 
που θα συνεργαστούν με κορυφαίους επαγγελ-
ματίες του μάρκετινγκ σε ένα πολυετές πλάνο. 
Συνεργάτες έτοιμους να καταθέσουν projects 
και ιδέες  που θα υλοποιήσουν και θα αξιολογη-
θούν γι’ αυτές.  

Αυτό είναι και το κλειδί για την ανάταξη του 
Τουρισμού στη  Θεσσαλονίκη. Άλλωστε το παρά-
δειγμα το έδωσε ο ίδιος  ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ο οποίος  πλαισιώθηκε από ομάδα τεχνοκρατών 
για την διεκπεραίωση σημαντικών ζητημάτων 
και έθεσε στόχους και αξιολόγηση εντος 6μη-
νου. 

Από τη θέση σας ως πρόεδρος στη διοί-
κηση της Ένωσης Ξενοδόχων πως θα ιεραρ-
χούσατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη; Η 
Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης σε κάθε ευ-
καιρία επισημαίνει ότι η εικόνα της πόλης μας  
είναι η καλύτερη διαφήμιση η δυσφήμηση  για 
τους επισκέπτες της και αυτό διότι όταν οι Του-
ρίστες επιστρέφουν στη χώρα τους περιγράφουν 
τις εικόνες που συναντούν στους δικούς τους 
ανθρώπους. 

Στα ξενοδοχεία γινόμαστε ακροατές παραπό-
νων για την ασφάλεια, την καθαριότητα και τη 
συγκοινωνία. 

Τα σκοτεινά δρομάκια του κέντρου και η 
εγκληματικότητα που διακρίνονταν τουλάχιστον 
μέχρι πριν από λίγες ημέρες  στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης  είναι από τα θέματα που μας ανα-
φέρουν με έκδηλη ανησυχία. Οφείλουμε βέβαια 
να παραδεχτούμε ότι από τις αρχές Αυγούστου 
η εικόνα της Θεσσαλονίκης άρχισε να αλλάζει 
ως προς τα κρούσματα εγκληματικότητας χάρη 
στις πιο συντονισμένες κινήσεις των Αστυνομι-
κών Αρχών της πόλης. Ελπίζουμε να συνεχιστεί 
αυτή η προσπάθεια μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως 
η  εγκληματικότητα.   

Οι επισκέπτες βλέπουν σκουπίδια σε δημό-
σιους χώρους στους δρόμου και στις πλατεί-
ες ακόμη και έξω από αρχαιολογικά μνημεία. 
Αναπόφευκτα αυτή η εικόνα τους απογοητεύ-
ει. Επίσης προσπαθώντας να περιηγηθούν στη 
Θεσσαλονίκη με την αστική συγκοινωνία ταλαι-
πωρούνται καθώς τα αστικά καθυστερούν στην 
έλευση τους. 

Η φετινή πτώση των διανυκτερεύσεων 
ήταν σημαντική για να επηρεάσει αρνητικά 
τους επαγγελματίες του τουρισμού στη Θεσ-
σαλονίκη; Πράγματι οι διανυκτερεύσεις  έχουν 
σημειώσει πτώση. Προς το παρόν αυτά τα στοι-
χεία είναι ένα δείγμα γραφής που οφείλουμε να 
το αναλύσουμε, να το εκτιμήσουμε  και να προ-
σπαθήσουμε να  το ανατρέψουμε όσο πιο σύντο-
μα γίνεται ώστε να μην αποτελέσει παγιότητα.  

Από την πλευρά μας  κάνουμε ότι μπορούμε, 
αναβαθμίζοντας τα ξενοδοχεία μας με ανακαινί-
σεις και τροποποιήσεις ώστε να ικανοποιούν και 
τους  ποιο απαιτητικούς πελάτες. Παρά την μέχρι 
πρότινος αβάσταχτη φορολογία  οι ξενοδόχοι 
της Θεσσαλονίκης προσπαθούν να καταστή-
σουν ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις τους για να 
προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους 
επισκέπτες.   Ελπίζουμε ότι προς σ αυτήν την κα-
τεύθυνση θα κινηθούν και οι άλλοι  φορείς του 
Τουρισμού της Θεσσαλονίκης. 

Υπάρχουν νέες επενδύσεις στο χώρο του 
τουρισμού στη Θεσσαλονίκη από ξένα funds. 
Αυτές επηρεάζουν την λειτουργία των παραδο-
σιακών ξενοδοχείων στην πόλη; Οι  νέες επεν-
δύσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες από την Ένωση 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης καθώς ο πλουραλι-
σμός  ξενοδοχείων ανεβάζει τον ανταγωνισμό 
και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών.  Υπάρχει χώρος για όλους στον 
Τουρισμό της Θεσσαλονίκης ωστόσο όλα κρίνο-
νται από τη ζήτηση του προοριζόμουν η ζήτηση 
είναι μεγάλη καλύπτονται όλα τα προβλήματα 
γιαυτο το λόγο πρέπει όλοι μας να δουλέψουμε 
για τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του προ-
ορισμού.

Ανδρέας Μανδρίνος

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται  
τεχνοκράτες για τον Τουρισμό 
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Με παρουσία πάνω από τέσσερις δεκαετίες στον 
χώρο του αυτοκινήτου η Auto Κάλτσιος είναι μια από τις 
πιο επιτυχημένες εταιρείες του κλάδου. Ο στόλος των 
οχημάτων της είναι από τους πληρέστερους και σε συν-
δυασμό με το έμπειρο προσωπικό της έχει κατακτήσει 
την κορυφή στις προτιμήσεις των πελατών. Η Karfitsa 
μίλησε με τα τρία αδέλφια που ‘’τρέχουν’’ την οικογενει-
ακή επιχείρηση και ζητήσαμε να μάθουμε τα πάντα γύρω 
από την αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, τις συμβου-
λές που δίνουν σε έναν αγοραστή και μας αποκαλύπτουν 
ποια κατηγορία προτιμούν οι Θεσσαλονικείς.

Λίγα λόγια για την εταιρεία.
Η εταιρεία Auto Κάλτσιος βρίσκεται στο χώρο του 

αυτοκινήτου πάνω από 4 δεκαετίες.  Ξεκίνησε από τους 
γονείς Δημήτρη και Φωτεινή αρχικά ως κατάστημα 
εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων.  Σύντομα στην 
δραστηριότητα προστέθηκε το συνεργείο και τέλος οι 
πωλήσεις αυτοκινήτων δημιουργώντας το 1988 κάθετη 
επίσημη μονάδα εμπορικής και τεχνικής εξυπηρέτησης 
Citroen.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ολοκληρώθηκαν 
συνεργασίες με τις εταιρείες επιβατικών αυτοκινήτων 
Lancia, Fiat, Alfa Romeo και Ferrari καθώς και επαγγελ-
ματικών Isuzu.  

Σημείο αναφοράς είναι το 2002 όταν η Auto Κάλτσιος 
ήταν η πρώτη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ελλάδα που 
πιστοποιήθηκε με ISO9001 για την παροχή ολοκληρω-
μένων υπηρεσιών αυτοκινήτου (Πωλήσεις αυτοκίνητων, 
Πωλήσεις ανταλλακτικών και Συνεργείο επισκευής αυ-
τοκίνητων).

Η Auto Κάλτσιος παραμένει μια οικογενειακή εται-
ρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου.  
Κατέχει μια δυναμική θέση και παρουσία στο χώρο και 
με δεδομένη την πολυετή εμπειρία της, χτίζει σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους πελάτες παρέχοντας εγγυημένα 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο τιμόνι της εταιρείας πλέον βρίσκονται τα αδέρφια 
Παντελής, Σοφοκλής και Αλέξανδρος.

Τι αυτοκίνητα μπορεί να βρει κανείς στην εταιρεία;
Η Auto Κάλτσιος προσαρμόζεται πάντα στις οικονο-

μικές συνθήκες και προσφέρει εγγυημένα, επιλεγμένα 
και ελεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κα-
τασκευαστών.   

Η πολυετής ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικεί-
μενο έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό δίκτυο συνεργατών, 
προσφέροντας έτσι όχι μόνο τον καλύτερο στόλο αυτο-
κινήτων αλλά και τις καλύτερες προτάσεις δανειοδότη-
σης και υπηρεσιών μετά πώλησης.  Χαρακτηριστικό της 
εταιρείας είναι οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε ήδη 
υπάρχοντες πελάτες.

Τι πρέπει να προσέξει κανείς πριν αγοράσει μετα-
χειρισμένο – Κρίση και Στροφή στα μεταχειρισμένα
Οι αγοραστές κατά κανόνα θέλουν να αγοράσουν το 

καλύτερο προϊόν στην καλύτερη τιμή.  Αυτός είναι ένας 
σημαντικός λόγος που επιλέγουν να αγοράζουν μετα-
χειρισμένα αυτοκίνητα.  Η δεδομένη κρίση όμως των 
τελευταίων ετών, συχνά οδηγεί τους αγοραστές στο να 
επιλέγουν μόνο με οικονομικά κριτήρια με αποτέλεσμα 
να οδηγούνται σε λανθασμένες κινήσεις.  

Μια γενική οδηγία προς τους ενδιαφερόμενους είναι 
να προτιμούν τα εγγυημένα αυτοκίνητα από γνωστές 
εταιρείες και να αποφεύγουν τα εισαγόμενα αυτοκίνητα 
άγνωστης προέλευσης. Συγκρίνοντας - παραδείγματος 

χάρη – το ίδιο μοντέλο, με τα ίδια χαρακτηριστικά, καλό 
είναι να επιλέξει κάποιος ένα λίγο ακριβότερο αυτοκίνη-
το με εγγύηση, με δυνατότητα χρηματοδότησης και από 
μια εταιρεία που γνωρίζει ότι μπορεί να απευθυνθεί στο 
μέλλον, από ένα φθηνότερο που βρήκε στο διαδίκτυο 
που δεν γνωρίζει ακριβώς την προέλευσή του και τα εν-
δεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Κατηγορία best seller  
Τι προτιμούν οι Θεσσαλονικείς;
Η εξυπνότερη επιλογή που οδηγεί στην καλύτερη 

χωρίς προβλήματα αγορά είναι η κατηγορία των μετα-
χειρισμένων 3ετίας & 4ετίας.  Τα αυτοκίνητα αυτά έχουν 
πλήρες ιστορικό χρήσης, δεν έχουν αλλάξει πολλούς 
ιδιοκτήτες, έχουν ακόμα εργοστασιακή εγγύηση και είναι 
στη φάση της ζωής που βγάζουν ελάχιστα ως καθόλου 
προβλήματα.  

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το Νομό της Θεσσα-
λονίκης στο οποίο δραστηριοποιείται η Auto Κάλτσιος, η 
κατηγορία των κυβικών που ξεχωρίζει έχοντας τη μεγα-
λύτερη ζήτηση είναι τα αυτοκίνητα 1.200cc – 1.400cc.  
Τα τελευταία έχουν τα λιγότερα έξοδα διατήρησης και 
συντήρησης και καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης.

Οι πωλήσεις Auto Κάλτσιος βρίσκονται σε νέες 
εγκαταστάσεις στην οδό Γεωργικής Σχολής 80 (πε-
ριοχή ΙΚΕΑ). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 476100. 
Email: info@autokaltsios.gr

Αγορά μεταχειρισμένου ΙΧ; Οι συμβουλές που δίνουν οι ειδικοί

Auto Κάλτσιος, η «εγγύηση» 
στην αγορά οχήματος
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Μπορεί ο ναργιλές να είναι το must για κάθε κατάστημα εστίασης και διασκέδασης 
αυτή την εποχή, όμως υπάρχει μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που πρωτοπορεί σε αυτό 
τον χώρο ήδη από το 2002 και δεν είναι άλλη από την Sh. Ex Shisha Experts by Rahati. 
Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη, όμως η φήμη της έχει εξαπλωθεί από την 
πρώτη στιγμή της λειτουργίας της σε όλη την Ελλάδα. Η επιτυχία της κατακτήθηκε τόσο 
από τα καλύτερα προϊόντα του ναργιλέ, τα οποία διαθέτει, καθώς έχει μοναδικές συνερ-
γασίες- exclusivity με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όσο και από το αξιόπιστο, εξει-
δικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι 
του Sh. Ex Shisha Experts by Rahati χαρακτηρίζονται  ως «ειδικοί» του ναργιλέ. 

Η Sh. Ex Shisha Experts by Rahati  βρίσκεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, καθώς συ-
νεργάζεται με επιχειρήσεις σε όλη την χώρα. Μάλιστα, μια από τις πιο πρόσφατες συνερ-
γασίες της είναι με το πασίγνωστο Cavo Tagoo, το Wet Stories, το Niki Beach και το Yalos 
στη Σαντορίνη, προσφέροντας στους θαμώνες τους την υπηρεσία του ναργιλέ δημιουρ-
γώντας μια ανεπανάληπτη και απαράμιλλη εμπειρία. Μάλιστα, η Karfitsa απόλαυσε  τις 
υπηρεσίες του Sh. Ex Shisha Experts by Rahati με θεά το Αιγαίο Πέλαγος και διαπίστωσε 
ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι μια από τις καλύτερες διαφημίσεις για την επιχειρη-
ματικότα της Θεσσαλονίκης εντός, αλλά και εκτός πόλης. Στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να 
απολαύσετε το ναργιλέ σας στο Ραχάτι, στην οδό Ολύμπου 75.

Cavo Tagoo

Wet Stories

Nikki Beach

Yalos

Η Karfitsa συνάντησε στη Σαντορίνη την καινοτόμα και επιτυχημένη εταιρεία  
Sh. Ex Shisha Experts by Rahati !

Ραχάτι: μια από τις καλύτερες διαφημίσεις  
για την επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης
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Ξεκίνησε το 1962 και σιγά – σιγά καθιερώ-
θηκε στη συνείδηση των φανατικών του γλυ-
κού, οι οποίοι το προτιμούν με κλειστά μάτια, 
και δεν αλλάζουν την παραδοσιακή γεύση του 
με καμία,  με τη φήμη του να έχει εξαπλωθεί και 
εκτός των συνόρων της πόλης.

Το ζαχαροπλαστείο «Νίκος» στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης  είναι μια επιχείρηση που πρώ-
τα σέβεται τον εαυτό της και έπειτα κερδίζει τα 
εγκωμιαστικά σχόλια όσων την επισκέπτονται!

Ο Νίκος Κουφός, 3η γενιά του ζαχαροπλα-
στείου «Νίκος», με τη φρέσκια ματιά που κερ-
δίζει χιλιάδες «followers» στο Instagram, αλλά 
και την εμπειρία των 57 χρόνων της επιχείρη-
σης μας μιλάει για τη «γλύκα» του ζαχαροπλα-
στείου «Νίκος».

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης των γλυκών 
σας; Πραγματικά οτιδήποτε. Μπορεί να είναι 
ένα υλικό, ένα σχήμα, μια εικόνα στην εξοχή, 
ένα χρώμα, ένα βιβλίο, μια λέξη που άκουσα 
κάπου, μια ιδέα… Η έμπνευση μπορεί να έρθει 
ανά πάσα στιγμή ανεξαρτήτως δραστηριότητας, 
γι’ αυτό πρέπει να είμαι πάντα έτοιμος να την 
σημειώσω. 

Πολλές φορές, έρχεται ακριβώς σε εκείνα 
τα δευτερόλεπτα πριν με πάρει ο ύπνος το βρά-
δυ!

Τι εκδηλώσεις αναλαμβάνετε; Γενέθλια, 
γιορτές, αρραβώνες, γάμους, βαφτίσεις, καθώς 
και κάθε είδους εκδηλώσεις που αποτελούν τις 
στιγμές που θέλετε να γίνουν το πιο γλυκό κομ-
μάτι της ζωής σας!  

Τι μπορεί να βρει κανείς στο ζαχαροπλα-
στείο «Νίκος» ; Τι θεωρείτε ότι σας κάνει να 
ξεχωρίζετε; Τα πάντα όσον αφορά το «γλυκό»! 
Αλλά αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι 
τα 3d Cakes. Είμαστε από τους πρώτους στην 
Ελλάδα που ειδικευόμαστε στα 3d Cakes. Μπο-
ρεί δηλαδή κάποιος να μας φέρει το αγαπημένο 
του αντικείμενο και εμείς να του μετατρέψουμε 
σε γλυκό! Δηλαδή με τη βοήθεια της ζαχαρό-
παστας να δημιουργήσουμε ένα τρισδιάστατο 
αντικείμενο σε τούρτα. Όπως για παράδειγμα 
ένα αυτοκίνητο, ένα λουλούδι ή την κερκίδα 
της αγαπημένης ομάδας κάποιου οπαδού. Έτσι 
το 3d cake γίνεται το «επίκεντρο» του πάρτι.

Ζαχαροπλαστείο «Νίκος»

Όταν η ζαχαροπλαστική γίνεται τέχνη
Συνέντευξη
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info
Ζαχαροπλαστεία Νίκος Κουφός από το 1962
Instagram:patisserie.nikos.koufos, Παύλου Μελά 27, Θεσσαλονίκη
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Η Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου είναι ένας θεσμός άρρηκτα δε-
μένος με την ιστορία και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, που φέρνει 
κάθε Σεπτέμβριο τη Θεσσαλονίκη στο προσκήνιο, καθιστώντας την ση-
μείο εξαγγελίας της οικονομικής πολιτικής και αφετηρία του οικονομι-
κού έτους που επισφραγίζεται με την έλευση του Πρωθυπουργού και 
κλιμακίου Υπουργών.

Η φετινή ΔΕΘ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των αυ-
ξημένων θετικών προσδοκιών του επιχειρηματικού κόσμου, που βα-
σίζονται στις εξαγγελίες και τα πρώτα «δείγματα γραφής» της νέας 
Κυβέρνησης για δημιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηματικού κλίμα-
τος  στη χώρα. Το έργο της νέας Κυβέρνησης που σχετίζεται με την 
επανεκκίνηση της οικονομίας και την επάνοδό της σε φάση ανάπτυξης 
είναι δύσκολο.

Η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από τη δημιουργία ενός 
πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, που θα είναι φιλικό προς το επι-
χειρείν και θα προσελκύσει επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν 
νέες θέσεις εργασίας και τις κατάλληλες συνθήκες για επιστροφή του 
ανθρώπινου δυναμικού που έφυγε από τη χώρα μας τα τελευταία χρό-
νια.  Επιπλέον, το ανταγωνιστικότερο περιβάλλον, θα ενισχύσει τις εξα-
γωγές ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών. 

Η λήψη όλων των εκείνων των μέτρων που θα κάνουν πράξη τις  
προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης θα στείλουν τα σωστά 
μηνύματα τόσο στους Ευρωπαίους εταίρους μας όσο και στις διεθνείς 
χρηματαγορές. Ήδη είδαμε τις πρώτες σημαντικές μειώσεις των επιτο-
κίων δανεισμού.

Επιπλέον, θα πρέπει τώρα να ληφθούν μέτρα για την αποκατά-
σταση της  ρευστότητας στην αγορά. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πλη-
ροφορηθήκαμε την άρση των capital controls,που σε συνδυασμό με 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το κράτος, θα βοηθήσουν 
στην επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
Παράλληλα, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι επιστροφές των οφειλών 
του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, να λειτουργήσει αποτελεσμα-
τικά η ρύθμιση των κόκκινων δανείων, να επιταχυνθεί ο εξωδικαστικός 
συμβιβασμός με την αξιοποίηση των επιμελητηριακών δομών και να 
εξετασθεί η δυνατότητα μείωσης της προκαταβολής φόρου για όλα τα 
νομικά πρόσωπα.

Περιμένουμε όμως να δούμε και μέτρα που θα πατάξουν επιτέλους 
το λαθρεμπόριο και το παρεμπόριο, δύο μάστιγες που σχετίζονται άμε-
σα με την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και τη διαφθορά, που 
στερούν από το κράτος έσοδα 6-8 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.  

Μέσα σ’αυτό το θετικό κλίμα των αυξημένων επιχειρηματικών 
προσδοκιών διοργανώνεται η 84η ΔΕΘ, με Τιμώμενη Χώρα την Ινδία, 
μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες πα-
γκοσμίως, φιλοδοξεί να αποτελέσει την επιχειρηματική πλατφόρμα για 
την ισχυροποίηση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ 
Ινδίας και Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι η 84η ΔΕΘ θα είναι ιδιαίτερα επι-
τυχημένη ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

*Ο Γιάννης Μασούτης είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης με βιώσιμους όρους αποτελεί σημαντική 
πρόκληση για την Ελλάδα.  Το στόχο αυτό καλείται να επιτύχει η νέα κυβέρ-
νηση μετά την εκλογική της επιτυχία, που της εξασφαλίζει συνθήκες πολιτικής 
σταθερότητας για τα επόμενα χρόνια και της δίνει τη δυνατότητα για την προώ-
θηση φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων και πολιτικών.

Επί του παρόντος η κυβέρνηση δείχνει να εστιάζει στην παρουσίαση εφι-
κτών και μετρήσιμων στόχων, ανά τομέα ευθύνης, αποφεύγοντας τις μεγάλες 
και αόριστες υποσχέσεις. Και αυτό είναι άκρως θετικό.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις κρίνονται στο επίπεδο της υλοποίησης και όχι των 
καλών προθέσεων και των εξαγγελιών. Για το λόγο αυτό, με το χρόνο να με-
τρά αντίστροφα, κρίσιμες προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της 
είναι οι στοχευμένες περικοπές κρατικών δαπανών, ώστε να δημιουργηθεί ο 
απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά 
και η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αξιοπιστία της χώρας και να επιτευχθεί ο στόχος για περιορισμό των δημοσιο-
νομικών πλεονασμάτων. 

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων, ιδιαίτερα εφόσον συνδυαστεί και με τον 
εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, θα έχει καθοριστικό ρόλο στην 
προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης, ενίσχυση της απασχόλησης και 
βελτίωση των εισοδημάτων των πολιτών.

Εμείς ως επιχειρηματικός κόσμος δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε στα-
θερότητα, στρατηγικές για την ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
προκύψουν νέες επενδύσεις που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. 

Σήμερα η Ελλάδα εμφανίζει ένα παραγωγικό κενό της τάξης των 100 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ, ως απότοκο της πολυετούς ύφεσης. Το κενό αυτό μπο-
ρεί να αναπληρωθεί μόνο μέσα από την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού νέων 
επενδύσεων, που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν νέες, βιώσιμες θέσεις 
εργασίας. Η προσπάθεια που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι 
τεράστια, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η χώρα παρουσιάζει τη χαμηλότερη 

αναλογία επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη, με μεγάλη μάλιστα δια-
φορά από το μέσο όρο. 

Πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για τους επενδυτές υπήρχαν και εξακολου-
θούν να υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι να μεγιστοποιηθούν ώστε μέσα από την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων να προκύψουν οφέλη τόσο για την οικονομία 
ευρύτερα, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι επενδύσεις στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης, o εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου Μακεδονία, αλλά και η αναμέ-
νομενη ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω πως ο πρωθυπουργός, πρόσφα-
τα, συμπεριέλαβε μεταξύ των πέντε εμβληματικών έργων που αφορούν τη 
χώρα, την ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ, γεγονός που καταδει-
κνύει τη σημασία που δίνει στο εν λόγω έργο.  

Οι προαναφερθείσες επενδύσεις σε συνδυασμό με τη δημιουργία ναυπη-
γοεπισκευστικής ζώνης στο λιμάνι της πόλης, μπορούν να δώσουν ώθηση 
στην οικονομία της Θεσσαλονίκης και να αποτελέσουν το δέλεαρ και για νέους 
επενδυτές. 

Για να έρθουν όμως οι επενδύσεις στη χώρα μας θα πρέπει να προηγη-
θούν: 

• Γενναίες μεταρρυθμίσεις στη φορολογία, στην κοινωνική ασφάλιση και 
στη δημόσια διοίκηση. 

• Μέτρα για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, επιτάχυνση των 
αποκρατικοποιήσεων και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

• Γρήγορη απονομή δικαιοσύνης που αποτελεί μείζον πρόβλημα για την 
προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων.

Είναι καιρός η χώρα να γυρίσει σελίδα. 
*Ο Αναστάσιος Καπνοπώλης είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελη-

τηρίου Θεσσαλονίκης

Οι επιχειρηματίες περιμένουν να συνεχιστούν τα θετικά  
δείγματα γραφής της Κυβέρνησης 

Ώρα για αλλαγή σελίδας 

opinion

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Σ Ο Υ Τ Η * 

Τ Ο Υ 
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 

Κ Α Π Ν Ο Π Ώ Λ Η *



Οι επιχειρηματίες περιμένουν να συνεχιστούν τα θετικά  
δείγματα γραφής της Κυβέρνησης 

Ώρα για αλλαγή σελίδας 

2018
2019

▶ Ηµιµόνιµο µακιγιάζ φρυδιών, τεχνική τρίχα-τρίχα 3D, 
σκίαση µε την τεχνική πούδρας  και τεχνική Balayage 
▶ Ηµιµόνιµο µακιγιάζ χειλιών 
▶ Μόνιµο Μακιγιάζ µατιών, eyeliner, τεχνική µολυβιού και σκίαση
▶ ∆ερµατοστιξία τριχωτού κεφαλής 
▶ Μεσοθεραπεία-micro listing για σύσφιξη 
και βαθιά ενυδάτωση προσώπου, λαιµού,ντεκολτέ και χεριών

Permanent of makeup artist - Lash maker 
Επίσηµη αντιπρόσωπος της εταιρίας “My Style” στην Ελλάδα 
Εκπρόσωπος της σχολής “Be Professional My Style” στην Ελλάδα 

Permanent
Aesthetic Academy 
Κατερίνα Πολυχρονίδου

▶ Σεµινάρια τοποθέτησης βλεφαρίδων 
▶ Σεµινάρια Μόνιµου Μακιγιάζ (φρύδια, µάτια, χείλια για αρχάριους) 
▶ Σεµινάρια επιπέδου Master Class για προχωρηµένους 

∆ιαλέττη 6, Εύοσµος
Τηλέφωνο: 6988408934

Facebook: Permanent Aesthetic Academy
Instagram: pkacademy01

Κατ
ερ

ίνα
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ου
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Στον τουρισμό ισχύει μια απλή αλλά μεγάλη αλήθεια. Η αντιμετώ-
πιση των νέων προκλήσεων και η επίλυση των νέων προβλημάτων 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει  με παλιές μεθόδους. Έχουμε 
ανάγκη από φρέσκες ιδέες, από νέα εργαλεία, από καινούργιους θε-
σμούς, από καινοτόμες πρακτικές. Οι αλλαγές οι οποίες πραγματοποι-
ούνται στον παγκόσμιο τουρισμό είναι συνεχείς και ραγδαίες. Ακολου-
θούν τις αλλαγές που επιφέρει η ψηφιακή επανάσταση, οι κλιματικές 
αλλαγές, οι δημογραφικές εξελίξεις αλλά και μείζονα γεωπολιτικά 
γεγονότα. 

Για να μείνουμε στην κορυφή, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας. 
Αλλιώς θα αρχίσουμε να χάνουμε... ύψος. Τα ανησυχητικά σημάδια 
είναι ήδη ορατά, κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού 
τουρισμού. Το να μετράμε απλά αφίξεις και να εφησυχάζουμε είναι τα-
κτική που αποδείχθηκε πως δεν μας πάει μακριά. 

Είναι ώρα που απαιτεί προώθηση δημόσιων και διευκόλυνση  ιδι-
ωτικών επενδύσεων. Προσδιορισμό εστιασμένων δράσεων μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας σε βάθος χρόνου. Δημιουργία εργαλείων προ-
βολής. Κινητοποίηση των δυνάμεων της τουριστικής αγοράς. Δημι-
ουργία συνεργιών μεταξύ φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
Προώθηση και διάχυση καινοτόμας τεχνολογίας και νέας τουριστικής 
τεχνογνωσίας. 

Η πρόκληση σίγουρα είναι μεγάλη. Στην πρόκληση όμως,  υπάρχει 
και ευκαιρία.  Όχι βέβαια για αυτούς που θα επιλέξουν την αδράνεια. 
Ούτε για αυτούς που επιλέγουν τη μίμηση από την πρωτοπορία. Ευκαι-
ρίες υπάρχουν για αυτούς που κάνουν σωστή διάγνωση της πραγματι-
κότητας,  καινοτομούν, αρπάζουν το κύμα κι ανεβαίνουν ψηλά. 

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μόνο με συλλογική προσπάθεια. 
Ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων. Κάθε επιχειρηματία, κάθε εργαζό-
μενου, κάθε τοπικής κοινωνίας.  Κάθε Περιφέρειας, κάθε Δήμου. Του 
αρμόδιου υπουργείου Τουρισμού αλλά και κάθε συναρμόδιου.  Η προ-
σπάθεια πρέπει να είναι κοινή αφού τα οφέλη από τον τουρισμό είναι 
αυτά που κράτησαν όρθια την ελληνική οικονομία και κοινωνία και 
είναι αυτά που μπορούν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα. 

Την καταλυτική σημασία του τουρισμού και του ελληνικού ξενοδο-
χείου,   αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενο-
δόχων όπως και όλοι οι θεσμικοί φορείς του κλάδου. Το ίδιο μήνυμα 
ανέδειξα και με την υποψηφιότητά μου με τη ΝΔ στο ψηφοδέλτιο της 
Χαλκιδικής. Ο τουρισμός δεν απλά «βαριά βιομηχανία». Ο τουρισμός 
είναι εθνικός στρατηγικός πυλώνας της ισχυρής ανάπτυξης που χρεια-
ζόμαστε για να ξεφύγουμε οριστικά από τη μέγγενη της κρίσης.  

Για αυτό και πρέπει να αναγνωρίσουμε και να καταπολεμήσου-
με την εξοντωτική υπερφορολόγηση, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη 
γραφειοκρατία, την αναποτελεσματικότητα, το χαμηλό  αναπτυξιακό 
αποτέλεσμα. Η υπέρβαση των όποιων αδυναμιών και αγκυλώσεων 
του παρελθόντος είναι επιβεβλημένη προκειμένου να προχωρήσουμε 
μπροστά. Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται την ευρηματικότητα και το 
θετικό τρόπο σκέψης όλων μας. 

Η νέα κυβέρνηση έκανε μια καλή αρχή στην κατεύθυνση που περι-
γράφηκε παραπάνω. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
εξήγγειλε την κατάρτιση ενός σχεδίου για τον τουρισμό με ορίζοντα 
δεκαετίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως είναι ψηλά στην ατζέντα της 
διακυβέρνησής του.  Θετικό είναι επίσης το γεγονός πως μειώθηκε ο 

συντελεστής του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο. Αυτή η καλή αρχή πρέπει 
να έχει μια εξίσου καλή συνέχεια που θα απαντάει σε κρίσιμα ζητού-
μενα όπως η αναβάθμιση των υποδομών της χώρας και η έμπρακτη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ξενοδοχείου, κυρίως 
με τον εξορθολογισμό των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύν-
σεων καθώς και την εφαρμογή κανόνων για την αποτροπή του αθέμι-
του ανταγωνισμού της εκτεταμένης παραξενοδοχίας και των ανεξέλε-
γκτων βραχυχρόνιων μισθώσεων.    

Όταν τολμάμε, όταν σχεδιάζουμε σε βάθος χρόνου, όταν βάζουμε 
στόχους, τότε μπορούμε και να πετυχαίνουμε. Κι αυτή είναι σήμερα η 
μεγάλη πρόκληση. Όραμα μακράς πνοής, ρεαλιστικό σχέδιο δράσης, 
καθημερινή δουλειά. Με αυτά τα προαπαιτούμενα μπορούμε να είμα-
στε σίγουροι πως ο τουρισμός θα κερδίσει τις προκλήσεις μιας νέας 
εποχής, συνεχίζοντας να στηρίζει την οικονομία της χώρας και τη συ-
νοχή της κοινωνίας. 

*Ο Γρηγόρης Τάσιος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων

Ο Τουρισμός είναι εθνικός στρατηγικός  
πυλώνας της Ισχυρής Ανάπτυξης

opinion

Τ Ο Υ  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η 
Τ Α Σ Ι Ο Υ * 

Η προσπάθεια πρέπει 
να είναι κοινή αφού τα 
οφέλη από τον τουρισμό 
είναι αυτά που κράτησαν 
όρθια την ελληνική οι-
κονομία και κοινωνία και 
είναι αυτά που μπορούν 
να προσφέρουν ακόμη 
περισσότερα



Ο Τουρισμός είναι εθνικός στρατηγικός  
πυλώνας της Ισχυρής Ανάπτυξης

O Dr Σωτήριος Ιωαννίδης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. ειδικεύτηκε, για τρία χρόνια στη 
Μεγάλη Βρετανία, στην Πλαστική Χειρουργική στα παρακάτω 
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία: Chelsea Westminster Hospital 
(London), Royal Bradford Infirmary (Bradford), Frenchay Hospital 
(Bristol). Μετεκπαιδεύτηκε στην Ταϊβάν, σε εξαιρετικά πολύπλοκα 
περιστατικά Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής, στο 
E-DA Hospital, Kaoushioung. Ο Dr Ιωαννίδης είναι εκπαιδευτής 
της Juvederm στην Ελλάδα.

Dr. Sotirios Ioannidis
Plastic Surgeon
Τσιµισκή 85, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Τ. +30 2316009988 | Μ. +30 6947660011

info@plastic-surgery-clinic.gr
facebook.com/PlasticSurgeryClinicThessaloniki

instagram.com/plasticsurgeryclinic_ioannidis
www.plastic-surgery-clinic.gr

Ανοικτή 
ρινοπλαστική

1.∆ιόρθωση ύβου
2.Στήριξη 

ακρορρινίου µε 
µόσχευµα χόνδρου 
απο το διάφραγµα
3. ∆ιόρθωση Boxy 

Tip

Λιποαναρρόφηση 
- Κοιλιοπλαστική!
Ένα µήνα µετά το 
χειρουργείο!

Ανόρθωση 
µαστών και 
αυξητική σε ένα 
χειρουργείο! 
Κάθετη ανόρθωση 
χωρίς οριζόντιες 
τοµές τύπου 
άγκυρας και Dual 
plane III αυξητική 
µε ενθέµατα RSF 
335

Dr Σωτήριος Ιωαννίδης
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Δεν ξέρεις τι χάνεις...
αν δεν εχεις βρεθεί τις Τρίτες στο U Bar

Σε περίπτωση που δε το έχεις επισκεφθεί -ακόμη- δεν ξέρεις τι χάνεις! 
Αρχικά τη ζεστή, φιλική αλλά και παράλληλα πλήρως επαγγελματική ατμό-
σφαιρα.

Μπαίνοντας στον μοντέρνο χώρο του U Bar, θα συναντήσεις το χαμόγελο 
του προσωπικού πρόθυμο να εξυπηρετήσει εσένα και την παρέα σου.

Ανάμεσα σε πραγματικό ποιοτικό καφέ, προσεκτικά διαλεγμένα πιάτα 
και signature cocktails θα βρείτε μία σειρά από ετικέτες κρασιού για προ-
χωρημένους και μη!

Εκτός των άλλων, αυτό που χάνεις αν δεν έχεις βρεθεί στο U Bar Project 
είναι οι μοναδικές Sushi βραδιές. Διοργανώνονται κάθε Τρίτη μετά τις 20:00.

Θα βρείτε μοναδικές γεύσεις και αρώματα της Ιαπωνικής κουζίνας που 
ικανοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. 

Μπορείς να ξεκινήσεις με το πάντα αγαπημένο Shrimps roll που περιέχει 
γαρίδα, αβοκάντο, κόκκινη πιπεριά, chilli mayo και tobiko.

Θα εκπλαγείς αν δοκιμάσεις το Vegetarian roll (ακόμη κι αν δεν είσαι 
Veggie!) με πιπεριές, αγγούρι, καρότο, γλυκοπατάτα και wakame που δίνει 
υπέροχη ένταση.

Μην φύγεις από το μαγαζί αν δεν δοκιμάσεις το αγαπημένο μου, California 
roll. Θα γευθείς καβούρι με αβοκάντο και έναν μοναδικό συνδυασμό μαγιο-
νέζας και sweet chilli mayo! Ίσως να παραγγείλεις και 2ο από αυτό!

Το καλύτερο; Τα υλικά που χρησιμοποιεί το U Bar Project είναι ολόφρε-
σκα κάτι που είναι απαιτούμενο για την παρασκευή υψηλής ποιότητας sushi!

Τώρα ξέρεις τι έχεις να κάνεις την Τρίτη το βράδυ!

Η οικονομική και πολιτική ρευστότητα των τελευταίων ετών, αλλά και 
οι πολλαπλές προκλήσεις, δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, έπληξαν 
μεταξύ όλων των άλλων και την εμπιστοσύνη του κόσμου στην κοινωνική 
ασφάλιση.   Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι θα πάρουν ποτέ σύνταξη, οι εργαζόμε-
νοι επιβαρύνονται υπέρμετρα από τις ασφαλιστικές εισφορές και οι ηλικιω-
μένοι ανησυχούν για το μηνιαίο τους εισόδημα.  Η κοινωνική ασφάλιση  στην 
Ελλάδα μέχρι τώρα, παραμένοντας προσκολλημένη σε ένα αποκλειστικά δι-
ανεμητικό σύστημα δε  μπορεί  να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές, που 
απασχολούν σήμερα σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναδομούμε θεσμικά το σύστημα κοινωνικής ασφάλι-
σης, ενσωματώνοντας τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα, δημιουργώντας ένα μο-
ντέλο τριών πυλώνων. Η κύρια σύνταξη στον πρώτο πυλώνα, θα παραμείνει 
υποχρεωτική, δημόσια, διανεμητική και αναδιανεμητική, με σημαντική όμως 
μείωση εισφορών, ενώ εξετάζουμε σενάρια για βελτίωση της σχέσης ανταπο-
δοτικότητας μεταξύ εισφορών/ παροχών. 

Η μεγάλη και ουσιαστική αλλαγή όμως, έρχεται με το δεύτερο πυλώνα, 
όπου εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η κεφαλαιοποίηση στην επι-
κουρική.. Ο κάθε ασφαλισμένος πλέον θα διαθέτει ένα δικό του ατομικό λο-
γαριασμό, με χρήματα από τις εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, τα οποία 
θα επενδύονται προς όφελος του ασφαλισμένου. Το σχεδιαζόμενο σύστημα 
δίνει σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας στον εργαζόμενο, ως προς την επεν-
δυτική στρατηγική, το μείγμα εφάπαξ και μηνιαίων καταβολών, την ηλικία 
λήψης της σύνταξης. Μια ακόμα σημαντική καινοτομία είναι ότι, παρόλο που 
το ΕΤΕΑΕΠ παραμένει ο βασικός επενδυτικός φορέας, ο κάθε εργαζόμενος 
θα μπορεί εντούτοις να επιλέγει  και εναλλακτικούς επενδυτικούς φορείς, 
όπως επαγγελματικά ταμεία ή επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες, υπό 

τον αυστηρό έλεγχο πάντα της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, το ΕΤΕΑΕΠ αναβαθμίζεται σε διαχειριστή της 
νέας επικουρικής. Ο εργαζόμενος έτσι, χαράσσοντας τη δική του επενδυτική 
στρατηγική, μακροπρόθεσμα θα λαμβάνει και τις αντίστοιχες αποδόσεις. Τα 
πρώτα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί, δείχνουν σημαντικές αυξήσεις στις 
απολαβές των μελλοντικών συνταξιούχων. Και αυτό είναι αναμενόμενο, αν 
σκεφτεί κανείς ότι οι διαχρονικές αποδόσεις της αγοράς είναι της τάξης του 
3-5%, ενώ σήμερα η επικουρική (στο κομμάτι που υπολογίζεται με νοητή 
κεφαλαιοποίηση) έχει μια «τεχνητή» απόδοση της τάξης του 1,5%.  Ουσι-
αστικά, μέσα από το συνδυασμό του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, που 
αφορά στην προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση και στον οποίο δίνουμε φορο-
λογικά κίνητρα, επιτυγχάνεται μια διάχυση κινδύνου, θωρακίζοντας έτσι το 
ασφαλιστικό σύστημα.

Βάσει των μέχρι τώρα υπολογισμών, το σωρευτικό κόστος για την πλήρη 
μετάβαση στο νέο μοντέλο, που χρονικά μεταφράζεται σε 40 έτη, δεν θα ξε-
περνά το 0.5% του σωρευτικού ΑΕΠ, δηλαδή θα είναι πλήρως διαχειρίσιμο. 

Επιπλέον, η μετάβαση στο νέο καθεστώς ασφάλισης, αναμένεται και ιδι-
αιτέρως προσοδοφόρα για την ελληνική οικονομία, με τη δημιουργία κεφα-
λαίων, τα οποία θα διαχειρίζονται Έλληνες θεσμικοί επενδυτές και θα επεν-
δύονται, τονώνοντας την ελληνική οικονομία. Αρκεί να ειπωθεί πως αυτή τη 
στιγμή μόλις το 1% επί του συνολικού ΑΕΠ επενδύεται στην ελληνική αγορά, 
ενώ αναμένεται με την πλήρη μετάβαση το ύψος των σωρευμένων κεφαλαί-
ων να ξεπεράσουν τα 50 δις ευρώ, κεφάλαια που είναι απόλυτα αναγκαία για 
την ανάπτυξη της χώρας.

*Ο Νότης Μηταράκης είναι Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων

Μεγάλη τομή στο ασφαλιστικό η κεφαλαιοποίηση στην επικουρική

opinion

Τ Ο Υ  Ν Ο Τ Η 
Μ Η Τ Α Ρ Α Κ Η * 
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Μεγάλη τομή στο ασφαλιστικό η κεφαλαιοποίηση στην επικουρική



Το κατάστηµα οπτικών V EYE P 
δραστηριοποιείται στο χώρο των οπτικών 
από το 2012 στο κέντρο της Ξηροκρήνης.

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 32, Ξηροκρήνη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 231 400 8757 | E-shop: v-eye-p.gr | Facebook: V EYE P

Στο κατάστηµα θα 
βρείτε γυαλιά ηλίου 
και γυαλιά οράσεως 
επώνυµων εταιρειών 
όπως,
Carolina Herrera
Roberto Cavalli
Dsquared
Just Cavalli
Pepe Jeans
Blumarine
Trussardi
Superdry
Escada
Police
Furla
Tous
Bolon
Guess
Diesel 
και πολλά άλλα 
επώνυµα brands!

Βρισκόµατε πάντα κοντά 
σας για να δίνουµε τη λύση 
σε κάθε πρόβληµα όρασης 
αλλά και τεχνικού  θέµατος.

Στο V EYE P θα βρείτε 
µεγάλες προσφορές 

σε όλα τα προϊόντα και 
ασυναγώνιστες τιµές 

µε εγγύηση καλής 
ποιότητας που µόνο το 

V EYE P µπορεί να 
προσφέρει!
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Ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους κομ-
μωτές της Θεσσαλονίκης, ο κ. Χρήστος Στάγγος μιλάει 
στην Karfitsa. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ομορ-
φιάς δίνει τις συμβουλές του στις γυναίκες για όσα πρέπει 
να κάνουν, αλλά και να μην κάνουν στα μαλλιά τους. Κά-
νει αναφορά στην αγαπημένη του πόλη τη Θεσσαλονίκη 
και πως θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια πρωτεύουσα 
ομορφιάς, αλλά αποκαλύπτει και ποιες συμβουλές θα 
έδινε στην νέα γενιά που θέλει να ασχοληθεί με την κομ-
μωτική.

Είστε από τους Θεσσαλονικείς κομμωτές που έχουν 
διαπρέψει επαγγελματικά. Πείτε μας λίγα λόγια για 
εσάς, ώστε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Είμαι γέννη-
μα θρέμμα Θεσσαλονικιός. Έχω μεγαλώσει στην Κάτω 
Τούμπα και ασφαλώς είμαι ΠΑΟΚ. Το 1992  τελείωσα τις 
σπουδές μου πάνω στην κομμωτική. Το 1994 άνοιξα το 
πρώτο μου κομμωτήριο, στην Εγνατία. Επίσης, επειδή 
είχα δουλέψει και ως μοντέλο στο Μαϊάμι στην Αμερική 
είχα έρθει σε επαφή με αρκετά και καταξιωμένα πρόσω-
πα από τον καλλιτεχνικό κόσμο, πράγμα που με ώθησε 
να ανοίξω το δεύτερο κομμωτήριο μου στην Αγίας Σοφί-
ας. Από εκεί πέρασαν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες 
της εποχής, όπως η Ρίτα Σακελλαρίου, η Τζένη Βάνου, η 
Μέρυ Λϊντα, η Καίτη Γκρέι και πολλοί ακόμη επώνυμοι. 
Παράλληλα, η επιτυχία μου στην Ελλάδα δεν με έκανε 
να επαναπαυτώ, αλλά με ώθησε να καταφέρω αρκετά 
πράγματα και στο εξωτερικό, ενώ απέσπασα βραβεία σε 
κουρέματα και χτενίσματα. Ιδιαίτερη στιγμή για μένα ήταν 
το βραβείο που κατέκτησα το 2007 στο Ντουμπάι, όταν 
κατέθεσα το μεγαλύτερο χρωματολόγιο πάνω στις απο-
χρώσεις, σε ξανθά μαλλιά.

Ωστόσο δεν μπορώ να κρύψω ότι το τεχνικό κομμάτι 
τη δουλειάς μου είναι αυτό με το οποίο είμαι ερωτευμέ-
νος, στο οποίο έχω εξατομικευμένα εννέα έτη σπουδών. 
Μάλιστα, έχω κάνει εξειδίκευση όσον αφορά το τριχωτό 
της κεφαλής. Είναι σημαντικό ο κομμωτής να ξέρει βλέ-
ποντας την πελάτισσα ποια χρώματα και το στυλ κουρέ-
ματος που της πάνε. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί έμαθα 
δίπλα στους καλύτερους δασκάλους και συνεργάστηκα 
με εταιρείες όπως η Wella και η Sebastian, ενώ μετά από 
μια μεγάλη έρευνα που έκανα στο θέμα της τριχόπτωσης 
και κράτησε έξι χρόνια όπου ανακάλυψα ότι  δεν είναι το 
θέμα της κληρονομικότητας η τριχόπτωση αλλά θέμα 
έλλειψης βιταμινών άρχισα την συνεργασία μου με την 
εταιρεία Schwarzkopf, λόγω των φυτικών συστατικών 
που περιέχουν τα προϊόντα τους.

Τι δεν θα προτείνατε στις γυναίκες να κάνουν στα 
μαλλιά τους; Προσωπικά θέλω την γυναίκα αισθησιακή, 
ερωτική που σημαίνει αυτό ότι σαν κομμωτής δεν κρε-
πάρω μαλλιά , δεν μου αρέσει η γυναίκα να είναι τυπο-
ποιημένη. Δηλαδή θέλω να περπατάει και έχει κίνηση σε 

όλο της το μαλλί, ελαστικότητα και λάμψη. Δίνω πολύ 
μεγάλη βαρύτητα στην οπτική και την αισθητική.

Ποιες συμβουλές θα τους δίνατε;
Για μένα είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξει πάρα πολύ 

το τριχωτό της κεφαλής της σε  εξατομικευμένους κομ-
μωτές. Επίσης, ένα βασικό, είναι ο ειδικός- κομμωτής στη 
συνέχεια να δει την ποιότητα της τρίχας. Αν δηλαδή είναι 
λεπτή, αφυδατωμένη κτλ και μετά να προταθεί η θερα-
πεία που θα βοηθήσει ξεχωριστά την κάθε πελάτισσα, 
διότι αν έχει πρόβλημα για παράδειγμα τριχόπτωσης και 
δεν θεραπεύσουμε τον βολβό και δεν αλλάξουμε το pH 
δεν θα μπορέσει να αναπτύξει ένα υγιές μαλλί.

Να σημειώσω επιπλέον ότι συνιστώ σε όλες και 
όλους να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα φυτικά προϊ-
όντα και όχι χημικά.

 Ποια είναι άποψη σας για τα κομμωτήρια των ‘’5 
ευρώ’’;  Είναι τραγικό. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να κλείσουν 
όλα, γιατί έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα της κομμω-
τικής τέχνης. Γενικά στις μέρες μας όποιος θέλει ανοίγει 
ένα κομμωτήριο!

Στα μαγαζιά όμως αυτά δίνονται θέσεις εργασίας.
Και εμείς μπορούμε να δώσουμε θέσεις εργασίας. 

Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν πάρα πολλά άτομα 
προσωπικό. Είναι δυνατόν να πάρεις 5 ευρώ το πιστολάκι 
ή το κούρεμα; Αν αναλογιστείς το ρεύμα, το ενοίκιο, τον 
μισθό του υπαλλήλου σου που πρέπει να πληρώσεις, και 
το κόστος των προϊόντων ποιο είναι τελικά το κόστος των 
υπηρεσιών λοιπόν;

Από την άλλη σαφώς δεν υποστηρίζω και κομμωτή-

ρια που έχουν τις τιμές τους στα ‘’ύψη’’.
Τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά που θέλουν να 

ασχοληθούν με αυτόν τον χώρο;  Να ψάξουν πάρα πολύ 
καλά να βρουν έμπειρους και επαγγελματίες κομμωτές. 
Είμαστε συγκεκριμένοι στη Θεσσαλονίκη  και να πάνε κο-
ντά σε αυτούς να ζητήσουν τις συμβουλές τους και την 
κατεύθυνση που θα τους προτείνουν. Το λέω αυτό γιατί 
εμένα έχουν έρθει πάνω από 100 παιδιά τον τελευταίο 
χρόνο στο κομμωτήριο μου που βγήκαν από σχολές και 
δυστυχώς δεν ξέρανε πχ πως να πιάσουν την βούρτσα και 
πως το μπιστολάκι.

Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να γίνει μια πρωτεύ-
ουσα της μόδας;  Ναι. Πέρα από το ότι είναι μια πανέμορ-
φη πόλη, η μόδα δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει πρώτα από 
εδώ και μετά πάει στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα. 
Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Μακεδονία βλέπουμε ότι 
κυριαρχεί η φινέτσα.

 Τι κινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν; Θα μπορούσε 
να καθιερωθεί να γίνεται μια μεγάλη και φαντασμαγορι-
κή επίδειξη μόδας στην πλατεία Αριστοτέλους. Θεωρώ 
ότι δεν υπάρχει πιο όμορφη πλατεία σε όλη την Ευρώ-
πη. Έτσι θα δινόταν και η ευκαιρία στον κόσμο να δει την 
δουλειά των κομμωτών, των make up artist, των σχεδι-
αστών της πόλης μας. Ήδη θα καταθέσω και εγγράφως 
στο νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, την 
πρόταση μου αυτήν, για την υλοποίηση της από το 2020, 
ώστε να γίνει θεσμός.

INFO: Facebook pages: Staggos Hair Styling, 
Christos Staggos και Instagram: Christos_Staggos

Χρήστος Στάγγος:

Ενας καταξιωμένος επαγγελματίας  
στον χώρο ομορφιάς
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 Ο ελληνικός λαός δεν εμπιστεύτηκε τυχαία στις πρόσφατες ευρω-
εκλογές και εθνικές εκλογές το τιμόνι της χώρας στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.

 Τον εμπιστεύτηκε γιατί πίστεψε πως με το ολοκληρωμένο και 
ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα που έθεσε στη διάθεσή του, τις 
ρηξικέλευθες προτάσεις του για την ανάπτυξη της οικονομίας και την 
προστασία των αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων για την ανασυγκρό-
τηση του κράτους αλλά και για την αποκατάσταση διεθνώς του τραυ-
ματισμένου κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας, μπορεί να βγάλει 
την κοινωνία από το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο την καταδίκασαν ο 
ΣΥΡΙΖΑ και οι συνοδοιπόροι του. 

Οι πρώτες ρηξικέλευθες αλλά πρωτόγνωρες για την πολιτική ζωή 
της χώρας αποφάσεις και κινήσεις του ως Πρωθυπουργού εξέπληξαν 
τους πάντες ευχάριστα κι ενίσχυσαν την αισιοδοξία τους για ένα καλύ-
τερο αύριο. 

Είμαι απόλυτα βέβαιος πως οι αναμενόμενες εξαγγελίες  του Πρω-
θυπουργού στη ΔΕΘ θα ενισχύσουν την αισιοδοξία αυτή αλλά και πως 
με τις στοχευμένες κινήσεις του στο διεθνή χώρο, που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες τουρκικές 
προκλήσεις στην Κύπρο και στο Αιγαίο αλλά και τις προκλήσεις των 
άλλων γειτόνων μας. 

Προσωπικά, θεωρώ ύψιστη τιμή το ότι ο Πρόεδρος μου εμπιστεύ-
τηκε το τιμόνι του κομματικού μηχανισμού αλλά και την ευθύνη της 
οργάνωσης και του συντονισμού των κρίσιμων εκλογικών αναμετρή-
σεων που βρίσκονταν μπροστά μας στο Νομό Θεσσαλονίκης. Αναλαμ-
βάνοντας, παρά τα τεράστια οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα 
που κληρονόμησα αλλά και το κλίμα αμφισβήτησης του ιδίου στη 
Θεσσαλονίκη από όσους δεν ήθελαν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι 
εξελέγη Πρόεδρος της Ν.Δ, πιστεύω ότι κατάφερα να μην τον διαψεύ-
σω, όπως άλλωστε αναγνωρίζεται απ’ όλους. Μοναδικά όπλα στην 
προσπάθειά μου αυτή ήταν η σκληρή δουλειά και οι ανοικτές πόρτες 
σε όλους χωρίς διακρίσεις, αλλά και ο σεβασμός που ενέπνεε η προϊ-
στορία μου προπάντων όμως η δύναμη που μου έδινε η απόλυτη εμπι-
στοσύνη του ίδιου Προέδρου  προς το πρόσωπό μου.

Στον αγώνα που δόθηκε βοήθησαν εθελοντικά πολλά στελέχη που 
τα ευγνωμονώ για την ανιδιοτελή προσφορά τους. Λυπάμαι γιατί δεν 
μπορώ να πω το ίδιο για πολλούς άλλους που ενώ κατείχαν κομματικά 
αξιώματα μας γύρισαν την ώρα της μάχης την πλάτη για να μας θυμη-
θούν μετεκλογικά.          

Μετεκλογικά, είμαι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να προχω-
ρήσω άμεσα στην ανασύνθεση της Δ. Ε Θεσσαλονίκης αλλά και των 
γραφείων της για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο της, που 
είναι η προβολή του κυβερνητικού έργου, αλλά και το χρέος της να 
λειτουργεί ως σοβαρός και υπεύθυνος αγωγός ανάδειξης και μεταφο-
ράς προς την Κυβέρνηση των μηνυμάτων που εκπέμπει η κοινωνία 
αλλά και των προβλημάτων του Νομού και της Θεσσαλονίκης πιέζο-
ντας για την αντιμετώπισή τους.      

Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε η συστηματοποίηση της 
συνεργασίας της Δ.Ε με το σύνολο των Βουλευτών του Νομού, με τον 
Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα, με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης 
κ. Καράογλου αλλά και την υπεύθυνη του γραφείου Πρωθυπουργού 
κ. Αντωνίου. Επίσης, με όλους τους Δημάρχους του Νομού προφανώς 

και με το Δήμαρχο της πόλης μας κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα στον οποίο εκ 
μέρους όλων μας και προσωπικά εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του 
διαβεβαιώνοντας τον ότι οι συνεργάτες μου κι εγώ θα είμαστε δίπλα 
του σε κάθε απόφαση του που αποσκοπεί στο καλό της πόλης και των 
συμπολιτών μας.         

Τα τεκταινόμενα στην ομάδα Ταχιάου δε μου προκαλούν καμία ευ-
χαρίστηση. Είναι γνωστός σε όλους ο προσωπικός αγώνας που έδωσα 
εκ της θέσεως μου για να στηρίξω την ομάδα αυτή. Δε γνωρίζω ποιος 
και τι ευθύνεται για το ότι δε λειτούργησαν συντεταγμένα. Αυτό που 
γνωρίζω είναι ότι όφειλαν να συνεργαστούν από την πρώτη στιγμή με 
τον κύριο Ζέρβα προφανώς διεκδικώντας αυτά που τους αναλογούν 
μακριά από εγωισμούς και προσωπικές επιδιώξεις. 

Δε θα επιτρέψω να πάνε χαμένα το έργο που συντελέστηκε τελευ-
ταία στη Δ.Ε και οι προσπάθειες για την αναβάθμιση του ρόλου της. Γι’ 
αυτό όσοι απεργάζονται την απαξίωσή της και την επιστροφή της εσω-
στρέφειας και της διαστρέβλωσης του ρόλου της θα απογοητευθούν. 

Σε ό,τι με αφορά, τα μόνα που με απασχολούν είναι η ανασύνταξη 
των δυνάμεων του κόμματος στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στο νέο ρόλο τους, που είναι το άνοιγμα στην κοινωνία και 
η στήριξη του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης στο δύσκολο έργο 
της. Είναι τέλος χρέος μου να μη διαψεύσω τον Πρωθυπουργό για την 
εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό μου.  

*Ο Τάσος Σπηλιόπουλος είναι πρόεδρος της διοικούσας επιτρο-
πής Ν. Θεσσαλονίκης 

Η Νέα Διοικούσα της Ν.Δ είναι  ο αγωγός   
των μηνυμάτων της κοινωνίας  προς την Κυβέρνηση 
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Δε θα επιτρέψω να πάνε 
χαμένα το έργο που συ-
ντελέστηκε τελευταία στη 
Δ.Ε και οι προσπάθειες 
για την αναβάθμιση του 
ρόλου της. Γι’ αυτό όσοι 
απεργάζονται την απαξίω-
σή της και την επιστροφή 
της εσωστρέφειας και της 
διαστρέβλωσης του ρόλου 
της θα απογοητευθούν. 
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Στις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά για 
τη Chalkos Gallery μια νέα εικαστική 
περίοδος. Εισερχόμαστε στην τέταρ-
τη σεζόν λειτουργίας έχοντας κάνει 
τα πρώτα μας βήματα στα εικαστικά 
δρώμενα της πόλης. Φέτος η χρονιά 
θα περιέχει ένα πλούσιο  πρόγραμμα 
εκθέσεων από τον Σεπτέμβριο μέχρι 
τον Μάιο, που θα περιλαμβάνει συ-
νεργασίες με σημαντικούς καλλιτέ-
χνες, φορείς και ομάδες. Σίγουρη δε, 
είναι η τρίτη κατά χρονιά συμμετοχή 
μας στην Art Thessaloniki Fair. 

Στα τρία γεμάτα χρόνια λει-
τουργίας μας,  παρακολουθώντας 
επαγγελματικά πλέον την αγορά 
τέχνης στη Θεσσαλονίκη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα 
ότι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και άφορα μόνο συγκε-
κριμένους κύκλους ανθρώπων. Για να συμβάλουμε στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, όραμα μας φέτος 
αποτελεί να υλοποιήσουμε εντατικότερες και συστημα-
τικές δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης – συμ-

μετοχής ανθρώπων σε αυτό που 
ονομάζουμε αγορά τέχνης. 

Επιγραμματικά, από τον Οκτώ-
βριο θα ξεκινήσει ένα πρωτότυπο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιστορίας 
τέχνης για παιδιά. Παράλληλα θα 
συνεχιστούν τα δημιουργικά πρωινά 
που ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όπου 
Θεσσαλονικείς εικαστικοί θα δη-
μιουργούν στον χώρο της γκαλερί 
έργα, παρουσία κόσμου. Ταυτόχρο-
να, τα απογεύματα θα λαμβάνουν 
χώρα χαλαρές συζητήσεις στη γκα-
λερί με δημιουργούς, συλλέκτες και 
ιστορικούς τέχνης, έτσι ώστε άν-
θρωποι που ενδιαφέρονται, με την 

συνοδεία καφέ η κρασιού, να εθιστούν στο μαγικό ταξίδι 
της τέχνης και γιατί όχι να ξεκινήσουν την δική τους συλ-
λογή. Την ίδια ώρα δημιουργούμε μια μικρή βιβλιοθήκη 
τέχνης στον χώρο μας με την ελπίδα να αυξήσει το εν-
διαφέρον και τις γνώσεις των επισκεπτών μας, ενώ στο 
μέλλον ελπίζουμε αυτή να μεγεθυνθεί. Φυσικά θα συνε-

χιστούν  οι υπόλοιπες δραστηριότητες που εξελισσόταν 
στη γκαλερί τα προηγούμενα χρόνια, όπως παρουσιάσεις 
βιβλίων – δίσκων, διαλέξεις, κλπ. 

Η Chalkos Gallery ήταν και είναι για έμενα, ένα επι-
χειρηματικό όραμα, το οποίο όμως μέσα στον χρόνο εξε-
λίσσεται και παράλληλα προσπαθεί (στα όρια των δυνα-
τοτήτων μου) να γίνει μία εστία πολιτισμού  της πόλης 
με τις δραστηριότητες που παρουσιάζουμε, αλλά και να 
αποτελέσει ταυτόχρονα  έναν σημαντικό μοχλό υποστή-
ριξης των καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης. Όλα βέβαια τα 
εγχειρήματα κρίνονται από τη διάρκεια και το αποτέλε-
σμα. Η χρονιά φέτος θα είναι  κομβική και καλούμε τους 
Θεσσαλονικείς (και όχι μόνο), να επισκεφθούν τον χώρο 
μας και βιώσουν μια εμπειρία στον κόσμο της τέχνης.

Διεύθυνση: Ιουστινιανού 21
Τηλέφωνο:2310250956
Fb: Chalkos Gallery 
Email: kparcharidis@ yahoo.gr
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα και Σάββατο 12:00 -15:00, Τρίτη- Παρασκευή 
12:00-15:00, 18:30 -21:00

Ο Κώστας Παρχαρίδης  παρουσιάζει τους στόχους  
της Chalkos Gallery για τη νέα σεζόνΗ Νέα Διοικούσα της Ν.Δ είναι  ο αγωγός   

των μηνυμάτων της κοινωνίας  προς την Κυβέρνηση 
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Άμεσες αποφάσεις από την Κυβέρνηση πε-
ριμένει ο ΣΒΕ για την ενίσχυση της ελληνικής 
μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης  στην  
ελληνική περιφέρεια. Ο Αθανάσιος Σαββάκης 
«ξεδιπλώνει» στην Karfitsa τις προτεραιότη-
τες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος στην 
νέα εποχή που άρχισε με την άρση των Capital 
Controls. Επίσης απαριθμεί τα βασικότερα προ-
βλήματα του κλάδου και ζητά την άμεση λύση 
τους.

Κύριε πρόεδρε, ποια είναι τα κρίσιμα ζητή-
ματα που απασχολούν τον κλάδο των Ελλή-
νων Βιομηχάνων; Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ) ως ισότιμος εθνικός κοινωνικός 
εταίρος αναμένει από την κυβέρνηση τη λήψη 
αποφάσεων και που θα έχουν ως άμεσο απο-
τέλεσμα τη βελτίωση του περιβάλλοντος δρα-
στηριοποίησης των επιχειρήσεων, την αύξηση 
των παραγωγικών επενδύσεων και, εν τέλει, την 
ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας.

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον 
εξορθολογισμό του ισχύοντος φορολογικού και 
ασφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία, μειώνουν 
την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανί-
ας.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική μικρομεσαία 
μεταποιητική επιχείρηση με έδρα την ελληνική 
περιφέρεια αναμένει να υπάρξουν άμεσες απο-
φάσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομη-
χανίας, την υποβοήθηση της εξωστρεφούς τους 
δραστηριότητας και την παραγωγή μέσω και-
νοτομιών και μεταφοράς τεχνολογίας διεθνώς 
ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Τι περιμένει ο ΣΒΕ από τη νέα Κυβέρνηση; 
Για να ενισχυθεί στην πράξη η ανταγωνιστικότη-
τα των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, 
και ειδικά όσων είναι εγκατεστημένες στην περι-
φέρεια, ο ΣΒΕ αναμένει από την νέα κυβέρνηση 
να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για να επιλυθούν 
το ταχύτερο δυνατόν χρονίζοντα προβλήματα 
της εγχώριας βιομηχανίας. 

Δέκα από αυτά, τα οποία πρέπει να αποτελέ-
σουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση, είναι:

-Μείωση μη μισθολογικού κόστους, και 
εξορθολογισμός στη φορολογία φυσικών και 
νομικών προσώπων.

-Ριζική αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου 

και εφαρμογή του μέσω μη κερδοσκοπικών φο-
ρέων επενδύσεων, με έμφαση στη στήριξη λιγό-
τερο ανεπτυγμένων περιοχών.

-Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνο-
λογίας σε 2 έτη, και περαιτέρω αύξηση του συ-
ντελεστή αποσβέσεων στο 200%, με στόχο την 
αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.

-Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
στη μέση και υψηλή τάση για βιομηχανική χρήση 
στο 50% της σημερινής τιμής, σε βάθος διετίας. 

-Κατάργηση τελών, χαρτοσήμων και επι-
βαρύνσεων σε βάθος πενταετίας. (εισφορά του 
ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, χαρτοσή-
μανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων 
που παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν, κλπ..

-Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ 
στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και κα-
τάργηση του συμπληρωματικού φόρου. 

-Τροποποίηση των διατάξεων για τη δήλωση 
της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχό-
λησης. Εξορθολογισμός της χρήσης του συστή-
ματος «ΕΡΓΑΝΗ».

-Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών 
των επιχειρήσεων από 5 σε 15 έτη, και, απλο-
ποίηση της διαδικασίας διαγραφής επισφαλών 
απαιτήσεων. 

-Αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια, 
για την εξυγίανση των σχέσεων βιομηχανίας και 
αλυσίδων λιανεμπορίου.

-Νομοθετικός προσδιορισμός του ανωτέρου 
ορίου πληρωμής τιμολογίων, το οποίο δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τις 60 μέρες.

Ποια είναι τα στρατηγικά σχέδια του ΣΒΕ 
για την ανάπτυξη της  περιφερειακής  βιομη-
χανίας στη χώρα μας;  Ο Σύνδεσμος Βιομηχα-
νιών Ελλάδος (ΣΒΕ) υποστηρίζει ότι θα πρέπει 
να τεθεί ως εθνικός στόχος μετά την έξοδο της 
χώρας από τα μνημόνια η περιφερειακή ανάπτυ-
ξη και η άμβλυνση των περιφερειακών και εν-
δοπεριφερειακών ανισοτήτων. Για την άμβλυν-
ση ακριβώς των περιφερειακών ανισοτήτων και 
την περιφερειακή σύγκλιση, ο ΣΒΕ προτείνει να 
ισχύσουν από τώρα και στο εξής οι ακόλουθες 
κατευθύνσεις - επιδιώξεις της περιφερειακής 
ανάπτυξης:

1. Η θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων προ-
σέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων στις 
Περιφέρειες, και ειδικά παραγωγικών επεν-
δύσεων, για τη μείωση της αστυφιλίας, και την 
αποκέντρωση του πληθυσμού και των δραστη-
ριοτήτων του από την Αθήνα και την ευρύτερη 
περιοχή της.

2. Η ανασυγκρότηση Βιομηχανικών Κλάδων 
και Περιοχών. 

3. Η ανάπτυξη διασυνδέσεων του πρωτογε-
νούς με τον δευτερογενή τομέα σε κάθε Περιφέ-
ρεια για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

4. Η θεσμοθέτηση στοχευμένων προγραμ-
μάτων καταπολέμησης της ανεργίας, ενίσχυσης 
της απασχόλησης και των αναγκαίων ειδικοτή-
των. 

5. Η ανάδειξη και ενίσχυση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων παραγωγικών τομέων και 
κλάδων.  

Συνέντευξη του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών  
Βορείου Ελλάδος Αθανάσιου Σαββάκη    

Να γίνει ουσιαστικός στόχος 
η περιφερειακή ανάπτυξη 
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O έλεγχος του αυτοκινήτου μας σώζει ζωές

6. Η θεσμοθέτηση ειδικών λειτουργικών κινήτρων, 
μετά από αίτημα της χώρας και έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας της μικρομεσαίας μεταποιητικής 
επιχείρησης με έδρα την ελληνική περιφέρεια θα πρέπει 
να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί ρεαλιστική βιομηχανική 
πολιτική, η οποία απουσιάζει εμφατικά από τη χώρα θα 
τελευταία τριάντα χρόνια.

Η κατάλληλη βιομηχανική πολιτική για την περιφέ-
ρεια, η ανάπτυξη των υποδομών υποστήριξης της επιχει-
ρηματικότητας, η καινοτομία και η εξωστρέφεια, και, η 
υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, είναι οι τέσσερις  
τομείς προτεραιότητας που θέτει ο ΣΒΕ προς άμεση υλο-
ποίηση από την πολιτεία.  

Ενδεικτικά οι προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΒΕ στον 
Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο των 
συναντήσεων του τελευταίου με τους παραγωγικούς φο-
ρείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, για την 
επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης, και σύγκλισης 
καθώς επίσης και για την έμπρακτη υποστήριξη της αντα-
γωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας είναι: 

Βιομηχανική Πολιτική για την περιφέρεια:
• Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης για τη Θράκη και την 

παραμεθόρια περιοχή της Μακεδονίας και της Ηπείρου
• Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της περιφερεια-

κής βιομηχανίας 
Επιχειρηματικές υποδομές:

• Δημιουργία «Διεθνούς Ζώνης Βιομηχανίας και 
Εμπορίου Θεσσαλονίκης»

• Αναβάθμιση περιβαλλοντικών υποδομών και εγκα-
τάσταση δικτύου οπτικών ινών σε όλες τις ΒΙΠΕ της Βο-
ρείου Ελλάδος

• Νομοθετική ρύθμιση για χαρακτηρισμό των άτυπων 
βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε «οργανωμένους υπο-
δοχείς»

Καινοτομία – Εξωστρέφεια:
• Διεθνές Τεχνολογικό Κέντρο «Thess INTEC»
• Φορέας προώθησης και προβολής Μακεδονικών 

προϊόντων
Παραγωγικές επενδύσεις:
• Υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην περιφέ-

ρεια, με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων βιομηχανι-
κής αναδιάρθρωσης. 

Υποπρόγραμμα 1: Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 
στρατηγικής σημασίας,

Υποπρόγραμμα 2: Κλαδική πολιτική. 
Υποπρόγραμμα 3: Οριζόντιες ενισχύσεις. 
• Άρση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των 

επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου.
Η κατάργηση των Capital Controls, λογικά δίνει 

ανάσα στις Βιομηχανίες. Θεωρείται ότι τα αποτελέ-
σματα αυτής της Πρωτοβουλίας θα είναι άμεσα και  αν 
ναι με ποιον τρόπο; Η πλήρης άρση των κεφαλαιακών 
περιορισμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναβαθμίζει την 
αξιοπιστία της χώρας και δημιουργεί με βεβαιότητα κλίμα 

εμπιστοσύνης σε υποψήφιους επενδυτές εντός και εκτός 
Ελλάδος. Άλλωστε, η αξιοπιστία της χώρας στα μάτια των 
διεθνών επενδυτών είναι πρώτης προτεραιότητας, διότι 
μέσω αυτής μπορούν να εισρεύσουν ξένα κεφάλαια για 
επενδύσεις σε αρκετούς τομείς και κλάδους της ελληνι-
κής οικονομίας. Αυτές οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν 
ο καταλύτης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Ο ΣΒΕ, και συνολικά οι μικρομεσαίες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια, χαιρετί-
ζουμε με ικανοποίηση τη θετική απόφαση της κυβέρνη-
σης. Βεβαίως, προσδοκούμε ότι θα οδηγήσει σε άμεση 
παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και σε μείωση του 
χρηματοοικονομικού κόστους για τις επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα.

Επιπρόσθετα, ευελπιστούμε ότι το τραπεζικό σύστη-
μα θα πρέπει πλέον να λειτουργήσει ορθολογικά, για να 
μπορέσει να γίνει πραγματικός πυλώνας υποστήριξης της 
ανταγωνιστικότητας της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. 
Αυτό σημαίνει επαναφορά στην κανονικότητα για το τρα-
πεζικό σύστημα, άρα σημαντική υποστήριξη της ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας. 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η 1η Σεπτεμβρίου 
μπορεί να αποτελέσει την εκκίνηση ενός νέου κύκλου 
ανάπτυξης για την χώρα, στο επίκεντρο της οποίας θα 
πρέπει με έμπρακτο τρόπο να τοποθετηθεί η μεταποίηση 
και η βιομηχανία.

Δύο στα δέκα περίπου αυτοκίνητα που κυ-
κλοφορούν στους δρόμους, δεν έχουν περάσει 
από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Για όσους οδηγούς 
δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ τα πρόστιμα είναι τσου-
χτερά εφόσον πέσουν στα δίκτυα της Τροχαίας. 
Ο ιδιοκτήτης ΙΚΤΕΟ «Autocheck», Γιώργος Γκου-
γκούλιας μας εξήγησε τους λόγους που χρειάζε-
ται να είμαστε συνεπείς με τον περιοδικό έλεγχο 
του οχήματος μας.

Πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση στους 
δρόμους εξαιτίας της αδυναμίας αυτής ή της 
αδιαφορίας των Ελλήνων; Από τα ατυχήματα 
και τα δυστυχήματα που βλέπουμε καθημερινά 
να γίνονται διαπιστώνουμε πως το μέγεθος του 
προβλήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλο και η επι-
κινδυνότητα αυξανόμενη. 

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε τον περιοδικό 
έλεγχο; Πρωταρχικά για την ασφάλεια. Γνωρί-
ζουμε την κατάσταση του οχήματος μας και είμα-
στε πλέον υποχρεωμένοι να το επισκευάσουμε. 
Έτσι προστατεύουμε τον εαυτό μας αλλά και τους 
υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Οπότε 
καλείται ο καθένας μας να δείξει υπευθυνότητα 
και για τον ίδιο αλλά και προς τους συνανθρώ-
πους του. Επιπλέον ο σεβασμός στο περιβάλλον 
αποτελεί κύριο λόγο. Ακούμε συνέχεια για τις 

συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά 
και της ηχορύπανσης όμως δεν αντιλαμβανόμα-
στε ότι και εμείς συμβάλλουμε σ’ αυτό έχοντας 
ένα δυσλειτουργικό όχημα. Τέλος, ας μη ξεχνάμε 
πως ο έγκαιρος έλεγχος μας συμφέρει και οικο-
νομικά από όποια οπτική και αν το δει κανείς.   

Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα αυτοκίνη-
τα; Έχει παρέλθει μεγάλος όγκος παλιών οχη-
μάτων με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί λίγο η 
κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, οι πολίτες αμελούν 
τη συντήρηση των αυτοκινήτων τους είτε λόγω 
άγνοιας, είτε λόγω κόστους.  

Ποιες είναι συμβουλές σας για τη χρήση 
και τη συντήρηση του αυτοκινήτου; Πρέπει να 
κάνουμε τακτικό και περιοδικό έλεγχο. Αν ένα 
όχημα συντηρείται έγκαιρα τότε τα προβλήματα 
που θα εμφανίσει θα είναι σίγουρα λιγότερα. Όσο 
πιο τακτικά ελέγχεται η κατάσταση του τόσο πιο 
ασφαλές είναι. Σίγουρα και η «κακή» οδήγηση 
προκαλεί φθορές. Συνεπώς ας διατηρούμε το 
όχημα μας συντηρημένο αλλά να οδηγούμε εξί-
σου προσεκτικά και υπεύθυνα.

Info: Autocheck   Ι.Κ.Τ.Ε.Ο
Ολύμπου 9 , Καλοχώρι , Θεσσαλονίκη
2310 755-565
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Η αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απο-
τελεί τη μοναδική ασφαλή οδό για να μπορέσει η Ελλάδα να επιστρέ-
ψει σε σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αποτελεί 
το διαβατήριο ώστε να μην μας κυνηγούν δύσκολοι στόχοι, όπως η 
επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Η χώρα μας οφείλει να 
διατηρήσει μια υγιή δημοσιονομική πορεία, να μην παράγει ελλείμμα-
τα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα προκαλεί ασφυξία 
στην πραγματική οικονομία. 

Η λύση αυτού του πολυπαραγοντικού προβλήματος  είναι πιο 
απλή αν η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς πολλαπλάσιους 
του μέσου όρου της ευρωζώνης. Η επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης άνω 
του 3% πρέπει να αποτελέσει το νέο εθνικό στόχο. Το μεγάλωμα της 
πίττας, του εθνικού εισοδήματος, θα επιτρέψει τη μείωση του χρέους 
(δημόσιου και ιδιωτικού) και θα οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας και 
αύξηση των εισοδημάτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το πρώτο –μεγάλο- βήμα για να πετύχουμε το στόχο της υψηλής 
ανάπτυξης είναι η εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Χωρίς 
εμπιστοσύνη δεν μπορούν να έρθουν ξένες επενδύσεις (τις οποίες 
χρειαζόμαστε), αλλά και ούτε οι εγχώριοι επιχειρηματίες θα ρισκάρουν 
να ρίξουν νέο χρήμα στη δουλειά τους αν δεν είναι σίγουροι για πέντε 
βασικά πράγματα: ότι θα υπάρξει σταδιακή μείωση των φορολογικών 
και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ότι θα γίνουν βήματα για τη βελτίω-
ση της αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής, ότι θα αξιοποιείται 
όλο και περισσότερο η τεχνολογία στις σχέσεις κράτους – πολίτη, ότι θα 
αποκατασταθεί η ελεγκτική λειτουργία του κράτους για να παταχθούν 
φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Με απλά λόγια ότι το κράτος θα 
μετατραπεί σε σύμμαχο του πολίτη, του επιχειρηματία. Απλά πράγματα. 
Τα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης δείχνουν ότι θέλει να κάνει 
αυτό το πρώτο μεγάλο βήμα. Η βούληση υπάρχει. Υπάρχει όμως και 
κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν. Μια ισορροπία  μεταξύ 
πολιτικών προσώπων και νέων πολιτικών στελεχών με τεχνοκρατική 
γνώση, ένα μίγμα πολιτικού προσωπικού το οποίο εγγυάται ότι τα λό-
για μπορούν επιτέλους να γίνουν πράξη. Ο στόχος για ένα επιτελικό 
κράτος δεν επιτυγχάνεται μέσα από ευχολόγια. Χρειάζεται σχέδιο και 
άνθρωποι για να φέρουν εις πέρας το σχέδιο. 

Αυτά τα αυτονόητα πράγματα αποτελούν και την καλύτερη συντα-
γή για το χτίσιμο εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επενδυτών. Δεν 
πρέπει να φοβόμαστε τις λέξεις. Χωρίς επενδυτές και επενδύσεις δεν 
θα μπορέσουμε να γυρίσουμε, οριστικά, σελίδα.

Και στους επενδυτές πρέπει να εντάξουμε ξανά όσους απέτυχαν 
στο παρελθόν. Το άχθος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο 
και των «κόκκινων δανείων» προς τις τράπεζες πρέπει να αντιμετωπι-
στεί. Η πράξη δείχνει ότι η λύση των ρυθμίσεων δεν βοηθά. Επιπλέον 
είναι άδικες για όσους είναι συνεπείς. Υπάρχουν πετυχημένα μοντέ-
λα «Δεύτερης Ευκαιρίας»  από το εξωτερικό τα οποία επιτρέπουν σε 
όσους έχουν συσσωρεύσει χρέη να απαλλαγούν από αυτά και να μπο-
ρέσουν να μπουν και πάλι στην παραγωγή. Τι κερδίζουμε ως κοινωνία 
και οικονομία αν κρατάμε φυλακισμένους χιλιάδες επαγγελματίες με 
δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και κλειδωμένο ΑΦΜ;  Αν 
δεν τους επιτρέψουμε να συσσωρεύσουν εισόδημα, τώρα που η οικο-
νομία μπορεί να γυρίσει, πως το κράτος και οι τράπεζες θα εισπράξουν 
έστω και μέρος των οφειλομένων; Και 100 ευρώ το μήνα να αποδί-
δουν εφ’ όρου ζωής είναι καλύτερο από το τίποτα. 

 ««Μιλάμε συχνά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χρεωμένοι. 
Και πράγματι πρέπει να δώσουμε μια ρεαλιστική δεύτερη ευκαιρία σε 

αυτούς οι οποίοι μπορούν να επιβιώσουν. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ 
ότι δεν θα έχω κάποιο τρόπο να επιβραβεύσω, έστω και λίγο, τους συ-
νεπείς.  Διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί συνεπείς επιχειρηματίες, 
οι οποίοι αγωνιούν και πασχίζουν και κάθε μήνα είναι εντάξει στις υπο-
χρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους, στα ασφαλιστικά ταμεία, 
στην εφορία και οι οποίοι αισθάνονται πολύ συχνά σαν κορόιδο. Δεν 
πρέπει να αισθάνεστε κορόιδο.  Ο συνεπής πρέπει με κάποιο τρόπο να 
επιβραβεύεται.  Όπως πρέπει να δώσουμε – το τονίζω – μια ρεαλιστική 
δεύτερη ευκαιρία σε αυτόν που υπέφερε, δεν τα κατάφερε και βρίσκε-
ται σήμερα χρεωμένος. Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ότι υπάρχουν 
άνθρωποι σήμερα οι οποίοι δεν βλέπουν πουθενά και κανένα μέλ-
λον». Κυριάκος Μητσοτάκης Ιούλιος 2018.

Οι πρώτες 50 μέρες στην διακυβέρνηση της χώρας έδειξαν ότι η 
νέα κυβέρνηση κάνει πολύ γρήγορα πράξη προεκλογικές εξαγγελίες.

Η θετική αναμονή της Νέας οικονομικής πρότασης προκαλεί μια.
ελπίδα για τους χιλιάδες Έλληνες επαγγελματίες ,για τις οικογένειες 
τους που υποφέρουν ,για τους χιλιάδες επαγγελματίες που η οικονομι-
κή  ανέχεια αλλά κυρίως η κοινωνική τους εξαθλίωσης τους έκανε να 
ζουν σε κατάθλιψη και φοβούμενοι τα σχόλια των γύρων τους!

*Ο Κλεόβουλος Θεοτόκης είναι γενικός γραμματέας Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Να χτίσουμε εμπιστοσύνη

opinion
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Υπάρχουν πετυχημένα μο-
ντέλα «Δεύτερης Ευκαι-
ρίας»  από το εξωτερικό 
τα οποία επιτρέπουν σε 
όσους έχουν συσσωρεύσει 
χρέη να απαλλαγούν από 
αυτά και να μπορέσουν να 
μπουν και πάλι στην πα-
ραγωγή
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Στον Βαρνάβα οι δήμαρχοι Η «σκυτάλη» στο Νυφούδη Σύμβουλος Ζέρβα ο Τελίδης

Με κάθε επισημότητα ορκίστηκαν από τον Μητρο-
πολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβα, οι 
δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης που υπάγονται στην εν 
λόγω μητροπολιτική περιφέρεια. Παρόντες οι δήμαρχοι 
Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, Αμπελοκήπων – Με-
νεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, 
Κορδελιού – Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός, Νεάπο-
λης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, Δέλτα Γιάννης Ιωαννί-
δης και Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Το ρόλο του συντονιστή της παράταξης «ΠΟΛΗχρω-
μη Θεσσαλονίκη» αναλαμβάνει ο Νίκος Νυφούδης. Στό-
χος, όπως ανέφερε ο επικεφαλής, Σπύρος Βούγιας, είναι 
να παραμείνει ενεργός ο συνδυασμός και να έχουν ρόλο 
και άποψη στα δημοτικά δρώμενα, όχι μόνο οι εκλεγ-
μένοι, αλλά όλοι όσοι ήταν υποψήφιοι στις πρόσφατες 
εκλογές. Μέσα στα σχέδια είναι η διοργάνωση δράσεων 
και ημερίδων για τα ζητήματα της πόλης. 

Μόνιμος κάτοικος του δημαρχιακού μεγάρου 
Θεσσαλονίκης θα είναι ο πρώην δημοτικός σύμβουλος, 
Ανέστης Τελίδης. Αν και δεν κατάφερε να εκλεγεί στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές με την παράταξη Βούγια, ο 
κ.Τελίδης αναλαμβάνει σύμβουλος για οικονομικά θέ-
ματα του νέου δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα. Εδώ και 
μέρες έχει πιάσει δουλειά, ενώ παραβρέθηκε τόσο στην 
ορκωμοσία όσο και στις δημαιρεσίες του δήμου. 
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Από το 1958 η Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία στέκεται αρωγός στην προσπάθεια της 
ενημέρωσης και της πρόσληψης των πολιτών, 
αναφορικά με τον καρκίνο. Με πλήθος δράσε-
ων, την δημιουργία του πρώτου αντικαρκινικού 
νοσοκομείο πανελλαδικά τον Άγιο Σάββα, αλλά 
και πρότυπους ξενώνες για την φιλοξενία των 
ασθενών, δείχνει έμπρακτα την στήριξη της στο 
κοινωνικό σύνολο, μέσα από το φιλανθρωπικό 
της έργο.

Ο ξενώνας στην Πυλαία
Τα τελευταία δέκα χρόνια στην Πυλαία, στη 

Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία δημιούργησε ξενώνα για τους ασθενείς και 
τους συνοδούς τους. Με αυτό το έργο λύθηκε 
ένα χρόνιο πρόβλημα, μας εξηγεί ο πρόεδρος 
του παραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης, Σταύ-
ρος Λάμπρου, καθώς πριν κτιστεί ο ξενώνας 
υπήρχε έντονα το φαινόμενο να έρχονται στην 
πόλη ασθενείς για να κάνουν τις θεραπείες τους 
και να είναι ‘’άστεγοι’’ καθώς δεν είχαν που να 
μείνουν και για πολλούς σαφώς το ξενοδοχείο 
δεν ήταν λύση λόγω οικονομικών δυσκολιών.

‘’Στον υπερσύγχρονο ξενώνα φιλοξενούνται 
άτομα από όλη την βόρεια Ελλάδα, ώστε να 
μπορούν να κάνουν τις θεραπείες τους με αξι-
οπρέπεια. Είναι σημαντικό να έχουν έναν χώρο 
για να μείνουν. Επίσης προσφέρουμε και τροφή’’, 
περιγράφει χαρακτηριστικά.

Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του ο ξενώ-
νας έχει φιλοξενήσει χιλιάδες άτομα. ‘’Ο ξενώνας 
έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει πάνω από 
100 άτομα, δουλεύει όλο το χρόνο, εκτός από 
τις Κυριακές (ημέρα που δεν γίνονται θεραπείες) 
και εξυπηρετούμε ημερησίως 60 με 70 άτομα’’, 
υπογραμμίζει ο κ.Λάμπρου.

Η βραβευμένη εκστρατεία
Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία παρου-

σιάζει πληθώρα δράσεων σε πανελλαδικό επί-
πεδο. Τόσο με τις δυο κινητές μονάδες μαστο-
γραφίας που ταξιδεύουν σε κάθε σημείο της 
Ελλάδα, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία 
όσο και με την αντικαπνιστική εκστρατεία, για 
την οποία μάλιστα έχει βραβευτεί.

‘’Οι αντικαπνιστικές ταμπέλες έξω από τις 
παιδικές χαρές, ήταν αυτό που έδωσε το έναυ-
σμα ώστε να απαγορευτεί το κάπνισμα παντού’’, 
αναφέρει ο κ.Λαμπρού, ενώ συνέχισε λέγοντας 
ότι ο σύλλογος έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία 
σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σε συνεργασία 
με τους δήμους με την τοποθέτηση αντικαπνι-
στικών πινακίδων έξω από τις παιδικές χαρές 

καλώντας τους πολίτες να μην καπνίζουν, με 
σκοπό ‘’όχι μόνο επειδή κάνουν κακό στην υγεία 
τους, αλλά και για να προστατεύουν το περιβάλ-
λον και να δίνουν το σωστό παράδειγμα στα παι-
διά’’, επισημαίνει ο κ.Λάμπρου.

Ανάγκη από εθελοντές
‘’Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς τις περισσότερες 

φορές οι πολίτες ευαισθητοποιούνται με το θέμα 
του εθελοντισμού όταν νοσήσουν οι ίδιοι ή κά-
ποιος από το κοντινό τους περιβάλλον. Ωστόσο, 
ποτέ δεν είναι αργά, στο να ασχοληθεί κάποιος 
με τον εθελοντισμό’’, κάνει λόγο ο κ.Λάμπρου, ο 
οποίος τονίζει ότι ένας από τους στόχους που θέ-
λουν να πετύχουν μέσα από δράσεις και ομιλίες 
είναι να εμπνεύσουν ειδικά τις πιο νεαρές ηλικί-
ες όσον αφορά τον εθελοντισμό. Όπως αναφέρει 

ο ίδιος όσο πιο ενεργοποιημένος είναι κάποιος 
στον τομέα της πρόληψης τόσο πιο ενημερωμέ-
νος είναι ο ίδιος για τον εαυτό του αλλά και για 
τους γύρω του.

Στο ερώτημα τι μπορεί να κάνει και να προ-
σφέρει ένας εθελοντής; Ο πρόεδρος του πα-
ραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης απαντάει το 
εξής: ‘’Μπορεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις και 
δράσεις. Μάλιστα, ξεκινάμε ένα πρόγραμμα για 
εθελοντές-μέλη μας, τα οποία μέσα από επισκέ-
ψεις-ομιλίες θα αφυπνίζουν διάφορες κοινωνι-
κές ομάδας, τόσο για την πρόληψη όσο και για 
τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη. Επίσης, 
μπορεί κάποιος να προσφέρει βοήθεια στον ξε-
νώνα, στο πλαίσιο στήριξης των ασθενών’’.

Χιλιάδες ασθενείς, αλλά και οι συνοδοί τους έχουν φιλοξενηθεί στη δομή

Θεσσαλονίκη: Ένας ξενώνας - «αγκαλιά»  
για τους καρκινοπαθείς
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(ÄéÜóôáóç: 6,8÷4,8)

Σε διπλό «ταμπλό» ο Μίμης Δεν φεύγει από το Δήμο ο Ν. Ταχιάος Τελετή με … δώρα

Σε δύο ...δήμους θα βρίσκουμε τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια τον Ευθύμη Φωτόπουλο. Όπως γνωστοποίησε 
ο ίδιος θα υπηρετεί ως γενικός γραμματέας τον δήμο 
Θεσσαλονίκης και ως επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης στον δήμο Δέλτα, αφού δεν κατάφερε να 
εκλεγεί δήμαρχος. 

Τις φήμες που τον θέλουν να παραιτείται από τη θέση 
του επικεφαλής της παράταξης στον δήμο Θεσσαλονί-
κης διαψεύδει ο Νίκος Ταχιάος. Μπορεί να αναλαμβάνει 
επίσημα τις επόμενες ημέρες το τιμόνι της Αττικό Μετρό, 
ωστόσο, όπως δηλώνει θα βρίσκεται και στα έδρανα του 
δημοτικού συμβουλίου. 

Με δώρα υποδέχθηκε ο απερχόμενος τον νυν 
δήμαρχο Ωραιοκάστρου. Μία εικόνα της Αγίας Παρα-
σκευής αλλά κι ένα δάφνινο στεφάνι έλαβε ο Παντελής 
Τσακίρης από τον απελθόντα δήμαρχο Ηλία Ζιακούλη, 
την ημέρα της παράδοσης - παραλαβής. Λίγες ώρες αρ-
γότερα, ανακοινώθηκε από τον κ.Τσακίρη πως ο Ηλίας 
Ζιακούλης αναλαμβάνει την αντιδημαρχία Πολιτισμού. 
Αναλυτικότερα, στη νέα διοίκηση του δήμου Ωραιο-
κάστρου αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών θα είναι ο Δημήτρης Καρασαββίδης, αντιδή-
μαρχος Καθημερινότητας η Σοφία Δημητριάδου, αντι-
δήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αριστείδης Λαζαρίδης 
και αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Νέας Γενιάς ο 
Νικόλας Σαραμούρτσης, που ανεξαρτητοποιήθηκε από 
την παράταξη Σκαρλάτου.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
Λιπαντικά, πρόσθετα και προϊόντα περιποίησης 
ανώτερης  ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας

ΜΟΝΑΣΤHΡΙΟΥ 190  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Μπαγκαζιέρες διαφόρων 
χωρητικοτήτων και χρωµάτων

µε διαρκή παρακαταθήκη 
ανταλλακτικών (Kamei made in 

Germany 6 χρόνια εγγύηση )

Στην  εταιρεία  µας θα 
βρείτε χιλιάδες  είδη  

(κουκούλες, µπάρες, 
σχάρες, βάσεις 

ποδηλάτων, όργανα, 
φίλτρα, τιµόνια, πόµολα, 

µάκτρα κτλ) άριστης 
ποιότητας  στις 

καλύτερες  τιµές  της 
αγοράς.

Μοναστηρίου 190,  54628, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 537819  Fax: 2310 515869  Email: karras@gkarras.gr

Ανεµοθραύστες  
για όλα τα 
επιβατικά
και φορτηγά 
οχήµατα (Farad  
made in Italy)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Μεγάλη ποικιλία 
σε τάσια τροχών  
13” , 14”, 15”
και 16” ιντσών

Υαλοκαθαριστήρες 
τελευταίας 

τεχνολογίας  για  
επιβατικά και 

φορτηγά αυτοκίνητα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
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Ισχυρό φύλο στο Δήμο 

Οι αντιδήμαρχοι στο Λαγκαδά

Ο Β. Καρακωστάνογλου πρόεδρος στην Περιφέρεια

Διατηρείται το «άρωμα γυναίκας» και στο νέο δημοτικό συμβούλιο του δήμου 
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στη θέση του γραμματέα στο προεδρείο, θα κάθεται 
η Χριστίνα Αρχοντή από την παράταξη Γιώργου Ορφανού. Πρόεδρος του Σώματος 
είναι ο Δρόσος Τσαβλής και αντιπρόεδρος ο Λευτέρης Αρβανίτης από την παράτα-
ξη του Νίκου Ταχιάου. 

Τέσσερις άντρες και δύο γυναίκες αναλαμβάνουν θέσεις αντιδημάρχων στον 
δήμο Λαγκαδά. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιωάννης Ταχματζίδης, αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών θα είναι ο Χαράλαμπος Αϊβαζίδης, 
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ο Γιώργος Προκοπίδης, Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ο Μιχάλης Τζανής, Καθαριότητας και Πρασίνου 
ο Πέτρος Δοϊρανλής. Το χαρτοφυλάκιο της  Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και 
Αθλητισμού θα έχει η Ελισάβετ Κοτσώνη και Αγροτικής Πολιτικής και Παραγωγι-
κών Τάξεων η Αννα Σαρίκου. 

Με ευρύτατη συναίνεση και με τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των περιφε-
ρειακών παρατάξεων αναδείχθηκε το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Κεντρικής Μακεδονίας. Ύστερα από πρόταση του περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα στη θέση του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέχτηκε 
ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου. Αντιπρόεδρος αναδείχτηκε ο Μανόλης Λαμτζίδης, 
ενώ στη θέση του Γενικού Γραμματέα θα βρίσκεται ο Χρήστος Τζιουβάρας.
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Η CBD Oil Shop με έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε τον Δε-
κέμβριο του 2017. Πλέον έχει κατακτήσει την εγχώρια 
αγορά στον κλάδο των προϊόντων με κάνναβη και διαθέ-
τει την μεγαλύτερη αλυσίδα στο είδος της με 45 καταστή-
ματα franchise σε όλη τη χώρα. Ο συνιδρυτής της Χάρης 
Χριστοφοράτος απαντάει σε 12 ερωτήσεις της Karfitsa.

 1.Γιατί να πάρει κάποιος φαρμακευτική κάνναβη 
και που βοηθάει; Βοηθάει σε όλα τα αυτοάνοσα. Περιέ-
χει αρκετές βιταμίνες όπως A, B, C, D, E. Ενεργοποιεί στο 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα. Ακόμη, μπορεί να γίνει και 
χρήση για χαλάρωση και φυσική ηρεμία.

2.Υπάρχει κάποιο προϊόν CBD που διαφέρει ως 
προς την αποτελεσματικότητα του συγκριτικά με άλλα;

Συνήθως το έλαιο κάνναβης είναι αυτό που χρησιμο-
ποιούμε για ιατρικούς σκοπούς.

3.Τι θα λέγατε σε κάποιον που φοβάται να κατανα-
λώσει CBD;

Δεν έχει την ψυχοτρόπο ουσία THC. Ουσιαστικά είναι 
σαν να τρως ένα φρούτο.

4. CBD και κατοικίδια. Μπορούν να πάρουν και σε 
ποιες περιπτώσεις;

Είναι κατάλληλο για όλα τα θηλαστικά πάνω στον 
πλανήτη, γιατί όλα έχουν το ενδοκανναβινοειδές σύστη-
μα, οπότε βοηθάει για τους ίδιους λόγους που προείπαμε 
και για τους ανθρώπους.

5.Εάν κάποιος αγοράσει για πρώτη φορά προϊόντα, 
θα συνιστούσατε να απευθυνθεί σε κάποιο κατάστημα 
ή δεν είναι απαραίτητο και μπορεί απλά μέσω internet.

Καλό είναι την πρώτη επαφή να επισκεπτόμαστε αρ-
χικά ένα κατάστημα, ώστε να μιλάμε με άτομα τα οποία 
έχουν γνώσεις πάνω στα προϊόντα CBD, για να πάρουμε 
αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Από το ίντερνετ σαφώς 
δεν είναι ίδια η ενημέρωση.

6.CBD και χρήση φαρμάκων. Υπάρχει κίνδυνος;
Όχι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ωστόσο, αυτό που 

προτείνεται είναι να κρατάμε δυο με τρεις ώρες απόστα-
ση από την ώρα που κάνουμε χρήση της κάνναβης μέχρι 
την στιγμή που θα πάρουμε τα φάρμακα.

7.Επηρεάζεται η σεξουαλική διέγερση;
Βοηθάει στην διέγερση, την ανεβάζει.
8.Τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή αν απαγορευόταν το 

CBD στην Ελλάδα;
Η χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης έχει βοηθήσει 

πάρα πολύ κόσμο. Για παράδειγμα υπάρχουν άνθρωποι 
που έχουν σταματήσει τα οπιούχα. Οπότε εάν απαγορευ-
όταν θα χάναμε ένα πολύ σημαντικό φάρμακο για την 
υγείας μας.

9.Από που προμηθεύεστε τα προϊόντα;
Από χώρες του εξωτερικού όπως Ιταλία, Ισπανία, Τσε-

χία, Ελβετία και αλλού.
10. Μπορεί κάποιος να φτιάξει δικά του προϊόντα 

με CBD;
Μπορεί να φτιάξει, αλλά δεν θα έχουν κάποια πιστο-

ποίηση. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει 

να παίρνουμε προϊόντα που έχουν περάσει από βιολογικό 
έλεγχο και αναλύσεις.

11.Περιγράψτε μας την συνταγή για το success 
story σας στο κλάδο με τρεις λέξεις.

Το συστατικό είναι η αγάπη και το πάθος για αυτό που 
κάνουμε και η πίστη μας στο προϊόν.

12. Ποια είναι τα κορυφαία προϊόντα του CBD Oil 
shop που το κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες εταιρείες;

Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η τεράστια ποικιλία μας, 
η ποιότητα των εταιρειών που φέρνουμε και ότι ο καθέ-
νας μπορεί να βρει ό,τι ψάχνει σε ένα CBD Oil shop.

Το CBD Oil Shop απαντάει  
σε 12 ερωτήσεις - απορίες για τα προϊόντα CBD

Η κορυφαία εταιρεία με προϊόντα κάνναβης στην Ελλάδα
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Βρεφονηπιακός Σταθµός

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

∆ασκάλας Αθ. Τσακίρη 40, Ευκαρπία. Τ. 2310 686844
frau_litsa@hotmail.com, Facebook: Βρεφονηπιακός Σταθµός Φραουλίτσα

(∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ)

Στο ΣΜΑ ο Ζέρβας Όρισε αντιδημάρχους ο Λ. Κυρίζογλου Πανηγυρική ατμόσφαιρα στη Βόλβη

“Δουλειά, δουλειά, δουλειά” ήταν το σύνθημα του 
νέου δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, και το απέ-
δειξε από την πρώτη ημέρα επίσημης ανάληψης των 
καθηκόντων του στον δήμο Θεσσαλονίκης. Στις 7 το 
πρωί  βρέθηκε στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμά-
των στον Φοίνικα μαζί με τον εντεταλμένο σύμβουλο 
Καθαριότητας Νίκο Ζεϊμπέκη. Μια ώρα αργότερα ο κ. 
Ζέρβας βρέθηκε στο γραφείο του στον τρίτο όροφο του 
δημαρχιακού μεγάρου, όπου ξεκίνησε τις συσκέψεις με 
συνεργάτες του.

Τους νέους αντιδημάρχους του για την περίοδο 
1/9/2019 έως 30/9/2020 ανακοίνωσε ο δήμαρχος 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου. Το 
χαρτοφυλάκιο των Τεχνικών Έργων και Πρασίνου θα 
βρίσκεται στα χέρια του Βασίλη Μανωλόπουλου και 
του Πολιτισμού στον Παύλο Κεσόγλου. Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών ορίστηκε ο Γιώργος  Καζαντζίδης, Διοικη-
τικών Υπηρεσιών η Μαρία Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου, 
Υγείας - Πρόνοιας- Κοινωνικής Πολιτικής ο Γαβριήλ 
Παναγιωτίδης και Αθλητισμούς - Νέας Γενιάς ο Από-
στολος Φουκίδης. Όσον αφορά το προεδρείο του νέου 
δημοτικού συμβουλίου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 
πρόεδρος εξελέγη ο Αλέξανδρος Κουσενίδης, αντιπρόε-
δρος ο Αθανάσιος Γκαλέτσης και γραμματέας η Αγγελική 
Σεμερτζίδου. 

Μετά ...μουσικής ανανέωσε τη θητεία του ο δήμαρ-
χος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, ενώ μαζί του ορκίστηκαν 
144 δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι. Αμέσως μετά 
τον όρκο της πιστής τήρησης των καθηκόντων των 
αιρετών, ακολούθησε συναυλία με ελληνικά και ξένα 
τραγούδια, μπροστά σε πλήθος κόσμου στο ανοιχτό 
αμφιθέατρο Σταυρού. Στα αξιοσημείωτα, πως για πρώτη 
φορά στη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβου-
λίου Βόλβης θα κάθεται γυναίκα. Πρόκειται για την 
Κυριακή Τσουραλάκη, σύμβουλο διατροφής και μητέρα 
δύο παιδιών. 
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Η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας προσπαθεί πλέον να κινηθεί 
σε μια εποχή που τη χαρακτηρίζει η ορθότερη οργάνωση, η νοικοκυ-
ροσύνη των οικονομικών και οι προσεκτικές επενδυτικές κινήσεις με 
τον προαπαιτούμενο σωστό επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Σε αυτό το περιβάλλον, η στήριξη των επιχειρήσεων από έναν κα-
ταρτισμένο και εξειδικευμένο νομικό μπορεί να προσφέρει την ασφά-
λεια που αποζητά ο επιχειρηματίας σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης 
της επιχείρησης, από την σύστασή της, την επιλογή του τύπου της, το 
περιεχόμενο των συμβάσεων/συμφωνιών της, μέχρι και την αναδιορ-
γάνωση της, την διαχείριση πιθανών χρεών, αλλά πολύ περισσότερο 
στις στιγμές ανόδου και ευημερίας και όχι μόνο σε περιπτώσεις που 
εμφανίζονται δυσκολίες. 

Η νομική συμβουλή είναι απαραίτητη και δεν περιορίζεται μόνο σε 
ενέργειες τυπικές, αλλά μπορεί να δώσει στον επιχειρηματία τη δυ-
νατότητα να σταθμίσει τις επιλογές του, να προβλέψει ευκολότερα τις 
ανάγκες και τους κινδύνους και να οδηγηθεί σε σωστότερες πρακτικές 
διαχείρισης και λειτουργίας της επιχείρησης, που θα προλάβουν και θα 
αποτρέψουν παθογένειες.

Η εμπειρία ενός νομικού στον συμβουλευτικό τομέα μπορεί να 
περιλαμβάνει γνώσεις οικονομοτεχνικές, ώστε να διασφαλίζεται μια 
ομαλή συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που συνεργάζονται με 
την επιχείρηση. Παράλληλα, εξοικείωση απαιτείται και με ζητήματα 
εξαγωγών, logistics, ευρωπαϊκής ενοποίησης και διεθνούς εμπορίου. 
Ενώ ο νομικός σύμβουλος που παρακολουθεί την καθημερινότητα της 
επιχείρησης και έχει ολοκληρωμένη και προσωπική αντίληψη για την 
κατάστασή της μπορεί να κρίνει και να συμβουλεύσει με ασφάλεια και 
αξιοπιστία στις περιπτώσεις της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. 
Πλέον με τον θεσμό της διαμεσολάβησης η εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών είναι ευκολότερη και οδηγούμαστε σε μια κατεύθυνση συ-
ναίνεσης και απλοποίησης των διαδικασιών. Η αποκόμιση όμως των 
θετικών αυτής της διαδικασίας μπορεί να επέλθει μόνον εάν η επιχεί-
ρηση διαθέτει νομικό συμπαραστάτη που γνωρίζει σε βάθος προβλή-
ματα, πλεονεκτήματα, ευκαιρίες, δυνατότητες και κινδύνους στο περι-
βάλλον που κινείται η επιχείρηση. Από αυτήν την εμπεδωμένη γνώση 
θα εκπορευθούν αποφάσεις για το τι αφήνουμε, τι διεκδικούμε και εν 
γένει πώς προχωρούμε σε μία διαπραγμάτευση. 

Φυσικά, δεν αποκλείεται η αντιδικία ενώπιον των Δικαστηρίων. 
Εκεί είναι χώρος όπου ο έμπειρος νομικός σύμβουλος που ασκεί μά-
χιμη δικηγορία , που είναι ενημερωμένος για τις πολύ συχνές αλλαγές 
της νομοθεσίας και παρακολουθεί από κοντά την νομολογία των Δικα-
στηρίων, μπορεί να υπερασπιστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα 
τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Μια εσφαλμένη πρακτική που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρό-
νια από μερίδα ελληνικών επιχειρήσεων, ήταν να μην εμπιστευτούν 
εγκαίρως έναν νομικό, αλλά να φτάσουν στο σημείο να βρεθούν αντι-
μέτωπες με δυσκολίες και τότε μόνο αναγκαστικά να αναζητήσουν 
νομική συμβουλή.

Όταν όμως η επιχείρηση ευημερεί και δεν βρίσκεται σε συνθήκες 
πίεσης, είναι πιο εύκολο να γίνουν σωστές κινήσεις και προγραμματι-
σμός, καθώς αυτός είναι απαραίτητος μιας και η νομική πλευρά ενυ-
πάρχει σε όποια δραστηριότητα προβλέπονται διατάξεις στο περιεχό-
μενο των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται.

Δεν χωρεί αμφισβήτηση ότι καθώς προχωράει και αναπτύσσεται η 

επιστήμη, η τεχνολογία και εμπεδώνεται η χρήση των ψηφιακών μέ-
σων, η κατάρτιση και οι γνώσεις των νομικών αναφορικά με αυτά αυ-
ξάνονται συνεχώς. Και επειδή τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχει-
ρήσεις μπορεί να ξεκινούν από δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και προσωπικά δεδομένα και να φτάνουν μέχρι τραπεζικές 
συναλλαγές και φορολογικές διαφορές, οι γνώσεις και η εμπειρία ενός 
νομικού μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά για την επίλυση των ζητη-
μάτων αυτών.

Το μέλλον είναι εδώ, οι εξελίξεις τρέχουν μπροστά μας και δεν 
μπορούμε να ακολουθούμε πρακτικές του παρελθόντος που άφησαν 
τον επιχειρηματικό κόσμο απροστάτευτο. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία 
να μάθουμε πολλά από την οικονομική κρίση που χτύπησε την επιχει-
ρηματικότητα και να οχυρώσουμε τις προσπάθειες για ανάπτυξη και 
καινοτομία.

Σε αυτά τα πλαίσια, ο νομικός κόσμος έχει πολλά να προσφέρει 
στον επιχειρηματία. Θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι επιχείρηση 
χωρίς νομικό σύμβουλο σημαίνει έλλειψη προστασίας, κατοχύρωσης 
δικαιωμάτων και εκτόξευση του επιχειρηματικού ρίσκου.

* Ο Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω 
Πάγω 

Στοιχεία επικοινωνίας: Βενιζέλου 4 – Θεσσαλονίκη  
2310271132 / 6948103858 - dikigoroi@hotmail.com

Νομική υποστήριξη στην επιχείρηση:  
Τα οφέλη και οι προοπτικές

opinion
Τ Ο Υ  Ι Ο Ρ Δ Α Ν Η 

Χ Α Τ Ζ Η Κ Α Λ Λ Ι Ν Ι Κ Ι Δ Η *
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Νομική υποστήριξη στην επιχείρηση:  
Τα οφέλη και οι προοπτικές

Οι αντιδήμαρχοι του Κ. Μανδαλιανού 

Για τρύγο ο Μπουτάρης

Αιχμές Θ. Παπά

Τους οκτώ αντιδημάρχους του ανακοίνωσε ο νέος δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου Κλε-
άνθης Μανδαλιανός, οι οποίοι θα κρατούν τα χαρτοφυλάκια έως το 2021. Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών Υπηρεσιών ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Σωτηράκης και Οικονομικών ο Χρήστος 
Φωτιάδης. Στην καρέκλα του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα κάθεται ο Ιωάννης 
Νέστωρας Λαφαζανίδης και της Καθαριότητας και Περιβάλλοντος ο  Χρήστος Δεμερτζής. 
Η Αθηνά Παμπουκίδου αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Πολιτισμού και η Μαρία Γαβαλά αντι-
δήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Τέλος, αντιδήμαρχος Παιδείας θα είναι ο Σωτήρης 
Νικολαΐδης και αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας η Φωτεινή Δεβετζή Πεσματζόγλου. 

Στο Αμύνταιο της Φλώρινας για 
...τρύγο βρέθηκε ο πρώην δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, 
με τη λήξη της θητείας του. Αλλω-
στε, το είχε δηλώσει πως αμέσως 
μετά την αποχώρηση του από το 
δημαρχιακό μέγαρο θα ασχοληθεί με 
πράγματα που του έλειπαν λόγω των 
αυτοδιοικητικών υποχρεώσεων.  Το 
είπε και το έκανε…

Παράδοση - παραλαβή αντιδημαρχιών με αιχμές Θανάση Παππά για τη νέα διοίκηση. 
Με τον προκάτοχό του συναντήθηκε ο νέος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάκης Κυριζί-
δης στα γραφεία επί της οδού Αγγελάκη. Ο κ. Παππάς τον ενημέρωσε πλήρως, με το νέο 
αντιδήμαρχο να δεσμεύεται για στενή συνεργασία εξασφαλίζοντας την «συνέχεια» της 
διοίκησης. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε στη Διεύθυνση Καθαριότητας με τον κ. Παππά να 
αφήνει αιχμές κατά του νέου δημάρχου Κ. Ζέρβα. «Δεν καταδέχτηκε ενημέρωση από την 
απερχόμενη διοίκηση. Η διοίκηση Μπουτάρη και ο ίδιος είχαν παραλάβει από τους προκα-
τόχους τους, κανονικά και ως ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Αυτά για τον τύπο και τα νέα 
ήθη», σχολίασε. 

Α ν δ ρ έ α  Π α π α ν δ ρ έ ο υ  2 8  |  Κ ο ρ δ ε λ ι ό

F o l l o w  U s

...all about coffee
Καφές...Το ρόφημα που έχει συνδεθεί με την συνήθεια και την απόλαυση!

Ο μυρωδάτος μας καφές στο Coffee Drop κάνει πιο γευστική και
λαχταριστή αυτήν την αγαπημένη σου ρουτίνα!!

Αν έχεις δοκιμάσει έστω και μία φορά τον γευστικό μας καφέ, θα έχεις
διαπιστώσει την εμπειρία μας στην τέχνη του Take Away  καφέ γιατί...                

  Ο Καφές σου θα είναι όπως τον θέλεις !

@ C o f f e e _ D r o p
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Μη ξεχάσετε να κλείσετε το ραντεβού σας µε την οµορφιά στο thouli beautician

Τσιµισκή 44 | 6ος Όροφος | Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310.268.830 - Κιν: 6932315928 | e-mail: thoulivaridimou@yahoo.gr | fb: Thouli beautician

 

Στο thouli beautician θα βρείτε µοναδικές θεραπείες για πρόσωπο, σώµα και όχι µόνο! 
20 χρόνια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης µπορεί να κάνει τα θέλω σας πραγµατικότητα.

Μόνο στο χώρο µας θα βρείτε τη διατροφή Cambridge weight plan που µπορεί 
να σας µεταµoρφώσει εύκολα και υγιεινά! ∆ωρεάν ραντεβού ενηµέρωσης.

∆ιαλέξτε ποια θεραπεία είναι αυτή που σας ταιριάζει ανάλογα µε τις ανάγκες σας: προσώπου/σώµατος,
RF - υπέρηχων - ανάπλασης - vacuum- laser - κρουστικού υπέρηχου. 

Πολλές προϊοντικές θεραπείες και όλες οι νέες αφίξεις στο χώρο της αισθητικής!

Η νέα κυβέρνηση επιδεικνύει μια εντυπωσιακή προσπάθεια, παρά το 
γεγονός ότι έχει περάσει ελάχιστος χρόνος από τη συγκρότησή της, προ-
κειμένου να δώσει δείγματα γραφής μιας διαφορετικής, νέας αντίληψης 
για την πολιτική διακυβέρνηση, υποσχόμενη ισχυρή αναπτυξιακή ώθη-
ση στην οικονομία και ανάταξη του…καθηλωμένου σε αναχρονιστικές 
πρακτικές και κακοφορμισμένες παθογένειες πολιτικού συστήματος.

Από τη νέα κυβέρνηση αναμένουμε να συνθέσει τολμηρά την πολι-
τική εμπειρία με την τεχνοκρατική γνώση για να υλοποιηθούν έργα που 
παραμένουν στάσιμα επί χρόνια, να επιδείξει ισχυρή μεταρρυθμιστική 
διάθεση, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και 
την κοινωνική δικαιοσύνη και επιπλέον να εφαρμόσει πολιτικές που θα 
μπορέσουν να προσελκύσουν επενδύσεις.

Περιμένουμε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να προχωρήσει στην 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην άμεση μεταρρύθ-
μιση της Δημόσιας Διοίκησης, διαδικασίες που είναι επιβεβλημένες για 
την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, της πολυνομίας 
και των πελατειακών σχέσεων με στόχο το κράτος να καταστεί φιλικότε-
ρο προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.  

Να καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι στην εθνική προ-
σπάθεια της οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής ανασυγκρότησης της 
χώρας μας δεν χωρούν διχαστικές συμπεριφορές που έχουν βλάψει την 
υγιή επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και εν τέλει την οικονομική 
και αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.

Για την υλοποίηση αυτών των τομών απαιτείται καθολική αλλαγή 
νοοτροπίας, αυστηρός διαχωρισμός της οικονομίας από την πολιτική 

εξουσία και η δημιουργία ενός συστήματος συλλογικής ορθολογικότη-
τας, στο οποίο θα κυριαρχούν έννοιες όπως η εντιμότητα, η ευθύνη, η 
διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η χρηστότητα και η πειθαρχία στο πλαίσιο του 
οποίου ο κάθε πολίτης θα καθίσταται ατομικά υπεύθυνος για την τήρηση 
τους. 

Είναι προφανές ότι για να υπάρξει μεταρρύθμιση και εκσυγχρονι-
σμός του κράτους δεν αρκεί η εκπεφρασμένη βούληση μιας κυβέρνη-
σης. Απαιτείται εθνική συνεννόηση, η ενεργός συμβολή των πολιτικών 
κομμάτων που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό όσο και η συμμετοχή 
της κοινωνίας. 

Απαιτείται σύγκρουση και ρήξη με το λαϊκισμό, την κομματοκρατία, 
τις πελατειακές σχέσεις, το υπερτροφικό κράτος, τον ατομικισμό και τις 
ανομικές συμπεριφορές.

Απαιτείται μια επανάσταση κατά της μετριοκρατίας και της φαυλο-
κρατίας για να σταματήσει η ηθική, η αξιακή, η πολιτική, η πολιτισμική, η 
κοινωνική και η οικονομική κατάρρευση της χώρας μας.

Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουμε από μία άτυπη «δικτατορία 
των μετρίων» που θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην κα-
ταστροφή.

Ευθύνη όλων μας να αλλάξουμε ατομική και συλλογική κουλτού-
ρα!! 

*Ο Κυριάκος Μερελής είναι υπεύθυνος συμβουλευτικής Υποστή-
ριξης Επιχειρήσεων Διοικούσας Επιτροπής Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσ/νίκης

Η νέα κυβέρνηση θα κριθεί από την… τόλμη της

opinion

Τ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 
Μ Ε Ρ Ε Λ Η Σ * 
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Η δραματική συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και των εισο-
δημάτων του μέσου Έλληνα, το κλείσιμο της «στρόφιγγας» του δανει-
σμού από τις τράπεζες,  ο φόβος για ένα νέο κύκλο ύφεσης ο οποίος 
ενισχύεται και από το αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η 
υψηλή φορολογία, η έκρηξη της παραοικονομίας, η έλλειψη υποδο-
μών, είναι στοιχεία τα οποία έχουν επιφέρει σοβαρότατο και διαρκές 
πλήγμα στην εθνική οικονομία.

Δυστυχώς ένα μέρος της εθνικής μας ανάπτυξης στηρίχθηκε στην 
έντονη οικοδομική δραστηριότητα η οποία εις σε καμία περίπτωση δεν 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ακρογωνιαίος λίθος μίας διαρκούς αει-
φορίας.  Ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκαν τα μεγάλα αστικά κέντρα 
καθώς και η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στην Αττική δεν είναι 
γεγονότα άσχετα με την κατάσταση την οποία βιώνουμε τα τελευταία 
δέκα χρόνια.

Σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν σημαντικά ζητήματα εξω-
τερικών κινδύνων δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες υποδομές ώστε να 
αναπτυχθεί μία υγιείς οικονομική δραστηριότητα και σε συνδυασμό με 
το δημογραφικό πρόβλημα κρίνεται επιτακτικό να δοθεί ιδιαίτερη προ-
σοχή. Δεν είναι ασπίδα προστασίας για τα σύνορα μόνο οι αμυντικές 
δαπάνες . Χρειάζεται να αναπτυχθεί η οικονομική δραστηριότητα τόσο 
από εθνικά κεφάλαια όσο και από άμεσες ξένες επενδύσεις αλλά για 
να προσελκύσεις επενδυτές θα πρέπει να δημιουργήσεις υποδομές και 
ένα σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον.

 Σε πρόσφατη έρευνα η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις 
όσον αφορά τη διαφθορά σε διεθνές επίπεδο.  Η Ελλάδα όμως φι-
γουράρει στις πρώτες θέσεις και σε άλλα αρνητικά γεγονότα όπως οι 
αυξήσεις των φόρων καθώς και η απογοήτευση των πολιτών για την 
κατεύθυνση των φόρων οι οποίοι μόνο ανταποδοτικοί για το σύνολο 
της κοινωνίας δεν δείχνουν να είναι. Η βελτίωση των υποδομών σε 
θέσεις κλειδιά όπως οι βιομηχανικές ζώνες, τα βιομηχανικά πάρκα, τα 
λιμάνια καθώς και της μηχανογράφησης στις δημόσιες υπηρεσίες είναι 
απαραίτητη αν θέλουμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.

Η νέα  κυβέρνηση έχει να κάνει πολλή δουλειά σχετικά με όλα τα 
παραπάνω ακόμη και αν πρέπει να δυσαρεστήσει κάποιους. Τα πρώτα 
δείγματα γραφής είναι θετικά κάτι που προεξοφλήθηκε με τις σημαντι-
κές μειώσεις στο κόστος δανεισμού της χώρας. Οι αποδόσεις των ομο-
λόγων όλων των διαρκειών σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις φθά-
νοντας σε ιστορικά χαμηλά προ μνημονίων. Για να διατηρηθεί όμως 
αυτή η «ορμή» θα πρέπει να γίνουν πολλά αλλά σε ένα κράτος όπως 
η Ελλάδα δεν είναι εύκολο να επιλυθούν ούτε καν να εξομαλυνθούν 
σε ένα μεγάλο βαθμό.

Η παράλογη λειτουργία της γραφειοκρατίας, η κακή φήμη του 
συνδικαλισμού, η υψηλή φορολογία, το υψηλό κόστος ενέργειας, η 
ευνοιοκρατία, η αναξιοκρατία, η έλλειψη υποδομών, η αποκέντρω-
ση που έμεινε μόνο στα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκαν τα 
μεγάλα αστικά κέντρα, η έλλειψη δημιουργικής πίεσης των πολιτών 
προς το πολιτικό σύστημα, το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, 
το υδροκέφαλος κράτος, οι κοντινοί φορολογικοί παράδεισοι και η 
φυγή ικανών ανθρώπων στην αλλοδαπή είναι σημαντικά εμπόδια. Το 
πιο σημαντικό εμπόδιο βέβαια είναι η έλλειψη ιστορικής ειλικρίνειας η 
οποία συντηρεί τις παθογένειες σχεδόν αυτούσιες εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια. 

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της νέας κυβέρνησης να δημι-
ουργήσει ένα πιο φιλικό σε επενδύσεις κλίμα, η ιστορία έχει αποκτή-
σει τέτοια δυναμική όπου σε μία νέα παγκόσμια κρίση μπορεί και πάλι 

εύκολα να μας σύρει στο χείλος του γκρεμού. Χρόνος για χάσιμο δεν 

υπάρχει και αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό στους πολίτες, τους πο-

λιτικούς και τους νομοθέτες.

Κάποιοι πιστεύουν ότι όλα τα παραπάνω είναι κοινοτυπίες και δεν 

έχουν ουσία να αναφέρονται στο δημόσιο διάλογο. Πώς όμως θα αλ-

λάξει η κατάσταση αν ολοένα και περισσότεροι πολίτες δεν μπαίνουν 

στη διαδικασία της αυτοκριτικής πρωτίστως και εν δευτέροις στην 

άσκηση δημιουργικής πίεσης προς το εκάστοτε πολιτικό σύστημα 

ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα λάθη του παρελθόντος;  Αυτοί οι 

οποίοι επιζητούν οι πολίτες να συμπεριφέρονται ως μία άβουλη μάζα 

δεν πρόκειται να πολύ ασχοληθούν με την υποκίνηση και την πνευμα-

τική καλλιέργεια των πολλών.

  Το σίγουρο είναι ένα ότι οι μελλοντικές γενιές πρέπει να ζή-

σουν σε μία καλύτερη Ελλάδα, σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου και 

‘μεις έχουμε το χρέος να βάλουμε τις βάσεις για να δομηθεί ένα κα-

λύτερο αύριο ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση και σε κάθε 

εξέλιξη. Και όταν μιλάμε περί μελλοντικών γενεών δεν αναφερόμαστε 

μόνο στο δικό μας παιδί γιατί αυτό δεν θα ζήσει κλεισμένο σε μία γυά-

λα.

*Χρήστος Τραϊκούδης είναι Economist, Master’s Degree in 

politics and economics of contemporary Eastern and South-

Eastern Europe

Μην μένεις αδιάφορος πρέπει να γίνουν πολλά..

opinion
Τ Ο Υ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ 
Τ Ρ Α Ϊ Κ Ο Υ Δ Η *
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Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για αναστολή του 
ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα και η εφαρμογή οι-
κονομικών πολιτικών που έχουν λειτουργήσει με θετικά 
αποτελέσματα σε άλλες χώρες είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου. Η επιτυχημένη 
κατασκευαστική εταιρεία «Αναδομώ», από τις επιχειρή-
σεις που άντεξαν στην κρίση που πέρασε η οικοδομή, μας 
αναλύει μέσω των εκπροσώπων της το μέλλον του κλά-
δου στη Θεσσαλονίκη.

Πως τοποθετείστε για την πρόθεση της νέας κυβέρ-
νησης να αναστείλει την επιβολή ΦΠΑ στην οικοδομή 
για μία τριετία; Είναι ένα μέτρο πολύ θετικό, αυτό που 
εξαγγέλθηκε είναι ακόμα γενικό βέβαια. Σίγουρα από ότι 
φαίνεται θα ανασταλεί ο φόρος υπεραξίας και μάλλον για 
τα νεόδμητα, αλλά η νέα κυβέρνηση νομίζω ότι εξετάζει 
κάτι πιο διευρυμένο, σε πρότυπα άλλων αναδυόμενων 
οικονομιών οπότε είναι κάτι που έχει λειτουργήσει αφού 
έχει δοκιμαστεί και μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει.

Θεωρείτε ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να το-
νώσει την οικοδομική δραστηριότητα; Χρειάζονται 
πιθανώς και άλλες τέτοιες κινήσεις; Σίγουρα θα λει-
τουργήσει βοηθητικά, αλλά αυτό θα είναι το λιγότερο, η 
αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή θα ρυθμίσει την αγορά 
και θα δικαιώσει τις εταιρίες που παρέμειναν στον τεχνικό 
κλάδο αυτά τα δύσκολα χρόνια, και για να απαντήσω και 
στο δεύτερο σκέλος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
διευρυμένο και να εφαρμοστεί κυρίως στις ανακαινίσεις. 
Να το αναλύσω λίγο αυτό και θα μιλήσω για την εταιρία 
μας, την ΑΝΑΔΟΜΩ γιατί μεγάλες εταιρίες και πρέπει και 
είναι σε όλα νόμιμες, ασφαλιστικά ταμεία, ΦΠΑ, φορο-
λογία, κάτι που όμως δεν ισχύει για τον εμπειροτέχνη ο 
οποίος καταστρατηγεί όλα τα παραπάνω αφού παλεύει 
σε μια κατεστραμμένη οικονομία για την επιβίωση, φυ-
σικά και δεν τον κατηγορώ αλλά αυτό δημιουργεί έναν 
αθέμιτο ανταγωνισμό. Ποιος ιδιώτης και γιατί να πληρώ-
σει 24% ΦΠΑ για μία ανακαίνιση, σας μιλάω ως ειδικός 
στις ανακαινίσεις οι εφτά στις δέκα ανακαινίσεις στην Ελ-
λάδα πιστεύω ότι δεν τιμολογούνται. Αυτό σημαίνει ότι το 
κράτος εκτός από τον ΦΠΑ χάνει και τον αντίστοιχο φόρο 
αλλά και ένσημα, αναστέλλοντας τον ΦΠΑ αυτόματα δεν 
θα υπάρχει λόγος να μην εκδίδεται τιμολόγιο οπότε θα 
φορολογείτε κανονικά, αυτό βέβαια θα βοηθήσει και σε 
πολλούς άλλους τομείς όπως η διαχείριση των προϊό-
ντων αποξήλωσης, αλλιώς τα διαχειρίζεται μία εταιρία 
αλλιώς ο εμπειροτέχνης, την ποιότητα κατασκευής και 
φυσικά την εξέλιξη του κλάδου προς όφελος του πελάτη. 
Απλά τα πράγματα αφού ούτως ή άλλως από την ανακαί-
νιση το κράτος δεν εισπράττει ΦΠΑ, ας τον αναστείλει, και 
την αγορά θα ρυθμίσει και φόρους θα εισπράξει, το έχει 
κάνει και η Κύπρος με θεαματικά αποτελέσματα.

Ποια είναι η κατάσταση στην οικοδομή σήμερα; 
Υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά κατοικιών (εξοχικών ή 
μη) και από ξένους υπήκοους; Η οικοδομή ξυπνάει αλλά 
με πολύ αργούς ρυθμούς ίσως το μέτρο με την αναστολή 
του ΦΠΑ είναι αυτό που περιμένει για να αναστηθεί, νομί-
ζω ότι το μέλλον είναι οι ανακαινίσεις πάντως, η αλλαγή 
χρήσης παλαιών ακινήτων, παλιά εμπορικά ή επαγγελ-
ματικά ακίνητα να μετατραπούν σε οικιστικά. Είναι πολύ 
μεγάλη η ανάγκη ειδικά στην πόλη μας για οικιστικά 
ακίνητα στο κέντρο. Τα τελευταία χρόνια η προσέλευση 
επενδυτών είναι μεγάλη, έχουμε αρκετούς πελάτες από 
Ελλάδα αλλά και από εξωτερικό, κυρίως Ισραήλ, αλλά 
και βαλκάνια. Η αγορά των ακινήτων σε αντίθεση με την 
κατασκευή πάει πάρα πολύ καλά, οι τιμές ανεβαίνουν, 
περιοχές όπως το κέντρο της πόλης έχουν ήδη κορεστεί, 
οι ευκαιρίες έχουν εκλείψει, από αγορά αγοραστή έχει γί-
νει πλέον αγορά πωλητή. Ελπίζω τα επόμενα έτη και με 
την αναστολή του ΦΠΑ να γενικευτεί αυτό το κλίμα και 
στα ακίνητα εκτός αστικού ιστού.

Πως κινείται επίσης η αγορά των ανακαινίσεων; 

Στην ΑΝΑΔΟΜΩ ασχολούμαστε πολλά χρόνια με τις ανα-
καινίσεις, ήμασταν ίσως η πρώτη τεχνική εταιρία στην 
Ελλάδα που ιδρυθήκαμε με μόνο σκοπό στο καταστατικό 
μας την ανακαίνιση. Όπως έχω ξαναπεί η ανακαίνιση για 
τον τεχνικό κλάδο είναι ότι η χειρουργική για την ιατρι-
κή. Υπάρχει κακός ανταγωνισμός, όχι ανάμεσα στις εται-
ρίες που είναι ωραίος ανταγωνισμός και πάει τον κλάδο 
παρακάτω στην επόμενη μέρα, αλλά από ιδιώτες εργο-
λάβους που δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία ούτε την 
ικανότητα να ολοκληρώσουν ακόμα και ένα απλά έργο 
ανακαίνισης. Το βλέπω συνέχεια, ημιτελείς κατασκευές, 
κακοτεχνίες τεράστιοι, χρόνοι παράδοσης. Η αγορά των 
ανακινήσεων πλέον προσφέρει στον πελάτη εγγύηση 
κατασκευής, εγγυημένο χρόνο παράδοσης ακόμα και ευ-
κολίες πληρωμής, δεν αξίζει να θυσιάσει κάποιος τα πα-
ραπάνω και να ρισκάρει προκειμένου να γλυτώσει λίγα 
χρήματα, που στο τέλος μπορεί και να μην τα γλυτώσει, 
και φυσικά τον σεβασμό στο περιβάλλον την νομοθεσία 
και κυρίως στο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η οικοδομή και η ανακατασκευή πέρασαν μια κρίση  
από την οποία επιβίωσαν οι καλύτεροι  

Η αναστολή του ΦΠΑ θα αναστήσει  
την οικοδομική δραστηριότητα 

Μην μένεις αδιάφορος πρέπει να γίνουν πολλά..

Ο Νίκος Κωνσταντινίδης, CEO της Αναδομώ
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kismetkismet
Να σας πούµε το φλυτζάνι;

Πίνετε τον καφέ σας µε 3 ευρώ
και δωρεάν, σάς λέµε το φλυτζάνι 

Παράδοση ετών από τη Σµύρνη 
µε 100% επιτυχία 

Δωρεάν χαρτοµαντεία

Μια δοκιµή 
θα σας πείσει 

Αγίου Δηµητρίου 78, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 699 5571204, 6977849494

Εκ νέου υποψήφιος για την ΠΕΔ-ΚΜ ο Λ. Κυρίζογλου Δεν προχώρησε του Μπαμπαράτσα στο Δ. Θεσσαλονίκης

Απών ο Π. Σούλας

Πήρε τα … βουνά

«Δηλώνω παρών για όλα», είπε ο προεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ και δημαρχος Αμπελόκηπων 
- Μενεμένης, Λαζαρος Κυρίζογλου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που τον θέλουν να 
θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία της ΚΕΔΕ. Ο κ.Κυριζογλου από προεδρος των δημαρ-
χων της Κεντρικης Μακεδονίας βάζει «πλώρη» και για προεδρος των δημαρχων όλης της 
χώρας. Την εμπειρία και τις ικανότητες τις έχει! 

 Δεν θα βρίσκεται τελικά στο πλευρό του νέου δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα ο Γιώργος 
Μπαμπαράτσας, αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της απερ-
χόμενης διοίκησης του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Αν και υπήρξαν πληροφορίες ότι θα συ-
νέδραμε στο έργο του κ. Ζέρβα στον τομέα της Καθαριότητας, τελικά, η συνεργασία φαίνεται 
πως δεν προχώρησε. 

 Αίσθηση προκάλεσε η απουσία 
του απερχόμενου δημάρχου Κορδε-
λιού - Ευόσμου Πέτρου Σούλα από 
την τελετή ορκωμοσίας του νέου 
δημάρχου, Κλεάνθη Μανδαλιανού. 
Ο κ.Σούλας και οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της παράταξής του, που θα 
βρίσκονται για την επόμενη τετραετία 
στη θέση της αντιπολίτευσης, δεν 
παρέστησαν στην ορκωμοσία.

Τα ...βουνά έπιασε ο πρώην δήμαρχος Χαλκηδόνας, Γιάννης Τσουκνιδάς, ο οποίος δεν 
έθεσε υποψηφιότητα στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές και παρέδωσε σκυτάλη στη 
νέα διοίκηση, μετά από 13 χρόνια στη θέση του δημάρχου. Στην προσωπική του σελίδα 
στο facebook ανέβασε μια φωτογραφία όπου έκανε ορειβασία και έφτασε μέχρι την κορυ-
φή του Ολύμπου!   
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ESCAPETSARKA STI THESSΤαSOS στη ΜΟΥΣΙΚΗ

∆Ε - ΤΕ - ΠΑ - ΚΥ 00:00
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 23:00

∆Ε - ΠΑ 17:30
∆Ε - ΚΥ 03:00
ΣΑ & ΚΥ 15:00

ΣΑ 22:00
ΚΥ 01:00 (Ε)  ΤΡ 00:00 (Ε)

Η νέα οικογένεια turbo κινητήρων της Jeep εξελίχθη-
κε τελευταία για να προσφέρει μία μεγάλη γκάμα μικρών 
αλλά ισχυρών και συνάμα οικονομικών κινητήρων που 
χαρακτηρίζονται από κορυφαία απόδοση. Οι 3κύλινδροι 
και 4κύλινδροι κινητήρες βενζίνης περιλαμβάνουν τον 
1.0 λίτρου 120 ίππων και 190Nm ροπής και τον 1.3 λί-
τρων κινητήρα που αποδίδει 150 ίππους ή 180 ίππους 
ανάλογα με την έκδοση και 270Nm ροπής. Προκειμένου 
να αυξηθεί η απόδοση και να εξασφαλιστούν καλύτερες 
επιδόσεις και κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τους 
κινητήρες που αντικαθιστούν, οι νέοι προσφέρουν έναν 
πολύ συμπαγή θάλαμο καύσης ενώ η αρχιτεκτονική 
«conrod-crank» εξασφαλίζει καλύτερη μηχανική από-
δοση με ελαχιστοποίηση των τριβών.

Ανανεωμένοι είναι και οι πετρελαιοκινητήρες 1.6 λί-
τρων και 2.0 λίτρων MultiJet II με SCR (Selective Catalytic 
Reduction), που άπαντες πληρούν την νέα νόρμα Euro 
6/D. Συνεργάζονται με το χειροκίνητο 6τάχυτο κιβώ-
τιο ταχυτήτων, το 6τάχυτο αυτόματο διπλού συμπλέκτη 
DDCT και με 9τάχυτο αυτόματο κιβώτιο.

Το νέο Jeep Renegade είναι το πρώτο μοντέλο του 
γκρουπ που θα εφοδιαστεί με τους νέους καινοτόμους 
turbo βενζινοκινητήρες. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά 
επέτρεψαν στο Renegade από το 2014 που εμφανίστηκε 

να αναδιαμορφώσει ολόκληρη την πολυπληθή κατηγο-
ρία των B-SUV και να καταστεί το μοντέλο που προσέφε-
ρε στην Jeep πωλήσεις ρεκόρ για την ευρωπαϊκή αγορά. 
Πλέον ο εξοπλισμός ασφαλείας του είναι ακόμα πιο εκτε-
νής και τα συστήματα infotainment, τελευταίας γενιάς. 
Παραμένοντας πιστό στην φιλοσοφία της Jeep, το νέο 
Renegade ξεπερνάει τα συνηθισμένα και προσφέρει νέα 
γκάμα κινητήρων που εξελίχθηκε με γνώμονα την οικο-
νομία καυσίμου και τις επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου. 
Ο σχεδιασμός του νέου Jeep Renegade είναι τώρα ακόμα 
πιο ξεχωριστός, με ανανεωμένο εμπρόσθιο μέρος και ξε-

χωριστές σπορ πινελιές, που αναδεικνύουν τη σχεδιαστι-
κή και τεχνική κληρονομιά της Jeep. Είναι ήδη διαθέσιμο 
και η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει 4 εξοπλιστικές 
εκδόσεις Sport, Longitude, Limited και Trailhawk.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε ώστε στο νέο τιμοκατάλο-
γο της Jeep οι λιανικές τιμές προ φόρων να προσφέρουν 
στους πελάτες της μάρκας το μέγιστο όφελος σε σχέση 
με το ισχύον φορολογικό καθεστώς. Έτσι, ενδεικτικά η 
τιμή του Renegade ξεκινά από τα 14.217 ευρώ και του 
Compass από τα 18.615 ευρώ. 

Jeep Renegade: Mε τους νέους turbo κινητήρες
auto
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Πρόκειται για ένα... πολυεργαλείο. Το νέο μοντέρνο 
SUV Opel Grandland X, αυτό το... πολυεργαλείο, όπως 
έχει χαρακτηριστεί, εξωτερικά ξεχωρίζει από τις δυνα-
μικές του γραμμές, αλλά δεν του λείπει και η off-road 
πινελιά για να σε γοητεύσει. Χαρακτηριστική άνεση Opel 
πρώτης κατηγορίας προσφέρουν τα πιστοποιημένα από 
το AGR (Campaign for Healthier Backs) εργονομικά κα-
θίσματα, καθώς και το θερμαινόμενο τιμόνι, τα θερμαι-
νόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα και η πίσω πόρτα που 
ανοίγει και κλείνει με απλή κίνηση του ποδιού. Με την 
πανοραμική κρυστάλλινη ηλιοροφή, το εσωτερικό λού-
ζεται με άπλετο φως, ενώ οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή 
τους ένα «παράθυρο στον ουρανό». Ο βασικός του κινη-
τήρας βενζίνης , 1.2 τούρμπο των 130 ίππων και 230 Nm 
ροπής, είναι πολύ καλός και με ιδιαίτερη ευκολία κινεί 
το SUV, χωρίς να του λείπει δύναμη. Σε συνδυασμό με το 
6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, το Grandland X κα-
ταναλώνει σε μια μεικτή διαδρομή –σύμφωνα με το ερ-
γοστάσιο– 5,4 λτ./100 χλμ. Χρειάζεται 7,4 λίτρα βενζίνη 
σε κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ το προαιρετικό ηλεκτρονικό 
σύστημα Grip Control εξασφαλίζει ότι η ισχύς μεταφέρεται 
με ασφάλεια στον δρόμο, παρέχοντας κορυφαία πρόσφυ-
ση όλο τον χρόνο και σε όλες τις επιφάνειες. Ο οδηγός 
μπορεί να επιλέξει από πέντε προγράμματα οδήγησης. 

Το σύστημα, στη συνέχεια, προσαρμόζει την κατανομή 
ροπής στους εμπρός τροχούς, επιτρέπει την ολίσθηση 
του τροχού εάν είναι απαραίτητο και, με το αυτόματο κι-
βώτιο, προσαρμόζει τα σημεία αλλαγών σχέσεων καθώς 
και την απόκριση του γκαζιού. Αυτό εξασφαλίζει τέλεια 
πρόσφυση και σταθερή συμπεριφορά ανεξάρτητα εάν το 
Grandland X κινείται σε χιόνι, λάσπη, άμμο ή βρεγμένη 

επιφάνεια. Στο πλαίσιο εορτασμού των 120 χρόνων Opel, 

η γερμανική εταιρεία προσφέρει 120 SUV σε μοναδικές 

τιμές. Το premium SUV Grandland X διατίθεται τώρα 

από 21.950 ευρώ με κινητήρα βενζίνης ή diesel, καθώς 

οι περιορισμένες εκδόσεις «120 Edition» ξεκινούν από 

24.650 ευρώ.

Το πρώτο Finance Club στην Ελλάδα δημιουργήθηκε 
το 2015, από φοιτητές του Πανεπιστήμιου Μακεδονία. Με 
κεντρική ιδέα την ανάπτυξη ενός συλλόγου από φοιτητές 
για φοιτητές και με ένα concept δοκιμασμένο με μεγάλη 
επιτυχία στο εξωτερικό, οι φοιτητές το προσάρμοσαν στα 
ελληνικά δεδομένα. Γνώμονας είναι οι σπουδαστές να πε-
ράσουν από την θεωρεία στην πράξη και να συνδεθούν 
με την σύγχρονη χρηματοοικονομική επιστήμη και με 
την αγορά εργασίας. Ο δίαυλος για αυτό γίνεται μέσα από 
εκδηλώσεις με σημαντικούς ομιλητές, αλλά και με επαγ-
γελματικά project σε συνεργασία με την εταιρία VRS, όπου 
εδρεύει σε Αθήνα και Λουξεμβούργο, εξηγεί στην Karfitsa 
η γενική γραμματέας του club, Άννα Παπαθανασίου.‘’ 
Μέσα από εκδηλώσεις προσπαθούμε να παρακινήσουμε 
τους φοιτητές να δουν λίγο πιο πέρα από τη σχολή τους. 
Σε αυτό εμείς συμβάλουμε προσφέροντας την δυνατό-
τητα στήριξη εύρεσης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς 
συνεργαζόμαστε με εταιρεία στην Αθήνα’’, περιγράφει. Τα 
πρότζεκτ αυτά συνήθως διαρκούν ένα μήνα, ενώ μετά την 
ολοκλήρωση τους οι φοιτητές αποκτούν αρκετά skills, 
που τους βοηθούν στην μετέπειτα επαγγελματική τους 
πορεία. ‘’Τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα, καθώς 
μετά το πέρας τους δημοσιεύονται, όπως για παράδειγμα 
στο Bloomberg’’, σημειώνει η ίδια.

Τα προγράμματα είναι δωρεάν και ανοιχτά για όλους 
τους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων. Άλλωστε η 
πρακτική εξάσκηση μέσω των προγραμμάτων μπορεί να 
γίνει εξ’ αποστάσεως. Ως προς την διαδικασία των προ-
γραμμάτων η ίδια υπογραμμίζει ότι: ‘’ στο club έχουμε 

έναν Υπεύθυνο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος έρ-
χεται σε επαφή με την εταιρία, για την οποία τρέχουμε το 
εκάστοτε πρότζεκτ, και στη συνέχεια ο ίδιος κατευθύνει 
τους φοιτητές’’.

Τα μέλη και οι συμμετέχοντες ολοένα και αυξάνονται
Ο φοιτητικός σύλλογος από την πρώτη στιγμή δέχθη-

κε την στήριξη τόσο από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ, όσο και 
από τους ίδιους του φοιτητές. Κάθε εκδήλωση στέφεται 
με επιτυχία, ενώ κάθε ομιλία είναι ‘’sold-out’’. Όπως μας 
αναφέρει η γεν. γραμματέας, από το 2015 έως τώρα τα 
μέλη είναι περίπου 400, ενώ στις εκδηλώσεις έχουν πα-
ρευρεθεί πάνω από 1.000 άτομα, τα οποία δεν είναι μόνο 
από το ΠΑΜΑΚ, αλλά και από άλλες σχολές και πόλεις’’.

Μάλιστα, ένα από τα επιτυχημένα event του club έγι-
νε φέτος και ήταν ο πρώτος πανελλαδικός διαγωνισμός 
trading ( μτφρ. Η διαδικασία των αγοραπωλησιών των 
μετοχών και των ομολόγων στο χρηματιστήριο).

Πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναπτύξει η Hyundai Motor 
Group την τεχνολογία Συνεχούς Μεταβαλλόμενης Διάρκειας βύθισης 
Βαλβίδας (Continuously Variable Valve Duration (CVVD)), η οποία θα 
εξοπλίζει τα μελλοντικά οχήματα της Hyundai. Η καινοτομία αυτή 
αποκαλύφθηκε στο Hyundai Motorstudio Goyang πριν από μέρες μαζί 
με τον Smartstream G1.6 T-GDi, τον πρώτο κινητήρα που διαθέτει την 
τεχνολογία CVVD.

Το Hyundai Motorstudio Goyang αποτελεί το μεγαλύτερο θεμα-
τικό πάρκο αυτοκινήτων στην Κορέα, προσφέροντας διασκέδαση και 
ενθουσιασμό στους επισκέπτες, καθώς μεταξύ άλλων μαθαίνουν πώς 
κατασκευάζονται τα αυτοκίνητα και πώς λειτουργούν.

H τεχνολογία CVVD βελτιστοποιεί τόσο την απόδοση του κινητήρα 
όσο και την οικονομία καυσίμου, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλική προς το 
περιβάλλον. Η τεχνολογία ελέγχου βαλβίδων ρυθμίζει τη χρονική δι-
άρκεια ανοίγματος και κλεισίματος των βαλβίδων ανάλογα με τις συν-
θήκες οδήγησης, επιτυγχάνοντας αύξηση της απόδοσης του κινητήρα 
κατά 4% και βελτίωση της οικονομίας καυσίμου κατά 5%. Επιπλέον, η 
τεχνολογία μειώνει τις εκπομπές ρύπων κατά 12%.

Ο νέος κινητήρας Smartstream G1.6 T-GDi θα εξοπλίζει το Hyundai 
Sonata Turbo, του οποίου η διάθεση θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο 
του 2019. Αυτή η πρεμιέρα θα είναι η πρώτη από μια γκάμα νέων οχη-
μάτων Hyundai που θα διαθέτουν τον νέο κινητήρα.

Opel Grandland X: Πρόκειται για... πολυεργαλείο

Φοιτητές του ΠΑΜΑΚ δημιούργησαν 
το πρώτο Finance Club στην Ελλάδα

Hyundai:  
Νέα τεχνολογία 
κινητήρων

auto
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Laser µπικίνι
- µασχάλες µόνο
 40 ευρώ η συνεδρία! Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας



Τι άλλο να ζητήσει κανείς στην καρδιά της Θεσσαλονίκης; 
Ένα στέκι, έναν φιλόξενο καφέ και καλούς φίλους. Ξέρεις, εκείνους που ξεκινάς να μιλάς 
για το τι έγινε στη δουλειά και καταλήγετε να σχεδιάζετε τις διακοπές σας, ενώ ταυτόχρο-
να ακούτε αγαπημένες μουσικές και απολαμβάνετε το ποτό σας. 
Μέσα στην απλότητα κρύβονται τα μεγαλύτερα μυστικά της ζωής κι αυτό είναι κάτι που 
μας εχει μεταδώσει από το 2005 αυτή η ομάδα που δεν ήρθε apallou. Γεννήθηκε στην 
καρδιά της Θεσσαλονίκης, όταν η Καρόλου Ντυλ ήταν απλά ένα πέρασμα. Αυτά τα 2 αξι-
αγάπητα αδέρφια, ο Γιώργος και ο Γιάννης, με την απλότητά τους και το ζεστό χαμόγελο, 

κατάφεραν να κάνουν την περιοχή το hot spot της πόλης. Και το apallou το στέκι του 
φοιτητή αλλά και του δικηγόρου, της κόρης αλλά και της μητέρας, του ντόπιου αλλά και 
του τουρίστα! 
Το apallou αλλάζει, προσαρμόζεται στις συνήθειές σου και έρχεται με νέα διακόσμηση και 
ανανεωμένο μενού... 
Ο καφές και το πρωινό γινεται κρασί και brunch μετά το μεσημεράκι, οι μουσικές συνεχί-
ζουν να παίζουν και το παρεάκι ξαναστήνεται. Τελικά, είναι τόσο λίγα και τόσο ουσιαστικά 
τα πράγματα που χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι.

Νέα διακόσμηση, νέο menu και νέος «αέρας» στο apallou

Ενα στέκι... apallou για όλους εμάς
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Ενοικιάστε
το αυτοκίνητό σας

µε

το µήνα 
350€ 

χώρις επιπλέον χρεώσεις 
και προκαταβολή

Mob: 6980889313
Web: www.thessaloniki-cars.gr

E-mail: info@thessaloniki-cars.gr

Η πραγματική εικόνα είναι απογοητευτική, καθώς 

το ένα τρίτο των ασθενών με λοιμώξεις του ουροποι-

ητικού συστήματος εξακολουθούν να λαμβάνουν τέ-

τοιες συνταγές, παρά τους αυστηρούς περιορισμούς.

«Στα τέλη του περασμένου έτους, ο EMA ολοκλή-

ρωσε την επανεξέταση των σοβαρών, συνδεόμενων με 

αναπηρία και δυνητικά μόνιμων ανεπιθύμητων ενερ-

γειών των αντιβιοτικών της κατηγορίας των κινολονών 

και των φθοριοκινολονών. Σύμφωνα με την Επιτροπή 

Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του EMA, έπρεπε να 

επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση των αντιβιοτικών 

της κατηγορίας των φθοριοκινολονών. Στις πληρο-

φορίες τόσο προς τους γιατρούς όσο και προς τους 

ασθενείς θα πρέπει να τονίζονται οι συνδεόμενες με 

αναπηρία και δυνητικά μόνιμες ανεπιθύμητες ενέργει-

ες. Μάλιστα, οι ασθενείς με παρενέργειες που σχετίζο-

νται με τους μυς, τους τένοντες ή τις αρθρώσεις και το 

νευρικό σύστημα πρέπει να διακόπτουν τη θεραπεία 

με αυτά τα αντιβιοτικά αμέσως», διευκρινίζει ο εξει-

δικευθείς στη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική,  χειρουργός ουρολόγος  Δρ. 

Μάρκος Καραβιτάκης, MD, MSc, DIC (Imperial College), PhD, FEBU, Αs. Member European 

Association of Urology Guidelines Office.

«Όσον αφορά στο ουροποιητικό σύστημα, οι περιορισμοί συνίστανται στη μη χρήση 

των εν λόγω αντιβιοτικών για τη θεραπεία λοιμώξεων που μπορούν να υποχωρήσουν 

χωρίς θεραπεία ή δεν είναι σοβαρές, για τη θεραπεία μη βακτηριακών λοιμώξεων (όπως 

της μη βακτηριακής προστατίτιδας), για την υποτροπή λοιμώξεων του κατώτερου ουρο-

ποιητικού συστήματος (ουρολοιμώξεων που δεν επεκτείνονται πέρα από την ουροδόχο 

κύστη), για τη θεραπεία ήπιων ή μέτριων βακτηριακών λοιμώξεων, εκτός αν δεν είναι 

εφικτό να χρησιμοποιηθούν άλλα αντιβακτηριακά φάρμακα που συνιστώνται ευρέως για 

τη θεραπεία των παθήσεων αυτών. Παρόλα αυτά, η μελέτη αποτυπώνει την κοινή πρα-

κτική, που δεν είναι άλλη από τη συνέχιση της χορήγησή τους παρά τις προειδοποιήσεις 

για τους κινδύνους».

Ειδικότερα, η αποτελεσματικότητα των φθοριοκινολονών σε ένα ευρύ φάσμα παθο-

γόνων είναι αποδεδειγμένη. Θεωρούνται ασφαλέστερα από άλλα αντιβιοτικά, παρά τα σο-

βαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με τη συστηματική χρήση τους. Αυτά τα χα-

ρακτηριστικά έχουν οδηγήσει σε υπερσυνταγογράφηση. Όμως, μελέτη που δημοσιεύτηκε 

στο Clinical Infectious Diseases έδειξε ότι οι φθοριοκινολόνες, συνήθως χορηγούνται για 

περιπτώσεις που δεν χρειάζονται καθόλου αντιβιοτικά ή που δεν είναι η συνιστώμενη 

θεραπεία πρώτης γραμμής. Περίπου το 5% όλων των φθοριοκινολονών που συνταγο-

γραφούνται σε ενήλικες τόσο σε ιατρεία όσο και τμήματα επειγόντων περιστατικών, είναι 

εντελώς περιττές. Περίπου το 20% όλων των συνταγών φθοριοκινολόνης δεν τηρούν τις 

συστάσεις σχετικά με τη χρήση φθοριοκινολονών ως θεραπεία πρώτης γραμμής.

Λοιμώξεις ουροποιητικού: Πότε πρέπει να χορηγούνται κινολόνες;
υγεία
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Όλοι οι επίσημοι φορείς δημόσιας υγείας προειδοποιούν ότι η έκθεση στον ήλιο πρέπει 
να είναι περιορισμένη, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεών του. Παράλληλα, όμως, εξαί-
ρουν τα πολλαπλά οφέλη στη λειτουργία του οργανισμού, πέραν της γνωστής επίδρασής 
του στη σύνθεση της βιταμίνης D. 

Όπως μας εξηγεί η ιατρός Λειτουργικής, Προληπτικής, Αντιγηραντικής και Αναγεννη-
τικής Ιατρικής Δρ. Νικολέτα Κοΐνη, το ποσοστό της ακτινοβολίας που διαπερνά την ατμό-
σφαιρα είναι λιγότερο από το 2,5%. Το φως που φθάνει στη γήινη επιφάνεια αποτελείται 
κατά 90% από UVA και κατά 10% από UVB, ενώ ο τρίτος τύπος, η UVC, δεν μας επηρεάζει 
καθώς απορροφάται από τη στοιβάδα του όζοντος. Η ακτινοβολία που θα φτάσει σε μας 
ποικίλλει αναλόγως των μεταβολών στην ατμοσφαιρική απορρόφηση, την ώρα της ημέ-
ρας, το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, την κάλυψη του ουρανού με σύννεφα και την 
εποχή. Η βιολογική δραστικότητα εξαρτάται από το μήκος κύματος, με τη UVA να διεισδύει 
βαθύτερα στο δέρμα και τη UVB να απορροφάται σε μεγάλο βαθμό στην επιδερμίδα. «Η 
υπερβολική έκθεση οδηγεί σε οξεία βλάβη των κερατινοκυττάρων, απόπτωση και μετάλ-
λαξη στα ογκοκατασταλτικά γονίδια p53. Η UVA καταστρέφει το DNA έμμεσα, μέσω του 
σχηματισμού ελευθέρων ριζών και οξειδωτικής βλάβης, ενώ η UVB ακτινοβολία προ-
καλεί άμεση βλάβη στο DNA, με μεταλλάξεις που προδιαθέτουν σε καρκίνους του δέρ-
ματος», διευκρινίζει η Δρ. Κοḯνη, Επιστημονική Υπεύθυνη για το σύστημα Λειτουργικής 
Ιατρικής στην Ιατρική μονάδα ΙΑΤΩΡ. 

Παράλληλα, όμως, η ηλιακή ακτινοβολία έχει και άλλες βιολογικές επιδράσεις που 
ανακαλύπτονται σιγά-σιγά, με συνέπεια να αμφισβητούνται πια οι πολιτικές που περιορί-
ζουν αυστηρά την έκθεση στον ήλιο. Ρόλο-κλειδί σ’ αυτήν την αλλαγή έχει η βιταμίνη D 
και τα νέα δεδομένα σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία.

Παρά το όνομά της η βιταμίνη D είναι μια ορμόνη που κυρίως συνθέτεται από το δέρ-
μα. Σύμφωνα με τη Δρ. Κοΐνη, τα επίπεδά της καθώς και οι επιδράσεις λειτουργούν ως 
βιοδείκτες της έκθεσης στον ήλιο. Η έλλειψή της, η οποία είναι αρκετά συχνή ακόμα και 
σε ανθρώπους που ζουν σε ηλιόλουστες χώρες όπως η δική μας, συνδέεται με έναν αυ-
ξανόμενο αριθμό παθολογικών διεργασιών.

Ειδικότερα, η υποβιταμίνωση D σχετίζεται με μυϊκή αδυναμία και με επιδείνωση της 
απώλειας οστικής πυκνότητας, που οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου καταγμάτων στους 
ηλικιωμένους, και πιθανώς με απώλεια χόνδρου και οστεοαρθρίτιδα, όπως άλλωστε και 
με σαρκοπενία. 

Επίσης, εμπλέκεται στη διαμόρφωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Πολλές αυτο-
άνοσες ασθένειες σχετίζονται με την ανεπάρκεια βιταμίνης D, συμπεριλαμβανομένου του 
άσθματος, των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, της πολλαπλής σκλήρυνσης και της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 

Αξιοσημείωτη είναι και η επίδρασή της στην ψυχική ισορροπία. Κι αυτό διότι μετά την 
έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία τα κερατινοκύτταρα παράγουν οπιοειδή Β-ενδορφίνη, 
μια θαυματουργή ορμόνη που μειώνει το στρες, αλλάζει θετικά τη διάθεση και αυξάνει τα 
επίπεδα ενέργειας. 

Η υπεριώδη ακτινοβολία έχει και θεραπευτικά οφέλη σε μια σειρά από δερματοπά-
θειες όπως η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα, το τοπικό σκληρόδερμα και η λεύκη. Στις 
θετικές επιδράσεις της συγκαταλέγεται και η μείωση της παχυσαρκίας και η βελτίωση του 
μεταβολικού συνδρόμου, ανεξάρτητα από τη βιταμίνη D.

Ήλιος: Πώς επιδρά στον οργανισμό μας;
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Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τον ΛαυρέντηΜαχαιρίτσα και τα «Κίτρινα Ποδήλατα» θα 
παρουσιάσουν το πλούσιο ρεπερτόριο τους στις 11 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

«κάθε μέρα και μια συναυλία» στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ.

Τι έχει μείνει απ’ τη φωτιά στη ΔΕΘ 
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XRISTOSTSIF&THELOSTBOYS

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 
η μοναδική Ελεονώρα 
Ζουγανέλη στο Θέατρο 

Δάσους.

Ο Γιάννης Πάριος έρχεται 
για μία μοναδική συναυλία 

στο Ανοιχτό Θέατρο του 
Δήμου Συκεών ‘Μάνος 
Κατράκης’ στις 10.9.

Ο Σωκράτης Μάλαμας 
στις 11.9  στο Θέατρο 

Δάσους για μία μοναδική 
καλοκαιρινή συναυλία.

Οι Gadjo Dilo θα 
συναντήσουν, για πρώτη 
φορά, τη Συμφ. Ορχήστρα 

του Δ. Θεσσαλονίκης 
στις 13.9 στη Μονή 

Λαζαριστών. 

Ο Xristos Tsif είναι ο πρώτος 
Έλληνας καλλιτέχνης που 
υπηρετεί την Country mu-
sic κι έχει καταφέρει να το 

επιβάλλει στις live εμφανίσεις 
του και να κάνει το κοινό να 
ανταποκριθεί με θέρμη στα 

τραγούδια του.

Σελ. 102 Σελ. 102 Σελ. 102 Σελ. 102

Σελ. 105

Σελ. 102
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Δεν γυρίζει και ο 

Αρκάς μια ταινία για 

να μάθουμε επιτέλους 

την αλήθεια.

Social 
Media

Ο πρώτος Έλληνας που υπηρετεί 
την Country music! ▶ Ο μοναδικός Νίκος Βέρτης 

συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο 
ORAMA της περιοχής Αεροδρο-
μίου και οδεύει προς το φινάλε.
Όσοι φαν του αγαπημένου 
καλλιτέχνη δεν τον απόλαυσαν 
μάλλον πρέπει να επισπεύ-
σουν!
▶ Η Κατερίνα Βρανά καλωσο-
ρίζει το φθινόπωρο στις 7 και 
8 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Αρι-
στοτέλειον με την καινούργια 
παράσταση ‘Staying Alive(Σχε-
δόν πέθανα) και διακωμωδεί 
την θυελλώδη περιπέτεια της 
υγείας της με τον πιο αστείο 
τρόπο.
▶ Η μεγάλη επιτυχία MASTER 
CLASS συνεχίζεται στο θέατρο 
Αριστοτέλειον από 11 έως 
15 Σεπτεμβρίου.Στον ρόλο 
της Μαρίας Κάλλας η Μαρία 
Ναυπλιώτου.
▶ Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 
ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 
Rockband θα μοιραστούν την 
σκηνή στο Ανοιχτό Θέατρο 
του Δήμου Νεάπολης στην 
γιορτή Βαλκανικής Πλατείας 
ενώ την Κυριακή 8 Σεπτεμ-

βρίου ο Δημήτρης Μπάσης 
συναντιέται με τον Κώστα 
Καραφώτη.
▶ Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η 
μοναδική Ελεονώρα Ζουγα-
νέλη στο Θέατρο Δάσους στο 
πλαίσιο της καλοκαιρινής πε-
ριοδείας της με τίτλο ΄Κάπου 
σ’έχω ξαναδεί’.
▶ Ο Γιάννης Πάριος έρχεται 
για μία μοναδική συναυλία 

στο Ανοιχτό Θέατρο του Δή-
μου Συκεών ‘Μάνος Κατράκης’ 
την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου.Ώρα 
έναρξης 21:00.
▶ Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 
ο Σωκράτης Μάλαμας στο Θέ-
ατρο Δάσους για μία μοναδικά 
καλοκαιρινή συναυλία.Μαζί 
του η Ιουλία Καραπατσάκη.
▶ Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου  ο 
Κώστας Μακεδόνας σε μία 
συναυλία που διοργανώνει ο 

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου με 
δωρεάν είσοδο στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο Ευόσμου.Μαζί 
του η Μαίρη Δούτση.
▶ Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου οι 
θρυλικοί SISTERS OF MERCY 
στο Fix Factory of Sound.
#Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 
οι ΠΥΞ ΛΑΞ στο Θέατρο Γης 
και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Δάσους.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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XRISTOSTSIF&THELOSTBOYS

Η αγάπη του για την κιθάρα και οι μουσικές του αναζητήσεις τον έβγαλαν στον δρό-
μο της country μουσικής.  Ο Xristos Tsif είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που 
υπηρετεί αυτό το είδος κι έχει καταφέρει να το επιβάλλει στις live εμφανίσεις του και 
να κάνει το κοινό να ανταποκριθεί με θέρμη στα τραγούδια του.  Αυτό από μόνο του 
μας κινεί το ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτόν και την μπάντα του.

#AdultsInTheRoom
#Gavras

#AGENDA_MOU

Πόσα ΙΟUs κοστίζει το 
εισιτήριο για να δεις το 

Adults In The Room με τον 
Βαρουφάκη;

Μπαίνουν δεξιοί στο 
IMDB για να βάλουν 

χαμηλή βαθμολογία σε μια 
ταινία που δεν έχουν δει, γιατί 

δεν έχει κυκλοφορήσει 
ακόμα.

Η σάρα, η μάρα και 
το κακό συναπάντημα 

In The Room.  Πιο 
σωστός τίτλος θα 

ήταν.

Τέτοια υστερία με 
κινηματογραφική ταινία 
έχουμε να δούμε από τον 

Τελευταίο Πειρασμό.

Πόσα και ποια είναι τα μέλη των Lost Boys; 
XristosTsif – φωνή και κιθάρα
Δήμος Δημητριάδης – drums
George Athanas – Bass
Joan Προκοπίου - Φωνή
Πώς θα χαρακτηρίζατε το είδος μουσικής 
που υπηρετείτε; Κατά κύριο λόγο country.  
Αλλά έχουμε και πολλές επιρροές από 
Rockabilly, Western Swing, Honky Tonk, 
Rock n’ Roll, Blues… Γενικά θέλουμε αυτό 
που παρουσιάζουμε να είναι ευχάριστο στ’ 
αυτιά.
Ο ήχος της σύγχρονης countryδεν είναι 
κάπως μακριά από την Ελληνική κουλ-
τούρα; Φυσικά και είναι!  Πολλά χιλιόμετρα 
μακριά, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει στο να 
την προτείνουμε και να την ακούμε.  Στην 
country μας οδήγησαν οι αναζητήσεις του 
Xristos Tsif πάνω στην κιθάρα.
Ποιες υπήρξαν οι μουσικές επιρροές σας 
και οι καλλιτέχνες-πρότυπα; Κατά βάση οι 
Danny Gatton, Roy Buchanan, Vince Gill, Don 
Kelly Band και πολλοί άλλοι βέβαια… Πώς 

μπορείς, ας πούμε να μην έχεις επιρροές 
από τον Elvis;
Ποιος είναι ο δημιουργός των τραγουδιών 
σας; Τόσο οι μουσική όσο και οι στίχοι είναι 
έμπνευση του Xristos Tsif.
Πόσα από αυτά έχουν δισκογραφηθεί; Μέ-
χρι τώρα έχουμε ηχογραφήσει δύο δίσκους 
και δύο single.  To 2013 ηχογραφήσαμε το 
single «All I want is to stay” ένα κομμάτι 
για την συλλογή του Rock n Roll Republic.  
O πρώτος δίσκος ήταν το 2015 με τίτλο “I 
Wonder”. Μέσα στο 2019 κυκλοφόρησε 
και το δεύτερο single “Bring My Life Back 
To Me”.και ο νέος μας δίσκος του 2019 εί-
ναι το άλμπουμ “New Rising”.  
Έχετε κάνει και liveεκτός Ελλάδας και 
έχετε αρκετές συμμετοχές σε φεστιβάλ 
του εξωτερικού.  Αληθεύει ότι κληθήκατε 
να εμφανιστείτε και στο Τέξας; Ναι!  Είχα-
με πρόταση να παίξουμε στο Jefferson σε 
country μουσικά βραβεία για να μας βρα-
βεύσουν σαν top Ευρωπαϊκή country band.
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The Media
▶ ΚΑΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
Για να μην λέτε ότι βγάζω κακίες στη στήλη, ορίστε:  Ούτε  ο ίδιος ο 
Ευτύχης Μπλέτσας δεν πιστεύει πώς γίνεται να κάνει εκπομπή στην 
τηλεόραση.  Το ομολογεί στο trailer της εκπομπής για τη νέα σεζόν.

▶ ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΔΙΦΡΑΓΚΑ (ΠΡΟΦΑΝΩΣ)
Quiz:  Ποιο κανάλι κοιτάζει αυτή τη σεζόν να τα «κουτσοβολέψει» 
με ό,τι του έχει μείνει stock από την προηγούμενη;  Με μετακινή-
σεις παρουσιαστών σε άλλες ώρες και με συνδυασμούς των ασυν-
δύαστων;  Έλααα, εύκολο είναι.  Δες τα trailer και θα καταλάβεις.  

▶ ΠΟΥ ΘΑ «ΣΚΑΪ» Η ΒΟΜΒΑ;
Βλέπουμε στο trailer πως σ’ αυτό το τηλεπαιχνίδι με τις βόμβες που 
ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ, οι βόμβες θα σκάνε στα μούτρα του παρουσια-
στή Σάκη Τανιμανίδη.  Αλήθεια είναι ή το κάνουν για να μαζέψουν 
συμμετοχές;

▶ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ»
Λογικό ήταν με τα νούμερα τηλεθέασης που είχε η εκπομπή «Πάμε 
πακέτο» να βρει άμεσα άλλη τηλεοπτική στέγη.  Πάντως εγώ, που 
είμαι συνομωσιολόγος, ακόμη αναρωτιέμαι για τους λόγους που 
ο Alpha αποφάσισε να την κόψει.  Προφανώς δεν ήταν η παρου-
σιάστρια αφού της έκανε πρόταση για ένα άλλο concept.  Τι ξέρει 
ο Alpha που δεν το ξέρει το νέο κανάλι που θα φιλοξενήσει την 
εκπομπή;

▶ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΚΑΛΑ!
Το γεγονός ότι περσινή συμμετέχουσα στο Greece’s Next Top Model 
θα συμμετέχει φέτος σε θεατρική παράσταση μας λέει κάτι για το 
επίπεδο του «πολιτισμού» στην χώρα μας;  Ή μόνο εγώ αισθάνομαι 
άβολα.

Είναι και αυτές οι στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στον χρόνο για όλους όσους τις βιώσαμε.Πριν από μία δεκαετία,ό-
ταν ακόμη μεσουρανούσε το ΧΑΡΑΜΑ live,σε ένα ξαφνικό μεταμεσονύκτιο meeting σε μία φοβερή παρέα ο Αντώνης 

Ρέμος που πήγε να απολαύσει τον παλιόφιλό του Φαίδωνα Μερετάκη,πήρε το μικρόφωνο ενώ ο Νίκος Βέρτης τον 
συνόδευε στο μπουζούκι.Οι στιγμές που ακολούθησαν μαγικές όπως και οι καταστάσεις με λουλούδια και σπάσιμο 

χιλιάδων πιάτων έως το πρωί!

Όλα ξεκίνησαν το 2005 από την οικογένεια Παπασωτηρί-
ου, που δημιούργησαν το πρώτο ζαχαροπλαστείο “Παπα-
σωτηρίου” στην οδό Τσάμη Καρατάσου 25, στον Εύοσμο, 
παρασκευάζοντας τις πιο γλυκές προτάσεις. 
Χειροποίητα γλυκά, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες και ό,τι 
βάλει ο νους σας παρασκευάζονται με αγάπη και κυρίως 
με τα πιο αγνά υλικά. 
Το ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου ξεχωρίζει αμέσως για 
την ποιότητα του, τις δυνατές του γεύσεις και τις εξαιρετικά 
ανταγωνιστικές του τιμές. 

Σήμερα, συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση και διατη-
ρεί αναλλοίωτη την ποιότητα του. Με δεύτερο κατάστημα 
στην οδό Αντωνίου Τρίτση 100 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, 
σας υποδέχεται με χειροποίητα γλυκά και αλμυρά εδέσμα-
τα αλλά και για στιγμές χαλάρωσης, ώστε να απολαύσετε 
τον καφέ σας σε ένα προσεγμένο και όμορφο χώρο. 

Με 2 καταστήματα: 
1ο Κατάστημα: Τσάμη Καρατάσου 25, τηλ. 2310 759475 
2ο Κατάστημα: Αντωνίου Τρίτση 100, τηλ. 2310660300
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Το Κέντρο Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονί-
ας υποδέχεται το Φθινόπωρο με μια μεγάλη συ-
ναυλία. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολι-
τισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης 
οργανώνει μια βραδιά που θα αποτελέσει έναν 
ξεχωριστό συνδυασμό gypsy Swing και κλασσι-
κής μουσικής! Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 
στη Μονή Λαζαριστών οι Gadjo Dilo. θα συναντή-
σουν, για πρώτη φορά, τη Συμφωνική Ορχήστρα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Την Ορχήστρα διευ-
θύνει ο Συμεών Ιωαννίδης.

Πώς έγινε όμως αυτή η ενδιαφέρουσα αλλά 
κ «πρωτοποριακή» σύμπραξη;  Λίγο πριν τη 
φιλανθρωπική συναυλία τους η «φωνή» των 
Gadjo Dilo Ηλιάνα Τσαπατσάρη μίλησε στην 
Karfitsa  για το πώς θα συνδυαστεί η gypsy jazz 
με την κλασσική μουσική.

«Μας προσέγγισαν από την Συμφωνική Ορ-
χήστρα και το βρήκαμε τρομερά ενδιαφέρον, κα-
θώς  θα είναι η πρώτη φορά που θα συμπράξου-
με ως μπάντα με κάποια ορχήστρα κλασσικής 
μουσικής αλλά και  επιπλέον η φιλανθρωπική  
χροιά που θα έχει η συναυλία», αναφέρει η κ. 
Τσαπατσάρη.

Όσο για το τι θα ακούσουμε εκείνη τη βρα-
διά; « Θα παίξουμε όλα τα κομμάτια μέσα από τα 
οποία μας έχει γνωρίσει και αγαπήσει το κοινό, 
συν τις καινούριες μας μουσικές, που ελπίζουμε 
να αγαπηθούν εξίσου» καταλήγει η κ. Τσαπα-
τσάρη.

Η είσοδος της συναυλίας είναι ελεύθερη. 
Αντί εισιτηρίου θα συλλέγονται τρόφιμα μακράς 
διαρκείας, χαρτικά– απορρυπαντικά– είδη προ-
σωπικής υγιεινής για την ΑΡΩΓΗ. 

Οι θεατές μπορούν να τα αφήνουν σε ειδικό 
χώρο στην είσοδο του θεάτρου.

Λίγα λόγια για την ΑΡΩΓΗ Θεσσαλονίκης
Η ΑΡΩΓΗ Θεσσαλονίκης είναι μία ομάδα εθε-

λοντών πολιτών που σκοπό έχει να συνδράμει 
πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυ-
τήν τη δύσκολη χρονική περίοδο, τα οποία δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Αυτοί 
οι πολίτες πρέπει να νιώσουν έμπρακτα την αλ-
ληλεγγύη άλλων πολιτών για να μπορέσουν να 
σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Δραστηριοποι-
ούνται στη Θεσσαλονίκη από τον Μάιο του 2012. 
Διαθέτει εθελοντές πολίτες που βοηθούν σε 
αυτήν την προσπάθεια, αλλά και πολλούς που 
συνδράμουν σε τρόφιμα, χαρτικά, απορρυπαντι-
κά, είδη προσωπικής υγιεινής και είδη πρώτης 
ανάγκης, ώστε να παραδίδονται πακέτα στις οι-
κογένειες που έχουν αναλάβει και συνεχώς ανα-
λαμβάνουν.

Αντί εισιτηρίου θα συλλέγονται τρόφιμα μακράς διαρκείας, χαρτικά– 
απορρυπαντικά– είδη προσωπικής υγιεινής για την ΑΡΩΓΗ

Οι Gadjo Dilo συναντούν  
τη Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
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info
Μονή Λαζαριστών: Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη - Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου Ώρα έναρξης: 21.00
Η είσοδος είναι ελεύθερη με σειρά προσέλευσης. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20.00
Παραγωγή: Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πληροφορίες: τηλ.: 2310 602599
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Πλούσιο και φέτος θα είναι το καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα της 84ης ΔΕΘ. Πολλά ονόματα από διαφορετικούς χώ-
ρους της ελληνικής μουσικής σκηνής να ανεβαίνουν και 
φέτος στη σκηνή των Music Events της 84ης ΔΕΘ, η οποία 
θα φιλοξενήσει το πιο πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα 
από τις 8-15 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.

Οι συναυλίες που διοργανώνονται κάθε χρόνο κατά 
την διάρκεια της ΔΕΘ, αποδεδειγμένα προσελκύουν χιλιά-
δες κόσμο που επισκέπτεται την έκθεση με αφορμή αυτές. 

Κάθε βράδυ και μία συναυλία
Κάθε βράδυ στις 21:30 στη μουσική σκηνή κάτω από 

το Τόξο της ΧΑΝΘ τα Music Events προσκαλούν τους δε-
κάδες χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης σε μία μεγάλη 
γιορτή.

Από Πορτοκάλογλου και Ρουβά μέχρι Πάολα στη ΔΕΘ
Στις 8 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της ΔΕΘ ανεβαίνει ο 

πολύ αγαπητός Θέμης Αδαμαντίδης και οι Μέλισσες.
Τη «σκυτάλη» παίρνουν στις 9 Σεπτεμβρίου οι αδελ-

φοί Τσαχουρίδη με τον Stavento.
Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου θα ξεσηκώσει τους θεατές ο 

Πάνος Κιάμος.
Την επόμενη ημέρα, στις 11 του μηνός, οι Λαυρέντης 

Μαχαιρίτσας, Νίκος Πορτοκάλογλου και τα Κίτρινα Ποδή-
λατα θα παρουσιάσουν το πλούσιο ρεπερτόριο τους, ενώ 
στις 12 Σεπτεμβρίου οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον μοναδικό Σάκη Ρουβά, 
που για μία ακόμη χρονιά θα βρεθεί στη σκηνή της ΔΕΘ.

Τον τόνο στα Music Events δίνουν την Παρασκευή 13 
Σεπτεμβρίου η Ελένη Φουρέιρα και ο Αναστάσιος Ράμος.

Το πάρτι των συναυλιών της 84ης ΔΕΘ συνεχίζεται στις 
14 Σεπτεμβρίου με τον Μάκη Δημάκη, την Ειρήνη Παπα-
δοπούλου και τον Βασίλη Δήμα.

Το συναυλιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυ-
ριακή 15 του μηνός με την Πάολα και τον Γιώργο Παπα-
δόπουλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Music Events
• 8 Σεπτεμβρίου –  Θέμης Αδαμαντίδης και Μέλισσες.
• 9 Σεπτεμβρίου – Αδελφοί Τσαχουρίδη και  Stavento
• 10 Σεπτεμβρίου – Πάνος Κιάμος.
• 11 Σεπτεμβρίου – Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Νίκος 

Πορτοκάλογλου και τα Κίτρινα Ποδήλατα
• 12 Σεπτεμβρίου – Σάκης Ρουβάς
• 13 Σεπτεμβρίου – Ελένη Φουρέιρα και Αναστάσιος 

Ράμος.
• 14 Σεπτεμβρίου – Μάκης Δημάκης, Ειρήνη Παπαδο-

πούλου και Βασίλης Δήμας.
• 15 Σεπτεμβρίου – Πάολα.
info
8-15 Σεπτεμβρίου στις 21:30 κάτω από το Τόξο της 

ΧΑΝΘ
Τις συναυλίες τις παρακολουθούν όλοι μόνο με το ει-

σιτήριο της 84ης ΔΕΘ.

Οι συναυλίες της 84ης ΔΕΘ:  
Πορτοκάλογλου, Ρουβάς, Φουρέιρα, Πάολα 
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O Δικέφαλος ξεπέρασε και τον «σκόπελο» 
του Πανιώνιου, κέρδισε με 2-1 (έκανε το δύο 
στα δύο στο πρωτάθλημα), ωστόσο και πάλι δεν 
έθελξε με την απόδοσή του και αυτό είναι κάτι 
που προβληματίζει έντονα τον Αμπέλ Φερέιρα. 

Ως εκ τούτου η διακοπή του πρωταθλήματος 
λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής είναι βάλ-
σαμο για τον Πορτογάλο τεχνικό που καλείται να 
δουλέψει ώστε ο ΠΑΟΚ να παρουσιάσει εντελώς 
διαφορετικό πρόσωπο στην επανέναρξη του 
πρωταθλήματος. 

Η Karfitsa εστιάζει στους τομείς που θα ρίξει 
το βάρος ο 41χρονος τεχνικός, τις αλλαγές που 
ζητάει και τα «θέλω» του τα οποία μέχρι στιγμής 
δεν βλέπει στον απόλυτο βαθμό. 

1. Ψυχολογικό κομμάτι
Ο αποκλεισμός από την Σλόβαν Μπρατι-

σλάβας ήταν «μαχαιριά» σε όλα τα επίπεδα για 
τον Δικέφαλο. Μάλιστα, στάθηκε αιτία για τους 
πρώτους τριγμούς στο εσωτερικό του Δικεφά-
λου, κάτι που είχε να συμβεί για περίπου δύο 
χρόνια. Η παραίτηση του Μάριο Μπράνκο (δεν 
έχει γίνει γνωστό ακόμα αν θα γίνει αποδεκτή), η 
ομιλία σε αυστηρό ύφος του Ιβάν Σαββίδη στους 
παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά και η στήριξή του στον 
Αμπέλ Φερέιρα ήταν ορισμένα μόνο από τα γεγο-
νότα που ακολούθησαν. Ως ένα βαθμό η ομάδα 
έδειξε επηρεασμένη και στο παιχνίδι πρωταθλή-
ματος με τον Πανιώνιο που ακολούθησε κάτι 
που ήταν φυσιολογικό. Ο Αμπέλ Φερέιρα γνω-
ρίζει πως αυτό που χρειάζεται πρωτίστως είναι 
να αλλάξει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών 
του. Να τους κάνει να ξεχάσουν τον αποκλεισμό 
στην Ευρώπη και να βρει το... φάρμακο για να 
τους «ντοπάρει» ενόψει των υποχρεώσεων σε 
Super League και κύπελλο Ελλάδος. Η διακο-
πή ήρθε στο κατάλληλο σημείο, αφού εκτός των 
άλλων λειτουργεί και ως μια μίνι αποσυμπίεση 
για όλους, μετά το βεβαρημένο πρόγραμμα σε 
Ελλάδα και Ευρώπη.

2. Τακτική προσέγγιση
Το 4-4-2 (σε φάση άμυνας) που μετατρέπε-

ται σε 3-4-3, σε φάση επίθεσης είναι το σύστημα 
που επιλέγει ο Αμπέλ Φερέιρα. Για την ώρα δεν 
δείχνει να αποδίδει στον βαθμό που περιμένει 
ο τεχνικός του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι πως ο 
Δικέφαλος γίνεται προβλέψιμος, έχοντας αντι-
μετωπίσει αρκετά προβλήματα, ανάπτυξης και 
δημιουργίας σε όλα τα φετινά του παιχνίδια. 
Εκτός των άλλων, αρκετοί παίκτες που έχουν 
ως τώρα κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πορτο-
γάλου τεχνικού δείχνουν να είναι έξω από τα 

νερά τους. Για παράδειγμα, ο Πέλκας, αλλά και 
ο Μπίσεσβαρ, ποδοσφαιριστές έχουν εντελώς 
διαφορετικό ρόλο από αυτόν που είχαν επί θη-
τείας Λουτσέσκου, κάτι που τους κρατάει μακριά 
από τα υψηλά στάνταρ απόδοσής τους. Αδυνα-
μίες, επίσης εντοπίζονται και στην άμυνα, αλλά 
και στην μεσαία γραμμή, με τους Εσίτι και Ελ 
Καντουρί μέχρι στιγμής να μην έχουν βρει την 
απαιτούμενη χημεία. Ο 41χρονος, σαφώς και τα 
βλέπει όλα αυτά και σκοπεύει όπως δήλωσε και 
ο ίδιος να δουλέψει ακόμα περισσότερο προκει-
μένου η ομάδα του να αφομοιώσει πλήρως τον 
τρόπο που θέλει να αγωνίζεται, χωρίς βέβαια να 
αποκλείεται να τον δούμε να επιστρέφει και στο 
4-2-3-1 που σαφώς και γνωρίζουν καλύτερα οι 
παίκτες του. 

3. Βελτίωση της άμυνας 
Η «δύναμη πυρός» του ΠΑΟΚ τα προηγού-

μενα χρόνια, φέτος έχει μετατραπεί σε «αχίλλειο 
πτέρνα» του. Αναφερόμαστε στην άμυνα του Δι-
κεφάλου, που έχει δεχτεί συνολικά δέκα γκολ 
στα έξι φετινά επίσημα παιχνίδια. Γκολ που προ-
ήλθαν από λάθη κυρίως και κακές τοποθετή-
σεις. Νούμερα που μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. 
Και όλα αυτά, χωρίς να έχουν γίνει αλλαγές στην 

τετράδα της άμυνας. Σαφώς και αυτό το κομμάτι 
είναι που χρήζει της μεγαλύτερης βελτίωσης για 
τον Φερέιρα, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει κρατήσει 
το μηδέν στην άμυνά του φέτος. Αντίστοιχα πέ-
ρυσι το ίδιο διάστημα (με δύο περισσότερα παι-
χνίδια ελέω Ευρώπης) ο Δικέφαλος είχε δεχτεί 
οκτώ. 

4. Αμυντικό και επιθετικό πλάνο στις στη-
μένες φάσεις

Ένας ακόμα τομέας του παιχνιδιού για τον 
ΠΑΟΚ που δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. 
Είναι χαρακτηριστικό πως οι Ασπρόμαυροι τα 
μισά από τα γκολ που έχουν δεχτεί προήλθαν 
από εκτελέσεις στημένων φάσεων. Επίσης, ο 
ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύεται και τις δικές του στη-
μένες φάσεις. Για παράδειγμα, τα 18 ανεκμετάλ-
λευτα κόρνερ στο παιχνίδι με την Σλόβαν στην 
Τούμπα, δείχνουν ακριβώς το πρόβλημα. Όλα 
αυτά, μαζί με τα παραπάνω είναι οι τέσσερις 
τομείς που ήδη ο Πορτογάλος τεχνικός μαζί με 
τους συνεργάτες του έχει ρίξει το βάρος προκει-
μένου η ομάδα του να είναι άκρως διαφορετική 
σε μία εβδομάδα που θα ξεκινήσει εκ νέου το 
πρωτάθλημα.
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΒΑΛΣΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛ ΦΕΡΕΙΡΑ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ  
ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ

Οι τέσσερις τομείς των αλλαγών!
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Ο ΠΑΟΚ που προβληματίζει
 και η υποχρέωση του Φερέϊρα

Ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό του από τη Σλόβαν 
και τις αγχωτικές νίκες επί του Παναιτωλικού και 
Πανιωνίου βρίσκεται σε μία περίεργη κατάσταση, για 
την οποία υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να διορθω-
θεί λόγω της διακοπής του Πρωταθλήματος. Πάντα 
η απουσία δράσης, θεωρητικά βοηθάει τις ομάδες οι 
οποίες έχουν να διορθώσουν πράγματα, αλλά αυτό 
δεν είναι κανόνας. Υπάρχουν παθογένειες οι οποίες 
χρειάζονται πολλά περισσότερα πράγματα από την 
εντατική δουλειά. 

Ο ΠΑΟΚ πριν από ένα χρόνο ήταν η ίδια ομάδα με 
την προπέρσινη. Η μόνη διαφορά η παρουσία του Ζα-
μπά ο οποίος δεν είχε πάρει φανέλα βασικού. Οσο για 
την παρουσία του Χατσερίντι δεν είναι άξια λόγου. Η 
φετινή ομάδα σε επίπεδο 11άδας δεν είχε μεταγραφι-
κή ενίσχυση, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρο-
νιές, πλην της περίπτωσης του Εσίτι. Αντιθέτως είχε 
τρεις τρανταχτές απουσίες: Τον Βιεϊρίνια, τον Πρίγιο-
βιτς και τον Μαουρίσιο. Απουσίες οι οποίες επηρέασαν 
σημαντικά την απόδοση του ΠΑΟΚ.

Το σημαντικότερο είναι ότι ο «Δικέφαλος» δέχτηκε 
γκολ και στους έξι επίσημους αγώνες που έδωσε μέ-
χρι σήμερα. Η ομάδα που πέρυσι είχε την αμυντική της 
λειτουργία ως το μεγαλύτερο ατού της. Αγωνιστική 
επιλογή του Λουτσέσκου πού έδωσε στον ΠΑΟΚ την 
κατάκτηση του νταμπλ, αήττητος.  

Ποια είναι φέτος η αμυντική εικόνα του ΠΑΟΚ; Χα-
λαρή αμυντική λειτουργία, πρόβλημα στις αλληλοκα-
λύψεις και λάθη στα «στημένα» του αντιπάλου

Ο ΠΑΟΚ έδειξε δυσλειτουργίες και επιθετικά . Λίγοι 
αυτοματισμοί, πολλές σέντρες, αδυναμία να κυνηγή-
σει το γκολ από τον άξονα, χαμηλές ταχύτητες στην 
ανάπτυξη και απουσία επιλογών για να αξιοποιήσει τις 
δικές του «στημένες» φάσεις. 

Αρα η εξίσωση της σύγκρισης της φετινής ομά-
δας με αυτή των δύο προηγούμενων χρόνων βγάζει 
αρνητικό πρόσημο. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ετσι 
χάθηκε ο στόχος της παρουσίας στους ομίλους του 
Champions League που έχει γίνει ψύχωση για του ορ-
γανισμό του ΠΑΟΚ και αυτός της παρουσίας του «Δκε-
φάλου» στους ομίλους του Europa League. 

Aπομένει η κατάκτηση του Πρωταθλήματος και 
του Κυπέλλου. Να επαναλάβει δηλαδή τον περσινό 
θρίαμβο. Μπορεί; Αρκεί να γίνει καλύτερος και ο Φε-
ρέϊρα να προσαρμόσει τα πλάνα του πάνω σ’ αυτά που 
μπορούν να κάνουν οι παίκτες που βρίσκονται στο 
ρόστερ του ΠΑΟΚ, καθώς άλλες μεταγραφές δεν θα 
γίνουν και κανείς δεν ξέρει σε ποια κατάσταση θα επι-
στρέψουν ο Βιεϊρίνια και ο Μαουρίσιο.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Εννιά περίπου μήνες διήρκεσε η θητεία του Σάβ-
βα Παντελίδη στον πάγκο του Αρη. 14 Νοεμβρίου του 
2018 είχε ανακοινωθεί και επισήμως η πρόσληψή του. 
1 Σεπτεμβρίου του 2019 μπήκαν οι «τίτλοι τέλους». Σε 
αυτό το χρονικό διάστημα ο Ελληνας τεχνικός κατάφερε 
πολλά. Γνώρισε όμως κι αποτυχίες (μεγαλύτερη όλων ο 
αποκλεισμός στο κύπελλο από τον Εργοτέλη). 

Αναμφίβολα σημαντικότερη επιτυχία του ήταν το γε-
γονός πως με την πορεία του στον περσινό β’ γύρο του 
πρωταθλήματος, χάρισε στην ομάδα του ένα ευρωπαϊ-
κό... εισιτήριο με τους Κίτρινους φέτος το καλοκαίρι να 
παίζουν ξανά στα... σαλόνια της Ευρώπης, έπειτα από 
οκτώ χρόνια απουσίας. 

Σε προσωπικό επίπεδο, ο 53χρονος τεχνικός, κατά-
φερε μέσα από την δουλειά και τα αποτελέσματα αυτής 
να κερδίσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό οπαδό του Αρη, 
αφού η αλήθεια είναι πως στο ξεκίνημα της θητείας του 
αρκετοί ήταν αυτοί που είχαν ενδοιασμούς για την επιλο-
γή του.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με όνειρα και μεγάλες φι-
λοδοξίες για τον Αρη, όμως το ξεκίνημα της ομάδας 
στο πρωτάθλημα, σε συνδυασμό με την βαριά ήττα στη 
Νορβηγία που εν τέλει κόστισε τον πρόωρο αποκλεισμό 
από την Ευρώπη, οδήγησαν στην τελευταία ημέρα του 
Αυγούστου τον Παντελίδη στην παραίτηση, λίγα μόλις 
λεπτά μετά την ήττα (1-0) στον Βόλο. 

Λίγες ημέρες πριν, παρελθόν είχε αποτελέσει και ο τε-
χνικός διευθυντής των Κιτρίνων ο Ντίνος Διαμαντόπου-
λος, ο άνθρωπος που είχε επιλέξει τον Αθηναίο τεχνικό 
για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Πάκο Ερέρα. Με 
τον Αγγελο Χαριστέα να τον αντικαθιστά.

Τι «πλήρωσε» ο Παντελίδης
Ο Σάββας Παντελίδης, πλήρωσε ουσιαστικά το γε-

γονός πως δεν κατάφερε να περάσει τις ιδέες και το νέο 
στυλ παιχνιδιού στους ποδοσφαιριστές του. Εν ολίγοις, 
δεν υπήρξε η κατάλληλη χημεία μεταξύ των δύο πλευ-
ρών.

Επίσης, η μετριότατη εικόνα κομβικών ποδοσφαιρι-
στών του Αρη, όπως για παράδειγμα, είναι οι Κουέστα, 
Ρόουζ, Λάρσον, Ιντέγε και Ματίγια, σε συνδυασμό με το 
γεγονός πως οι καλοκαιρινές μεταγραφές (Ντουάρτε, 
Σούντγκρεν) δεν απέδωσαν (μέχρι στιγμής) τα αναμε-
νόμενα, δημιούργησαν ένα κλίμα αβεβαιότητας στην 
ομάδα, με συνέπεια να μην χαθεί παντελώς η ψυχολογία 
εντός των αποδυτηρίων.

Ρόλο σε μεγάλο βαθμό για το κακό αγωνιστικό πρό-
σωπο που παρουσίασε ο Αρης έπαιξαν και οι κακές σχέ-
σεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ του Ελληνα τεχνικού 
και ορισμένων ποδοσφαιριστών του Κιτρινόμαυροι συλ-
λόγου. 

Όλα αυτά τον οδήγησαν στην απόφαση να τερματίσει 
την σχέση του με την ομάδα, θέλοντας να αποσυμπιέσει 
την όλη κατάσταση, αλλά και να βοηθήσει με τον τρόπο 
αυτό να αλλάξει το κακό κλίμα που υπήρχε εντός των 
αποδυτηρίων. Με τον ίδιο όπως πάντα συνηθίζει, να ανα-
λαμβάνει την ευθύνη της κακής πορείας του Αρη στο 
ξεκίνημα της χρονιάς, δίχως να ψάχνει δικαιολογίες ή 
ελαφρυντικά. 

Τι προπονητή ψάχνει ο Αρης
Ο Αρης επί της ουσίας από την προηγούμενη Δευτέρα 

βγήκε στην αγορά και αναζητεί νέο τεχνικό. Το βάρος της 
επιλογής έχει πέσει στον Αγγελο Χαριστέα. Πρώτη προτε-
ραιότητά του είναι ο νέος τεχνικός να είναι από το εξωτε-
ρικό, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν για τους Μαρίνο 
Ουζουνίδη και Τραϊανό Δέλλα, από την Ελλάδα. 

Ο Χαριστέας γνωρίζει πως η επιλογή του θα πρέπει να 
είναι προσεκτική, αφού περιθώρια λάθους δεν υπάρχουν, 
με τον πρώην άσο να θέλει να εκμεταλλευτεί τις γνωριμί-
ες που έχει από την πλούσια σε παραστάσεις καριέρα που 
έκανε στα γήπεδα της Ευρώπης. 

Όσον αφορά το προφίλ του νέου προπονητή, στον 
Αρη επιθυμούν, το αγωνιστικό πλάνο να «κουμπώνει» 
με το υπάρχον υλικό, θέλουν ο νέος τεχνικός να είναι σε 
σχετικά νεαρή ηλικία, με σύγχρονες απόψεις για το ποδό-
σφαιρο, ενώ δεν θα έλεγαν όχι σε περίπτωση προπονητή 
που έχει περάσει και κατά το παρελθόν από την Ελλάδα, 
προκειμένου να μην χρειαστεί ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο 
προσαρμογής.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΩΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ Ο ΑΡΗΣ

Τα «γιατί» της παραίτησης και 
τα «θέλω» της αναζήτησης



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε-ψάχνετε ακίνητο προς πώληση -ενοικίαση - αγορά 
στο νοµό Θεσσαλονίκης και στην υπόλοιπη χώρα; 

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά

-∆ιαχείριση ακινήτων 
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση 
του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Β. Ελλάδα για το 2018 και το 2019 

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!
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ΚΡΙΟΣ
Κάνε μια καινούρια 
αρχή! Είσαι έτοιμη;

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή, 
καθώς το γενικότερο πλανητικό σκηνικό 

θα βρίσκεται σε μια ευνοϊκή θέση 
για σένα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια 

κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσεις 
νέα εγχειρήματα ή να προωθήσεις τα 

υπάρχοντα σχέδιά σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,35,47.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά 
καλή για εσένα, αρκεί να προσέξεις τις 

κακοτοπιές και να τις αποφύγεις. Το 
γενικότερο καλό κλίμα θα σε βοηθήσει 

να επιτύχεις όσα σκέφτεσαι και να θέσεις 
στέρεες βάσεις για το μέλλον.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,46.

Στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα 
έχεις τη χαρά να γευτείς την επιτυχία 

στα επαγγελματικά και στον τομέα 
των προσωπικών. Κάθε ημέρα θα είναι 

μια μικρή νίκη για εσένα, καθώς θα 
μπορέσεις να κάνεις πράξη τις σκέψεις 

σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,21,37.

Πέρασες ένα διάστημα που κατέβαλες 
αρκετή προσπάθεια, κάνοντας υπομονή 

και μένοντας πιστή στο στόχο σου. 
Τώρα θα αρχίσεις σιγά σιγά να βλέπεις 

τα πρώτα αποτελέσματα που θα σου 
δώσουν το κίνητρο που ψάχνεις για να 

συνεχίσεις ακάθεκτη.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,24,36,47.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή 
για το ζώδιό σου, σε γενικότερα πλαίσια. 

Μάλιστα θα ήταν καλό να στηριχθείς 
αρκετά στη διαίσθησή σου και στη γνώση 

που πηγάζει από μέσα σου, παρά στην 
απόλυτη λογική. Δώσε προσοχή στα 

όνειρά σου καθώς υπάρχουν αλήθειες 
που ψάχνουν να βγουν στην επιφάνεια.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,25,36,48.

Διανύεις μια περίοδο εσωτερικής 
κρίσης που μάχεσαι με τον εαυτό 

σου, αλλά και τα δεδομένα έτσι όπως 
έχουν διαμορφωθεί στη ζωή σου. 

Υπάρχουν στιγμές που χάνεις την πίστη 
στις καταστάσεις και νιώθεις τρομερή 

απογοήτευση. Δείξε αυτοπεποίθηση και 
μην κυνηγάς την τύχη σου με απελπισία. 

Συγκροτήσου!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,34,36,45.

Αν έχεις βάλει στόχο να πετύχεις 
οπωσδήποτε κάτι αυτή τη φορά, το 
πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να 
καταστρώσεις τη σωστή στρατηγική.
Η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται 
κυρίως από το πόσο ικανοί είμαστε 
να πάρουμε μια σωστή απόφαση την 
κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε τη 
ζωή μας πιο ουσιαστική αλλά και πιο 
διασκεδαστική. Τα καλά νέα μάλιστα 
σύμφωνα με τους ειδικούς είναι,  πως 
σε όποια ηλικία κι αν είμαστε, ποτέ 
δεν είναι αργά για ένα νέο ξεκίνημα 
αρκεί να ξέρουμε τι θέλουμε και τι έχει 
τη μεγαλύτερη αξία για μας ώστε να 
μπούμε στη μάχη για να το κατακτή-
σουμε.
 
Βρες τι θες.
Το να προχωράμε στη ζωή χωρίς 
όνειρα και στόχους, σημαίνει πως απλά 
ζούμε για να ζούμε! Το θέμα όμως 
είναι πως για να διανύσουμε τη σωστή 
διαδρομή πρέπει να γνωρίζουμε τον 
στόχο μας, να ξέρουμε δηλαδή τι μας 
αρέσει περισσότερο και τι μπορεί να 
μας κάνει ευτυχισμένες.
Οι ειδικοί σε αυτό το θέμα είναι κατη-
γορηματικοί: «Οι στόχοι πρέπει να είναι 
μικροί, ρεαλιστικοί και πραγματοποιή-
σιμοι». Και αν ο δικός σου στόχος είναι 
μεγαλεπήβολος φρόντισε να χωρίσεις 
την προσπάθειά σου σε μικρότερα 
βήματα και να κάνεις ένα τη φορά.
 
Έλα πιο κοντά στο στόχο.
Ένας τρόπος για να πετύχεις τους 
στόχους σου είναι να τους καταγράφεις  
σε ένα ημερολόγιο. Με αυτό τον τρόπο 
δεν θα ξεχνάς τις υποχρεώσεις σου, 
ενώ μπορείς να γνωρίσεις καλύτερα 
τον εαυτό σου βλέποντας τον από 
μια απόσταση. Αν π.χ. είσαι  σπάταλη 
μπορείς  να σημειώνεις τα έσοδα και 
τα έξοδά σου όσο λίγα κι αν είναι. Έτσι, 
στο τέλος του μήνα θα καταλάβεις 
«που πήγαν τα λεφτά»!.
Ενίσχυσε τις γνώσεις σου.
Όσο καλύτερη μόρφωση έχει κανείς 
τόσο καλύτερες προοπτικές  υπάρχουν 
για το μέλλον του. Φρόντισε λοιπόν 
στον ελεύθερο χρόνο σου να μάθεις 
κάτι καινούργιο. Ξεκίνα σεμινάρια κι-
νηματογράφου, μια ξένη γλώσσα ή ότι 
άλλο σε ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρό-
πο όχι μόνο θα πλουτίσεις τις γνώσεις 
σου φτιάχνοντας ένα ελκυστικό προφίλ 
αλλά θα ενισχύσεις και την αυτοεκτί-
μηση και τον αυτοσεβασμό σου.
 
Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής!
Στο τέλος ακόμα και μιας ιδιαίτερα 
δύσκολης μέρας, προσπάθησε να 
ξεπερνάς την τυχόν κακή διάθεση που 
μπορεί να έχεις, βρίσκοντας τρεις λό-
γους για να πεις «ευχαριστώ». Σίγουρα 
η ζωή δεν είναι πάντα παραμυθένια  
αλλά ακόμα και στην  πεζή καθημερι-
νότητα  η αισιοδοξία  μπορείς να μας 
χαρίσει μαγικές δυνάμεις. Διατήρησε 
λοιπόν το χαμόγελό σου γιατί «χαμένη 
είναι η μέρα που δεν γελάσαμε!»

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ καλή για το 
ζώδιό σου .Έτσι, θα έχεις τις ευκαιρίες που 
χρειάζεσαι για να προωθήσεις τα σχέδια 
που έχεις για τα επαγγελματικά σου, 
ενώ θα μπορέσεις και να διευθετήσεις 
με αποτελεσματικότητα προσωπικές 
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,22,41.

Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να 
αναλάβεις δράση. Αυτήν την εβδομάδα θα 
σου δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείς με όλα 
τα φλέγοντα θέματα που αναζητούν άμεσα 
λύση. Παρά τις φαινομενικές δυσκολίες θα 
καταφέρεις να υπερπηδήσεις τα εμπόδια και 
να διευθετήσεις ζητήματα .
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,23,36.

Αυτή θα είναι η εβδομάδα σου, όπως 
καταλαβαίνεις, ένας νέος κύκλος ανοίγει 
και θα είναι πιο δημιουργικός. Τώρα μπορείς 
να φτιάξεις το δικό σου σκηνικό και να 
τοποθετήσεις μέσα σε αυτό όλα όσα σε 
κάνουν να νιώθεις χαρά και ικανοποίηση με 
τον τρόπο που θέλεις εσύ.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,18,39,46.

Οι προβλέψεις για εσένα είναι παραπάνω 
από θετικές καθώς στο τέλος της εβδομάδας 
το πλανητικό σκηνικό θα κινείται υπέρ 
στο ζώδιό σου. Αυτό σημαίνει ότι και οι 
υπόλοιπες ημέρες θα κλέψουν λίγη από τη 
λάμψη του Σαββατοκύριακου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,49.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ ελπιδοφόρα 
και μάλιστα χαρακτηρίζεται πολύ θετική για 
το ζώδιό σου. Οπότε, τώρα θα είναι μια καλή 
στιγμή για να ξεκινήσεις μια νέα συνεργασία 
ή σχέση, πάνω σε γερές βάσεις που θα έχει 
διάρκεια στο χρόνο.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,26,31.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 7/9 ΕΩΣ 13/9

Μια πολλή όμορφη εβδομάδα και ένα ακόμη 
καλύτερο Σαββατοκύριακο σε περιμένει. 
Οι μέρες αυτές θα σε βοηθήσουν να 
ανακαλύψεις τη συνταγή της ευτυχίας. Θα 
μπορέσεις να δουλέψεις αποτελεσματικά με 
σκοπό να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου και αυτό 
θα σου δώσει μεγάλη ικανοποίηση.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,26,42.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ, 3ου 
ορόφου, σε τριώροφο οίκημα, χωρίς ασανσέρ, 
με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, με απεριόριστη 
και άκλειστη θέα, σε καλή κατάσταση. Τιμή: 
50.000E Κωδ. 1009-398

ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται διώροφο κτήριο 432τμ, 
δύο επιπέδων, με έξι διαμερίσματα των 72τμ 
το καθένα, κατασκευής 1974, σε γωνιακό και 
τρίφατσο οικόπεδο 450τμ, κεντρικότατο. Τιμή: 
268.000Ε 

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται διαμέρισμα 
96τμ, 5ου ορόφου, κατασκευής 1997, 
ανακαινισμένο, με 3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, 
γωνιακό, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται διαμέρισμα 
96τμ, 2ου ορόφου, διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 43.000E Κωδ.1009-403

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 3όροφο 
κτήριο 291τμ, τριών επιπέδων, κατασκευής 
1974τμ, προσόψεως, σε οικόπεδο 150τμ, 
κεντρικότατο, θέα, ανοιχτωσιά, χρήζει 
ανακαίνισης. Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
110.000E 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Πωλείται διαμέρισμα 50τμ, 
4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, κεντρικότατο, χρήζει 
ανακαίνισης. Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
17.000E Κωδ.1009

ΑΝΩ ΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα 66τμ, 
3ου ορόφου, διαμπερές, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
κεντρικότατο, μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 62.000E Κωδ.1034-
143

ΚΕΝΤΡΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 36τμ, 2ου 
ορόφου, χωρίς ασανσέρ, κεντρικότατο, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Ιδανικό για εκμετάλλευση. 
Τιμή:20.000E 

ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται γκαρσονιέρα 
45τμ, 2ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, πρώτο 
στη θάλασσα, μπροστά στον πεζόδρομο, με 
θέα θάλασσα, σε καλή κατάσταση. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 50.000E 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά, πέτρινη, 
μονοκατοικία 80τμ, εντός του χωριού, σε 
οικόπεδο 3,5στρεμμάτων, χρήζει ολικής 
ανακαίνισης. Τιμή: 30.000E 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται οικόπεδο 
1.370τμ, εντός του χωριού, γωνιακό, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με συντελεστή δόμησης 0,8. 
Ιδανικό για δημιουργία εξοχικής κατοικίας. Τιμή: 
15.000E Κωδ.1009-396

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται διαμέρισμα 
110τμ, 2ου ορόφου, με 3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, 
με ιδιόκτητο γκαράζ 80τμ, αυτ/μη θερμ. 
πετρελαίου, προσόψεως, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 73.000Ε Kωδ.1009-395

ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται παλαιά πέτρινη 
μονοκατοικία 85τμ, σε οικόπεδο 2.400τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, κεντρικότατο, πλησίον 
Επαρχιακής Οδού Λιβαδίτσας - Ευρωπού. Τιμή: 
25.000E Kωδ.1009-406

ΦΛΩΡΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται γκαρσονιέρα 
45τμ, 1ου ορόφου, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
κεντρικότατο, επί του πεζοδρόμου, χρήζει 
ανακαίνισης. Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
14.000E Kωδ.1009-384

ΚΟΖΑΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται διαμέρισμα 71τμ, 
3ου ορόφου, πλησίον του Δημαρχείου, με αυτ. 
Θέρμ, χρήζει ολικής ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 33.000Ε

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ Πωλείται εκπληκτικό ρετιρέ 
107τμ, 5ου ορόφου, στο κέντρο της πόλης, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000Ε

ΑΘΗΝΑ (ΠΑΙΑΝΙΑ) Πωλείται εξαιρετική ισόγεια 
κατοικία 118τμ, σε οικόπεδο 241,80 τμ, 
πλησίον της Λεωφόρου Λαυρίου, κατασκευής 
1968, χρίζει ολικής ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 77.000Ε

ΘΗΒΑ (Νέα είσοδος από Αθήνα) Πωλείται 
τετραώροφο κτήριο 480τμ, σε οικόπεδο 
2,5 στρέμματα, εντός σχεδίου, εντός ζώνης, 
ημιτελές, ιδανικό για κάθε χρήση. Τιμή: 
550.000Ε

ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ Πωλείται ξενοδοχειακή 
επιχείρηση 480τμ, σε οικόπεδο 2,4στρεμμάτων, 
στην λίμνη Καϊφα, σε καλή κατάσταση, με 13 
δίκλινα δωμάτια και δυνατότητα δημιουργίας 
ακόμη 6. Τιμή: 700.000E

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504

Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559

Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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Πού θα μας βρείτε



EVZONON FALIRONTEPO MARTIOU CHARILAOU METEORA RHODES

Amazing Service For Amazing People
www.elixirstudio.gr
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