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Ο συνθέτης που αγαπήσαµε όσο ελάχιστοι µιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για την εξαίρετη 

πορεία του ενώ µε τη συνοδεία τριών νέων φωνών, πέντε µουσικών και µε τον ίδιο στο πιάνο, 

ετοίµασε µια σειρά παραστάσεων για το Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Thessaloniki µε 

στόχο να µας κάνει συνοδοιπόρους σ’αυτό το υπέροχο ταξίδι τριάντα χρόνων.

Ο δρόµος του Γιώργου Θεοφάνους
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η µεγάλη επιτυχία MAS-TER CLASS µε την Μαρία Ναυπλιώτου συνεχίζεται στο θέατρο Αριστοτέλειον.

Ο µοναδικός Γιάννης Χαρούλης αποχαιρετά το καλοκαίρι στις 18 Σεπτεµβρίου στο Θέατρο 
∆άσους.

Πέµπτη 19 Σεπτεµβρίου το µεγάλο αφιέρωµα από τον κορυφαίο συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο στη Μ. 
Λαζαριστών.

Πέµπτη 19 Σεπτεµβρίου ο Solomun µαγεύει µε την ηλεκτρονική µουσική στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης.

Η Σοφία Φιλιππίδου είναι από τα διαµάντια του θεατρικού χώρου που έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη και µιλά στην Φιλίππα Βλαστού για τις «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ- Η λαϊκή οπερέτα», τις αναµνήσεις της, για εκείνα που αγαπά και εκείνα που τις λείπουν ζώντας στην Αθήνα.
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Ό,τι συμβαίνει 
στην πόλη

Σελ. 67-73

Ετοιμότητα για Μετρό, σχέδιο για ΟΑΣΘ, ανάπλαση της ΔΕΘ οι τρεις βασικοί 
άξονες για να καταστήσει η κυβέρνηση τη Θεσσαλονίκη αναπτυξιακό πυλώνα.
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Του Νίκου Καραμανλή

Η κυβέρνηση 
δείχνει πρόθεση να 
καταπολεμήσει τη 
γραφειοκρατία και 
στέλνει μήνυμα ότι 
η Ελλάδα γυρίζει 

σελίδα στην πράξη
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Ο αναπτυξιακός νόμος αλλάζει 
το οικονομικό κλίμα στη χώρα

Τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, απ’ αυτήν εδώ τη στήλη είχαμε ανα-
φερθεί ουκ ολίγες φορές στην ανάγκη για έναν νέο αναπτυξιακό νόμο. Ένα απαραίτητο ερ-
γαλείο για να πάρει μπροστά η οικονομία, να γίνει η χώρα πόλος ιδιωτικών επενδύσεων, 
να πέσει φρέσκο χρήμα στην αγορά, να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Με ικανοποίηση, λοιπόν, 
είδαμε την κυβέρνηση να βάζει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων ένα νομοσχέδιο με γνώμο-
να τη διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων, αλλά και μία σειρά αλλαγών στα εργασιακά 
προς όφελος των εργαζομένων. Χαρακτηριστική είναι η ρύθμιση για τις υπερωρίες όσων 
δουλεύουν με καθεστώς ημιαπασχόλησης ή με όποια άλλη ευέλικτη μορφή εργασίας.

Το ζητούμενο δεν είναι άλλο από την επίσπευση των διαδικασιών για να μπορεί κάποιος 
να επενδύσει τα χρήματά του. Εκεί ακριβώς στοχεύει ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Έρχεται, 
δηλαδή, μία περισσότερο ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές 
εταιρείες καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς ή άλλης επαγ-
γελματικής ειδικότητας πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η σχετική διάταξη. 
Το νέο αυτό πλέγμα, που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία, 
δημιουργεί ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και στέλνει μήνυμα σε εγχώριους και 
ξένους επενδυτές ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην πράξη, και όχι μόνο στα λόγια.

Είναι πολύ σημαντικό ότι οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται αμέσως μετά τις εξαγγελίες 
από το βήμα της 84ης ΔΕΘ, για τη μείωση των επιπέδων της φορολογίας. Φυσικά απέχουμε 
ακόμη αρκετά από τα επίπεδα των διπλανών ανταγωνιστριών χωρών, ωστόσο είναι σημα-
ντικό ότι γίνονται βήματα σε συνδυασμό με τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρα μας. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο στα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και στους πρώτους του 
μήνες ως πρωθυπουργός, δείχνει πως μπορεί να λειτουργήσει ως τεχνοκράτης, κάτι που 
τόσο έχει ανάγκη η χώρα για να ξεκολλήσει από την αναιμική ανάπτυξη και τους πλεο-
νασματικούς προϋπολογισμούς λόγω υπερφορολόγησης των πάντων. Κι αυτές οι κινήσεις 
κερδίζουν τους εταίρους αλλά και τους πολίτες που βλέπουν κάτι να αλλάζει, βλέπουν την 
κυβέρνηση να επιχειρεί να παραγάγει πλούτο κι όχι να αναδιανέμει τη φτώχεια. 

Εύκολο δεν είναι, πολλώ δε μάλλον όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης -ακόμη κι αυτά 
απ’ τα οποία θα περίμενε κανείς μία πιο ψύχραιμη στάση- διατρανώνουν την αντίθεσή τους 
στις όποιες αλλαγές. Τι κι αν η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός παρουσιάζουν 
ένα συγκροτημένο πλάνο, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, κάποιοι επιμένουν στον λαϊκισμό 
και σε τακτικές «Σταμουλοκολάδων»! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το momentum να κάνει 
τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα και μόνο κέρδη μπορούν να προκύψουν απ’ αυτές.
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Η μείωση της φορολογίας σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό 
των ασφαλιστικών εισφορών, αποτελούν ένα δύσκολο, αλλά απαραί-
τητο βήμα στην πορεία για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορούν παρά να προκαλούν ευφορία στην 
αγορά οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, για την 
προώθηση μιας σειράς φορολογικών ελαφρύνσεων για φυσικά πρό-
σωπα και επιχειρήσεις. Η μείωση του συντελεστή για τις επιχειρήσεις 
από το 28% στο 24% για το 2020,  η μείωση της φορολογίας στα μερί-
σματα από το 10% στο 5% από τη φετινή χρήση, η έκπτωση στις δαπά-
νες για ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων, η αναστολή του ΦΠΑ 
για τρία χρόνια στις νέες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας στις αγο-
ραπωλησίες ακινήτων, η θέσπιση υπεραποσβέσεων για τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις, είναι μέτρα που υιοθετούν τις 
προτάσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας και απαντούν θετικά στις 
ανάγκες της αγοράς. Η εφαρμογή τους, σε συνδυασμό και με το μέτρο 
της σταδιακής μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 μονάδες 
ως το 2023, θα δώσει οξυγόνο σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, θα 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την παραγωγι-
κότητα της εργασίας, θα τονώσει την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ανάσα στους πολίτες και στην πραγματική οικονομία θα δώσουν 
και τα υπόλοιπα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, όπως είναι 
η καθιέρωση της νέας φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα 
με εισαγωγικό συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, η διατή-
ρηση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους, η 
μείωση του φόρου στα νέα αγροτικά οχήματα, η θέσπιση κινήτρων για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές κ.ά. Αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις της 
κυβέρνησης, προκειμένου οι παρεμβάσεις αυτές να υλοποιηθούν, σε 
συνδυασμό με αποτελεσματικές δράσεις για τη δημιουργία του απα-
ραίτητου δημοσιονομικού χώρου, ώστε η χώρα να συνεχίσει να δίνει 
το – απαραίτητο για την ομαλή χρηματοδότησή της – μήνυμα δημοσι-
ονομικής συνέπειας και υπευθυνότητας στις αγορές. 

Παράλληλα, περιμένουμε να προχωρήσουν όλες οι μεγάλες με-
ταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκληρωτική ανάταξη 
της ελληνικής οικονομίας, στις βάσεις της εξωστρέφειας και της αντα-
γωνιστικότητας, αλλά και για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 
με δίκαιους και βιώσιμους όρους. Οι εξαγγελίες για την απεμπλοκή και 
την προώθηση σημαντικών επενδύσεων, για την επιτάχυνση μεγάλων 
αποκρατικοποιήσεων, όπως της ΔΕΠΑ και των ΕΛ.ΠΕ., για την απλο-
ποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και τη διευκόλυνση της 
εγκατάστασης των επιχειρηματικών πάρκων, για την ίδρυση Μητρώου 
Υποδομών και τη διαμόρφωση Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, με καθορι-
σμένες χρήσεις, συντελεστές δόμησης και ιδιοκτησίες, αλλά και για 
την προώθηση του Ψηφιακού Κράτους, δημιουργούν προσδοκίες για 
την ουσιαστική βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στο επόμε-
νο διάστημα.

Ο δρόμος για την οριστική έξοδο από την κρίση και την αποκατά-
σταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, είναι ακόμη μακρύς. Ωστό-
σο, στο  βαθμό που οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη φετινή ΔΕΘ 
θα υλοποιηθούν, η Ελλάδα μπορεί να τον βαδίσει ταχύτερα και με πε-
ρισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικου Επιμελητηρίου Αθηνών

Κλίμα ευφορίας
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Η εφαρμογή 
των εξαγγελιών 
φορολογικών 
μειώσεων, σε 
συνδυασμό και 
με το μέτρο της 
σταδιακής μείω-
σης των ασφαλι-
στικών εισφορών 
κατά 5 μονάδες 
ως το 2023, θα 
δώσει οξυγόνο 
σε επιχειρήσεις 
και εργαζόμε-
νους



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

Κλίμα ευφορίας
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Τι σημαίνει για την χώρα μας η αναβάθμιση του Μαργαρίτη Σχοινά  
στην αντιπροεδρία της Κομισιόν

Η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα επιστρέφει



Gourmet waters - Plate de Caractère 
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Τιμή για την Ελλάδα και αναβάθμιση της θέσης της 
στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι αποτελεί η ανάθεση στον Έλ-
ληνα, με καταγωγή από τη  Χαλκιδική, Μαργαρίτη Σχοινά, 
της αντιπροεδρίας της Κομισιόν. Με την επιλογή αυτή η 
χώρα αναβαθμίζεται στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς εί-
ναι η πρώτη φορά που Έλληνας επίτροπος αναλαμβάνει 
αντιπρόεδρος της Ε.Ε, γεγονός που σηματοδοτεί πέραν 
των άλλων θετικών στοιχείων και  την εκτίμηση του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

 Τα εξαιρετικά κρίσιμα χαρτοφυλάκια που αναλαμβά-
νει, διαφύλαξη και προαγωγή του ευρωπαϊκού τρόπου 
ζωής, με αναφορά στη μετανάστευση, την ασφάλεια, την 
εργασία και την εκπαίδευση,  καθιστούν  κομβικό το ρόλο 
του Έλληνα Επιτρόπου για την προοπτική της Ε.Ε. Όσοι 
συνεργάστηκαν με το Μαργαρίτη Σχοινά, υπογραμμίζουν 
ότι αποτελεί υπόδειγμα διαχρονικού λειτουργού της ευ-
ρωπαϊκής διοίκησης. 

Ο κ. Σχοινάς, εμφανίστηκε ενθουσιασμένος και έτοι-
μος να στρωθεί στη δουλειά. Είπε μάλιστα, ότι προσβλέ-
πει στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , έτσι 
ώστε να μπορέσουν μαζί να μετατρέψουν τις πολιτικές 
τους προτεραιότητες σε απτά αποτελέσματα για τους Ευ-
ρωπαίους.

Κ. Μητσοτάκης: Η χώρα μας αναβαθμίζεται
«Η ανάθεση στον άξιο και έμπειρο Μαργαρίτη Σχοι-

νά της Αντιπροεδρίας της Κομισιόν για την Ασφάλεια, την 
Μετανάστευση και την Κινητικότητα αποτελεί ξεχωριστή 
τιμή. Ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ίδιο, αλλά και την Ελ-
λάδα. Που αποδεικνύει ότι η χώρα αναβαθμίζεται, πια, σε 
παράγοντα ισχύος και ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή σκηνή. 
Και ότι η πατρίδα μας αλλάζει ταχύτητα στο πλαίσιο της 
Ένωσης. Διαθέτοντας κύρος και στελέχη για σημαντικά 
χαρτοφυλάκια. Γιατί η προστασία των συνόρων, η συλ-
λογική ασφάλεια και οι ευκαιρίες κινητικότητας στην 
απασχόληση, στην παιδεία και στον πολιτισμό αποτελούν 
κεντρικές προκλήσεις. Ιδιαίτερα στον πρώτο τομέα, η 
Ελλάδα ως χώρα-σύνορο της Ευρώπης υπολογίζει πολύ 
στον νέο Αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Το Μεταναστευτικό,  
άλλωστε, είναι  κρίσιμο και για την Ένωση και για την Ελ-
λάδα!

Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι την Πρόεδρο και τους 
νέους Επιτρόπους. Και, βέβαια, τον Αντιπρόεδρο Σχοινά, 
που δικαιώνει απόλυτα την επιλογή του από την κυβέρ-
νησή μας. Η Ελλάδα -και εγώ προσωπικά- προσβλέπου-
με σε μία παραγωγική συνεργασία. Για το κοινό μας καλό, 
για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον», κατέληξε στη δή-
λωσή του, ο κ. Μητσοτάκης.

 Γιώργος Γεωργαντάς: Τιμή για την Ελλάδα και 
επιτυχία για την κυβέρνηση

«Η ανάθεση της Αντιπροεδρίας της Κομισιόν για την 
Ασφάλεια, τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα στον 
Μαργαρίτη Σχοινά, εκτός από τιμή και αναγνώριση της 
προσωπικής πορείας και αποτελεσματικότητας ενός ξε-
χωριστού ανθρώπου, είναι τιμή για την Ελλάδα και σημα-
ντική επιτυχία για την κυβέρνηση. Το κύρος και η σημασία 
του χαρτοφυλακίου δείχνουν ότι η Ελλάδα παύει να εί-
ναι ο «ασθενής της Ευρώπης» και όπως είπε ο Πρωθυ-
πουργός, «αναβαθμίζεται πια, σε παράγοντα ισχύος και 
ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή σκηνή», επιβεβαιώνοντας 

ότι τα κράτη της γεωγραφικής περιφέρειας μπορούν να 
καθίστανται αναπόσπαστα κομμάτια του πολιτικού κέ-
ντρου της Ένωσης. Θέλω να συγχαρώ τον κ. Σχοινά και 
να εκφράσω την πίστη μου σε μια παραγωγική μελλοντι-
κή συνεργασία», τόνισε σε δήλωση του στην εφημερίδα 
Karfitsa, o υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρ-
μόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος 
Γεωργαντάς.

Θεόδωρος Καράογλου: Ψήφος εμπιστοσύνης 
στην Ελλάδα 

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για τη χώρα μας το γεγονός 
ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει καθήκοντα αντι-
προέδρου στη  νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για 
ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, αλλά και προς το 
πρόσωπο του ιδίου. Τον συγχαίρω από τα βάθη της καρ-
διάς μου και του εύχομαι καλή επιτυχία για το καλό του 
κοινού Ευρωπαϊκού μας μέλλοντος», δήλωσε στην εφη-
μερίδα Karfitsa, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος 
για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου.      

Δημήτρης Σκιαδάς: Ανανάθμιση της Ελλάδας 
στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 
«Η επιλογή του κ. Μαργαρίτη Σχοινά ως Αντιπροέ-

δρου της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, από τη νέα Πρόεδρο, 
κ. Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, έχει, για την Ελλάδα, διττή 
σημασία, τόσο ως επιλογή αυτή καθ’ εαυτή, όσο και ως 
προς το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει ο κ. Σχοινάς. Η 
επιλογή, για πρώτη φορά, ενός Έλληνα, σε θέση Αντι-
προέδρου της Επιτροπής, σηματοδοτεί την αναβάθμιση 
της θέσης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, κάτι 
ιδιαίτερα κρίσιμο μετά την περιπέτεια της μνημονιακής 
περιόδου 2010-2018. Η ευθύνη του κ. Σχοινά για τη δια-
φύλαξη και προαγωγή του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, με 
αναφορά στη μετανάστευση, την ασφάλεια, την εργασία 
και την εκπαίδευση καθιστούν κομβικό το ρόλο του Έλ-
ληνα Επιτρόπου για την προοπτική της Ε.Ε… Είναι ψήφος 
εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας», τόνισε σε δήλωση του 
στην εφημερίδα Κarfitsa,o καθηγητής Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, Δημήτρης Σκιαδάς.   

Νίκος Γιαννής: Προσφέρεται μια ευκαιρία για 
την Ελλάδα και την Ευρώπη

Γνωρίζω τον Μαργαρίτη Σχοινά και τη διαδρομή του 
από τα φοιτητικά χρόνια μέχρι σήμερα. Θα έλεγα ότι απο-
τελεί υπόδειγμα διαχρονικού λειτουργού της ευρωπαϊ-
κής διοίκησης. Εργατικός, ανθεκτικός, σεμνός, με άριστη 
γνώση, ακέραιος, με εξαιρετική αίσθηση κοινής λογικής, 
υπερασπιστής των ευρωπαϊκών επιτευγμάτων. Προσφέ-
ρεται μια ευκαιρία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ίσως 
ποτέ, μόνιμος υπάλληλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
κατόπιν διαγωνισμού, ανεδείχθη Επίτροπος. Ως Αντιπρό-
εδρος θα συντονίζει την απασχόληση, την ένταξη όλων, 
την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την ασφάλεια και τη με-
τανάστευση. Ανέλαβε την προαγωγή της πλέον κεφαλαι-
ώδους συμβολής της Ενωμένης Ευρώπης, στην ειρήνη, 
τη ζωή και την πρόοδο όλων των πολιτών, αυτό που απο-
καλείται ¨Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής.  Εξίσου σημαντικό: 
αγαπάει το βουνό και την πεζοπορία, πηγή έμπνευσης, 
ισορροπίας και υγείας, τόνισε σε δήλωση του στην εφη-
μερίδα Karfitsa, το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, 
Νίκος Γιαννής. 

Αναστασία Χαλκιά: Νοιάζεται πάντα για την πα-
τρίδα του

Συγχαρητήρια και ευχές για δύναμη και επιτυχία στο 
έργο του απέστειλε η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία 
Χαλκιά, στον αντιπρόεδρο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος κατάγεται από τη Φούρκα 
του Δήμου Κασσάνδρας  Χαλκιδικής.

 «Πρόκειται για έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη στο 
έργο που επιτελεί και έντονη συναίσθηση καθήκοντος 
στον ρόλο του στις ευρωπαϊκές προκλήσεις. Πάνω από 
όλα όμως πρόκειται για έναν Κάσσανδρο που δεν πα-
ραλείπει στιγμή να ενδιαφερθεί και να νοιαστεί για την 
πατρίδα του την Κασσάνδρα, τον τόπο που αγάπησε και 
περνά εκείνο το κομμάτι της ζωής του, με τα ζεστά κα-
λοκαίρια γεμάτα οικογενειακή, φιλική γαλήνη και θαλ-
πωρή. Τον ευχαριστούμε για όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα 
για την Κασσάνδρα μας και ευελπιστούμε στη διαρκή και 
εποικοδομητική συνεργασία του», κατέληξε η κ. Χαλκιά. 

Βασίλης Φεύγας: Η εμπιστοσύνη στη χώρα μας 
επιστρέφει

 Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοι-
νωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας έκανε 
την εξής δήλωση: «Ο Μαργαρίτης Σχοινάς είναι ο πρώτος 
Έλληνας Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
επιτυχία του θα είναι επιτυχία για το Ευρωπαϊκό οικοδό-
μημα. H εμπιστοσύνη στη χώρα μας επιστρέφει!»

Όσοι συνεργά-
στηκαν μαζί του 
υπογραμμίζουν 
ότι αποτελεί 
υπόδειγμα δι-
αχρονικού λει-
τουργού της 
ευρωπαϊκής δι-
οίκησης. 
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Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση όλων 
των σεναρίων ενός  no deal brexit είναι η χώρα 
μας, όπως γνωστοποιεί σε συνέντευξη του στην 
εφημερίδα karfitsa ο αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ενώ δη-
λώνει με κατηγορηματικότητα ότι δεν πρόκει-
ται να ανεχθούμε μονομερείς ενέργειες από την 
Τουρκία. 

Πόσο μεγάλο πιστεύετε ότι θα είναι το κό-
στος από ένα no deal brexit για τη χώρα μας; 
Οι δεσμοί της χώρας μας με τη Μ. Βρετανία είναι 
ιστορικοί και εκτείνονται σε ένα φάσμα δραστη-
ριοτήτων. Για παράδειγμα οι εταιρείες που έχουν 
διευθυντή με ελληνική καταγωγή φθάνουν στο 
αριθμό των 38.000, οι φοιτητές που σπουδά-
ζουν ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούν 
περίπου τους 10.000, ενώ η Ελλάδα δέχεται 
κάθε χρόνο περίπου 2,5-3 εκατ. επισκέπτες από 
τη Μ. Βρετανία.

Επιπρόσθετα, αν δεν επέλθει συμβιβασμός 
ο κοινοτικός προϋπολογισμός συρρικνώνεται 
κατά 10,5 δις ευρώ και στη περίπτωση που δεν 
αναπληρωθεί τουλάχιστον η καθαρή συνεισφο-
ρά της χώρας (περίπου 4,5 δις ευρώ) τότε κράτη

μέλη που ωφελούνται από τα κοινοτικά τα-
μεία, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, πιθανόν 
να έρθουν αντιμέτωπες με μια, έστω και περιο-
ρισμένη, μείωση πόρων. Ως Υπουργείο Εξωτερι-
κών έχουμε εκπονήσει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Δράσεων (Αction Plan) με 128 εκκρεμότητες 
και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τα 
Υπουργεία και τις Αρχές. 

Σε πιο βαθμό σας ανησυχεί η Τουρκική προ-
κλητικότητα; Πιστεύετε πως μετά τα γεγονότα 
στην Κυπριακή ΑΟΖ υπάρχει περίπτωση για 
ανάλογη παραβίαση και στην Ελλάδα; Η Τουρ-
κία, λειτουργεί σπασμωδικά και με ένα τρόπο 
που την απομακρύνει καθημερινά από την οδό 
της διεθνούς νομιμότητας και το Διεθνές Δίκαιο. 
Η Ελλάδα είναι μια χώρα, από την άλλη πλευρά, 
που λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και 
δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή χαράσσο-
ντας μία πολυδιάστατη πολιτική με επίκεντρο 
την ευημερία των λαών της περιοχής. Δεν θα 
παρασυρθούμε από τις προκλήσεις και τους λε-
ονταρισμούς της Τουρκίας. Κατοχυρώνουμε και 
προασπίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα με νη-
φαλιότητα και ψυχραιμία στέλνοντας ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα όμως ότι δεν θα δεχθούμε μονο-
μερείς ενέργειες που θα πλήξουν τα κυριαρχικά 
μας δικαιώματα.

Είστε ευχαριστημένος από τις πρωτοβουλί-
ες που έχουν αναληφθεί από Ε.Ε. και ΗΠΑ απέ-
ναντι στην παραβατική στάση της Τουρκίας; 

Τόσο η ΕΕ όσο και οι ΉΠΑ έχουν καταδικάσει με 
πολύ ξεκάθαρο τρόπο τις παράνομες γεωτρήσεις 
της Τουρκίας στέλνοντας ένα πολύ σαφές μήνυ-
μα για κλιμάκωση των κυρώσεων σε περίπτωση 
που αυτές συνεχισθούν. Επίσης ο Πρόεδρος Μα-
κρόν έλαβε μία πολύ σαφή θέση στην πρόσφατη 
επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη στη Γαλλία για την παράνομη αυτή δραστη-
ριότητα της Τουρκίας. Οι ενέργειες της Τουρκίας 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν αρμόζουν 
σε μία σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ. 

Ποιές πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Ποιος είναι ο σχεδια-
σμός και τι περιθώρια υπάρχουν; Η προηγούμε-
νη κυβέρνηση για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία 
απεμπόλησε όλα τα εθνικά διαπραγματευτικά 
όπλα της χώρας και δέσμευσε τη χώρα σε μία 
ελαττωματική συμφωνία. Δική μας προτεραι-
ότητα και σχεδιασμός είναι να αμβλύνουμε τις 
αρνητικές συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Το 
βασικό θέμα είναι το πώς θα προστατεύσουμε 
τα προϊόντα που φέρουν το όνομα «Μακεδο-
νία» και τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της χώρας, 
οι οποίες έχουν ξοδέψει χρήμα και χρόνο για να 
επενδύσουν σε αυτό. Έχουμε πλήρη επίγνωση τι 
σημαίνει αυτό, όχι μόνο για τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Βόρειας Ελλάδας αλλά και για το σύ-
νολο της ελληνικής κοινωνίας.

Έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο οι 
απαραίτητες πρωτοβουλίες για καλύτερη δι-
αχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού 
από τη χώρας μας;  Η κυβέρνηση παρέλαβε μια 
εξόχως προβληματική κατάσταση. Η προηγού-

μενη κυβέρνηση ενδιαφερόταν περισσότερο για 
τις ΜΚΟ παρά για τους πρόσφυγες.

Θυμίζω τις διεθνείς καταδίκες της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση που δημιούργη-
σε σε υποδομές υποδοχής στα νησιά μας αλλά 
και στην ενδοχώρα, θυμίζω τις εβδομήντα και 
πλέον χιλιάδες αιτήσεις ασύλου και φυσικά την 
κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων από 
διάφορες ΜΚΟ. Θα σας πω ένα χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα: Από την διακυβέρνηση μας το 
2014 είχα εντάξει ως Υπουργός Ναυτιλίας στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα το Εθνικό Σύστημα 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης και 4 
χρόνια δεν έκαναν το παραμικρό. Όχι γιατί αδια-
φόρησαν, αλλά γιατί πίστευαν σε μία πολιτική 
ανοικτών συνόρων, ενός “ξέφραγου αμπελιού” 
που οδήγησε σήμερα στο αποτέλεσμα να έχουμε 
πλέον τον μεγαλύτερο καταυλισμό προσφύγων 
της Ευρώπης.

Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο για τη χώρα μας; Ελλάδα να ανήκει 
εκεί που της αξίζει, ανάμεσα στις πιο αναπτυγ-
μένες και σύγχρονες χώρες της Δύσης. Θέλου-
με μία χώρα που πιστεύει στην καινοτομία, την 
τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα που δί-
νει θέσεις απασχόλησης για όλους. Αυτός είναι 
ο εθνικός στόχος που υπηρετείται από όλους 
μας και αναδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Και ήδη αυτό το 
στοίχημα κερδίζεται από τις μεταρρυθμίσεις που 
προωθεί η κυβέρνηση και την ψήφο εμπιστοσύ-
νης των αγορών στην ελληνική οικονομία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στην «Κ»
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Το επαγγελµατικό σεµινάριο αισθητικής 
νυχιών παραδίδεται εδώ και ένα χρόνο 
από τη Νάνσυ Ξενιτοπούλου, ιδιοκτήτρια του Nail it 
και στέφεται µε απόλυτη επιτυχία.

Ο ενδιαφεροµενος µέσα από τη θεωρητική κατάρτιση 
αλλά κυρίως µέσω της πρακτικής άσκησης στον χώρο µας, 
αναπτύσσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί µε επιτυχία 
ως επαγγελµατίας στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Στο nail it  θα µάθετε στην πράξη, τα πάντα για το µανικιούρ, το πεντικιούρ, 
καθώς επίσης και όλες τις σύγχρονες τάσεις της οµορφιάς γύρω από τα άκρα, 
nailart & προσθετική νυχιών.

Σεµινάρια
ονυχοπλαστικής

BOOK NOW
Μητροπόλεως 47, Θεσσαλονίκη

2310 254089 
web: www.nailitsalon.gr

Facebook: nail it
Instagram: nail_it_mitropoleos_47
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Σε ένα πρωτόγνωρα ειρηνικό κλίμα, ίσως το 
πιο ήπιο των τελευταίων 25 ετών, ο κ. Μητσοτά-
κης εγκαινίασε τη ΔΕΘ, υποσχόμενος ανάπτυξη 
για τη Βόρεια Ελλάδα και ολόκληρη τη χώρα. Τα 
φετινά εγκαίνια ήταν ειρηνικά όχι μόνο σε σχέση 
με την περσινή χρονιά που η Θεσσαλονίκη είχε 
μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, κυρίως λόγω 
των αντιδράσεων για το Μακεδονικό, αλλά και 
σε σχέση με εγκαίνια που τελέστηκαν επί κυβερ-
νήσεων Νέας Δημοκρατίας.

 Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του για την οι-
κονομία, από το βήμα της ΔΕΘ, αναφέρθηκε σε 
όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη και 
του είχαν τεθεί από τους φορείς, όπως την  ανά-
πλαση της ΔΕΘ, τη διαπλάτυνση της περιφερει-
ακής,  τη διασύνδεση του λιμανιού με την ΠΑΘΕ 
και το σιδηρόδρομο, καθώς και  την αναβάθμιση 
της ΒΙΠΕ Σίνδου, διευκρινίζοντας ότι γι αυτά θα 
ελεγχθεί σε έναν ακριβώς χρόνο, στην 85η ΔΕΘ.

«Αγκάθι» ο ΟΑΣΘ
Για το μείζονος σημασίας θέμα, τη λειτουρ-

γία του ΟΑΣΘ, οι υπηρεσίες του οποίου κρίνονται 
κάκιστες τα τελευταία δύο χρόνια από τους Θεσ-
σαλονικείς, λόγω των περιορισμένων αστικών 
λεωφορείων, των πολύωρων αναμονών και των 
ασφυκτικών συνθηκών μετακίνησης,  ο πρω-
θυπουργός ανακοίνωσε, ως πρώτο μέτρο , την 
εκχώρηση ενός σημαντικού μέρους του συγκοι-
νωνιακού έργου προς το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. 
Συγκεκριμένα το ΚΤΕΛ θα αναλάβει σχεδόν όλα 
τα δρομολόγια εκτός πολεοδομικού συγκρο-
τήματος και ο ΟΑΣΘ θα επανέλθει στα όρια που 
ίσχυαν πριν την επέκταση του. 

Ο κ. Μητσοτάκης, είπε ακόμη, ότι οι υπόλοι-
πες δράσεις θα περιγράφονται σε ένα μεσοπρό-
θεσμο σχέδιο για τη λύση του προβλήματος των 
αστικών συγκοινωνιών, το οποίο επεξεργάζεται 
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο πρω-
θυπουργός παραδέχθηκε ότι για να καλυφθούν 
οι ανάγκες μετακίνησης των Θεσσαλονικέων 
απαιτείται ανανέωση του στόλου, αλλά δεν ήταν 
έτοιμος να διευκρινίσει πότε ακριβώς θα γίνει 
αυτό. Συγκεκριμένα είπε, «χρειαζόμαστε περισ-
σότερα λεωφορεία χτες. Βρήκαμε 213 λεωφο-
ρεία να κυκλοφορούν και σήμερα κυκλοφορούν 
315. Το σχέδιο μας για τις αστικές συγκοινωνίες 
είναι σε στάδιο επεξεργασίας και θα ανακοινωθεί 
σύντομα», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Μετρό: απόσπαση και επανατοποθέτηση 
των αρχαίων

Πανέτοιμος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός 
για το Μετρό Θεσσαλονίκης, ανακοινώνοντας 

πως εγκαταλείπεται η λύση της κατασκευής 
του με τα αρχαία  και επιλέγεται η προηγούμενη 
λύση της προσωρινής απόσπασης και επανατο-
ποθέτησης.

«Η λύση που είχε δρομολογηθεί ήταν μη 
λύση. Θα οδηγούσε στο παράδοξο να έχουμε ένα 
κολοβό μετρό, χωρίς το σταθμό της Βενιζέλου. 
Διαβουλεύτηκα με τους τοπικούς φορείς, δεν 
βγήκα ούτε έναν που να μου πει ότι η λύση αυτή 
είναι ενδεδειγμένη. Προχωράμε σε αυτή τη λύση 
με τη στήριξη των φορέων της πόλης», δήλωσε 
με έμφαση ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας «Αν 
η πόλη θέλει μετρό ολοκληρωμένο και σταθμό 
στη Βενιζέλου, η λύση είναι  απόσπαση και επα-
νατοποθέτηση των αρχαίων». 

 Δύο μέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού για το θέμα, οι παραγωγικοί  φορείς της 
πόλης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακε-
δονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, με ομόφωνη δή-
λωση τους, προκρίνουν τη λύση της απόσπασης, 
εκσκαφής και επανατοποθέτησης των αρχαιοτή-
των στο σταθμό Βενιζέλου. Στη δήλωση τους τό-
νισαν ότι η ενδεδειγμένη, ταχύτερη και οικονο-

μικότερη λύση για την ολοκλήρωση του έργου 
και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο σταθμό 
Βενιζέλου είναι να ακολουθηθεί η μέθοδος της 
απόσπασης, εκσκαφής και επανατοποθέτησής 
τους, όπως έγινε και στο γειτονικό σταθμό της 
Αγίας Σοφίας.

Βέβαια, για το θέμα υπάρχει και το ψήφισμα 
της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία της Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς, που τίθεται υπέρ της 
παραμονής των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου.  

Επιζήμια η συμφωνία των Πρεσπών
Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε μεν επιζήμια 

τη συμφωνία των Πρεσπών, ωστόσο, διευκρίνι-
σε ότι είναι κυρωμένη από τη Βουλή  και ότι δεν 
αλλάζει κατά το δοκούν. Αναφορικά με το ενδε-
χόμενο συνάντησης με τον Ζόραν Ζάεφ, είπε ότι 
δεν έχει προσδιορισθεί,  ωστόσο, πρόσθεσε ότι 
είναι κάτι που θα συμβεί. «Το είχα πει στη Βουλή 
ότι άπαξ και κυρωθεί η συμφωνία επιτρέπεται 
μόνον έλεγχος της εφαρμογής της και σε αυτό 
θα είμαστε παρά πολύ αυστηροί. 

«Αυτό που χρειάζεται η Μακεδονία και η Βό-
ρεια Ελλάδα είναι ένα άλμα στο μέλλον. Πρέπει 
να κερδίσουμε το στοίχημα του brand της Μακε-
δονίας παγκοσμίως και θα το κάνουμε», είπε ο 
πρωθυπουργός.

Στόχος της κυβέρνησης να καταστεί η Θεσσαλονίκη αναπτυξιακός πυλώνας

Ετοιμότητα για Μετρό 
σύντομα το σχέδιο για ΟΑΣΘ
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Συμμετοχή στο Southeast Europe Forum 2019
Δυναμική παρουσία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ
Κ. Χατζηδάκης: «Η εταιρία αποδεικνύει  
ότι φροντίζει έμπρακτα το περιβάλλον»

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των τριήμερων εκ-
δηλώσεων για θέματα ενέργειας βρέθηκε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, η οποία απέσπασε τα συγχα-
ρητήρια του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. 
Χατζηδάκη, για το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυ-
ξη της αλλά και την άρτια οργανωτική της λειτουργία και 
τα εύρωστα αποτελέσματα που συναρτώνται μιας στο-
χευμένης στρατηγικής πολιτικής.

Αναλυτικότερα:

Συμμετοχή στο Southeast  
Europe Energy Forum 2019

Δυναμικό παρόν έδωσε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο Southeast 
Europe Energy Forum 2019 που διεξήχθη στη Θεσσαλο-
νίκη την Παρασκευή, υπό τη διοργάνωση του Ελληνο - 
Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Ελληνι-
κής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία. Το 
συνέδριο χαιρέτησαν ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος, κ. Κωστής Χατζηδάκης, o Υφυπουργός Ενέργειας 
& Περιβάλλοντος, κ. Γεράσιμος Θωμάς, ο Αμερικανός 
Πρέσβης, κ. Τζέφρι Πάιατ, ο Πρέσβης της Ιταλίας, κ. Ε. 
Luigi Marras και παρευρέθηκε πλήθος εκπροσώπων της 
ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων 
για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας, που παρουσι-
άστηκε στο πλαίσιο της εισήγησης του Γενικού Διευθυντή 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ενώ στον πυρήνα της παρουσίασης του 
βρέθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης 5ετίας, 
όπου ο κ. Μπακούρας δήλωσε ότι το σταθερό νομοθετικό 
και ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί κίνητρο ανάπτυξης και 
προσέλκυσης επενδύσεων για τη χώρα.

Ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος στις 
εγκαταστάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

Επίσκεψη στον πρότυπο Σταθμό Αποσυμπίεσης φυσι-
κού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Χαλάστρα, του Δήμου Δέλ-
τα πραγματοποίησε το Σάββατο ο Υφυπουργός Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος, κ. Γεράσιμος Θωμάς. 

Ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος είχε την 
ευκαιρία να ενημερωθεί για την αδιάλειπτη τροφοδοσία 
φυσικού αερίου που διασφαλίζεται με την τήρηση των 
τεχνικών προδιαγραφών και των απαιτήσεων σχεδια-
σμού, λειτουργίας και συντήρησης δικτύου,  επιτυγχά-
νοντας υψηλούς στόχους απόδοσης στη δραστηριότητα 
διανομής. Εντυπωσιασμένος από την καινοτόμο δράση 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την τροφοδότηση των απομακρυσμέ-
νων περιοχών με την Τεχνολογία CNG, αναγνώρισε τη 
συμβολή της Εταιρείας τόσο στην ανάπτυξη των τοπικών 
κοινωνιών όσο και στις προοπτικές που ανοίγονται για τη 
βιομηχανία και την εμπορική χρήση. Όπως επισημάνθη-
κε, είναι καταλυτικός ο ρόλος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη διεύρυν-
ση του ενεργειακού χάρτη της χώρας.

Τα εγκαίνια της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην 84η ΔΕΘ
Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέρ-

γειας παρευρέθηκε στα εγκαίνια του περιπτέρου της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ την Κυριακή στην 84η ΔΕΘ.

Το εναρκτήριο λάκτισμα των εγκαινίων έδωσε 
Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Κωστής Χα-
τζηδάκης, συγχαίροντας την Εταιρεία για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών που δημιούργησαν κομβικούς άξονες 
στον κλάδο της ενέργειας στην χώρα και συνετέλεσαν 
στην ωρίμανση της ενεργειακής αγοράς. Με μια χρηστή 
διοίκηση, εξασφαλίζοντας υγιείς συνθήκες εργασιακού 
περιβάλλοντος και διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, η 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ στηρίζει την οικονομία και τους καταναλωτές, 
παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και εφαρμό-
ζοντας τα χαμηλότερα τιμολόγια διανομής στην Ελλά-
δα. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η Εταιρεία φροντίζει 
έμπρακτα το περιβάλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στη 
μείωση των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών.

Ο κ. Μπακούρας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους και δήλωσε την πρόθεση της Εταιρείας να συνε-
χιστούν οι επενδύσεις με αμείωτο ρυθμό. Ειδικότερα, 
τόνισε ότι για την επόμενη 5ετία οι επενδύσεις αναμένε-
ται να αγγίξουν τα 100εκ. €. Παράλληλα, εξέφρασε την 
ικανοποίηση του για τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης, 
καθώς η μείωση του συντελεστή κερδών και του συντε-
λεστή μερίσματος ενισχύει το επενδυτικό πλάνο της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ.

Με την παρουσία τους τίμησαν τα εγκαίνια ο Υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γεράσιμος Θω-
μάς και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα 
Μακεδονίας – Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποί-

ος και συνεχάρη τον Γενικό Διευθυντή για τη συνεισφορά 
της Εταιρείας στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών της 
Αδείας της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία 
καθώς παρευρέθηκε το σύνολο του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της Εταιρείας, πλήθος εκπροσώπων πολιτικής 
ηγεσίας ενεργειακών θεμάτων, αρχών, φορέων, σωμά-
των ασφαλείας, εκπροσώπων του επαγγελματικού και 
τεχνικού κόσμου, μελών του διπλωματικού σώματος, 
παλαιμάχων αθλητών αλλά και πολιτών.

Η Εταιρεία, εισπράττει για ακόμη μια φορά την εμπι-
στοσύνη του κόσμου, παραμένει σταθερή στις αξίες της 
και συνεπής στις δεσμεύσεις της.

Ο Υφυπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Γ. Θωμάς  
στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Αποσυμπίεσης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

O Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Χατζηδάκης εγκαινιάζει το 
περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην 84η ΔΕΘ παρουσία του Υφυπουργού Ενέργειας 
& Περιβάλλοντος, κ. Γ. Θωμά και του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για 
θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Θ. Καράογλου
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Το Sun Angel Tan Club διαθέτει 2 ultra spots τεχνητού μαυρίσματος, με τον μεγαλύτερο και καλύτερο στόλο νέων μηχανημάτων στην 
αγορά! Οι  υπερσύγχρονοι χώροι υψηλής αισθητικής, τα sunbeds -είναι το μόνο studio της χώρας με sunbeds βιτρίνα- και suntowers 

από κορυφαίες εταιρίες κατασκευής solarium, η καταξιωμένη ομάδα και η χρήση τελευταίας τεχνολογίας σε  συνδυασμό με τα καλύτερα 
προϊόντα indoor και outdoor tanning παγκοσμίως,  εγγυώνται άριστα αποτελέσματα για μαύρισμα με διάρκεια, που εντυπωσιάζει. 

Must Try: Εδώ θα βρείτε, αποκλειστικά στη Βόρεια Ελλάδα, το προηγμένο Mystic Tan HD, τον ειδικό θάλαμο 
με μοναδικό σύστημα ψεκασμού για όλο το σώμα. Η μόνη μέθοδος μαυρίσματος χωρίς ακτινοβολία, που σας χαρίζει  

σοκολατένιο χρώμα -διάρκειας 5-8 ημερών- μέσα σε μόλις 5’! 
Exclusivity: Δοκιμάστε το Optima Tower, την καμπίνα όρθιου μαυρίσματος με πλατφόρμα δονήσεων Vibra Nano για γράμμωση, 

τόνωση και καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, και αποκλειστικά στη Βόρεια Ελλάδα, το μηχάνημα ErgoLine Open Sun 1050, 
με 99% UVA + 1% UVB, που χαρίζει άμεσα bronze χρώμα με 1 μόλις συνεδρία!

Top! Η νέα τεχνολογία λαμπτήρων με 4 μήκη φωτός, UVB για ενεργοποίηση  μελανίνης+παραγωγή Vit. D, UVA για άμεσα 
σοκολατένιο χρώμα, red light  therapy για διέγερση παραγωγής κολλαγόνου+μείωση λεπτών γραμμών/ ρυτίδων & blue light therapy 

για λαμπερό δέρμα/μείωση ακμής θα σας  ενθουσιάσει!  
Plus: Ανακαλύψτε τις μοναδικές παροχές και στον νέο, υπερσύγχρονο χώρο, στην Τσιμισκή 43, στο εμπορικό κέντρο Πλατεία.   

Οι χώροι του Sun Angel Tan Club αποτελούν και showrooms των συνεργαζόμενων εταιριών, για επαγγελματίες  
που αναζητούν τις πιο update tan τεχνολογίες & προϊόντα.

The perfect bronze zone

Τσιμισκή 59, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Τηλ. 2310 223020,
Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος (Εμπορικό Κέντρο Πλατεία), Τηλ. 2310 223021 

www.sunangelsolarium.gr , info@sunangelsolarium.gr

Νew in: Σύντομα κοντά σας και το τρίτο μας studio επί της Μητροπόλεως!
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Την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επι-
τροπής από τη στιγμή που η Ελλάδα μπήκε στο 
«ευρώ», επανέλαβε  πως θα επαναφέρει κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας της στα πλαίσια της 84ης 
ΔΕΘ η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά 
ενώ κατηγόρησε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για Ομερτά.

Η Φώφη Γεννηματά  μιλώντας από το βήμα 
της 84ης διεθνούς Έκθεσης   εξαπέλυσε δριμεία 
επίθεση σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολί-
τευση κάνοντας λόγο για ομερτά συγκάλυψης 
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, για την κρίση και την διαχείριση της. 
«Σου χαρίζομαι για το 2004- 2009, μου χαρίζε-
σαι για το 2015, πατσίσαμε!» Προσπαθούν  να 
ρίξουν όλες τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ο στό-
χος  είμαστε εμείς» είπε η κ Γεννηματά.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ ξεκαθάρισε ότι η ΝΔ  
είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος. «Εμείς δεν ντρε-
πόμαστε για την ιδεολογική μας ταυτότητα, δεν 
κρυβόμαστε, δεν μετατοπιζόμαστε. Η απόσταση 
που μας χωρίζει έχει ιδεολογικό πρόσημο. Οι όψι-
μες αναφορές του κ. Μητσοτάκη στον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, δεν κάνουν τη δεξιά, που βαρύνεται 
με το ανάθεμα σε βάρος του, κέντρο. Έρχεται 
δεύτερος μετά τον Τσίπρα» τόνισε η κ Γεννηματά  
και υπογράμμισε ότι η  ο κ. Τσίπρας  άνοιξε το 
δρόμο στην αυτοδυναμία της ΝΔ καθώς απέτυχε 
ως δήθεν «κυβερνώσα πρώτη φορά αριστερά» 
να δώσει λύσεις στα προβλήματα του τόπου και 
της ελληνικής κοινωνίας αποκάλυψη του πραγ-
ματικού προσώπου της δεξιάς, δεν συνεπάγεται 
και συγχωροχάρτι στον κ. Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. 

«Βολεύει η κόντρα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ» 
Η κ Γεννηματα κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρα-

τία για έλλειψη συνολικού σχεδίου διακυβέρ-
νησης υπογραμμίζοντας ότι «υποχώρησε στους 
δανειστές όσο αφορά το ύψος των πρωτογενών 
πλεονασμάτων, αφήνοντας στη κ. Λαγκάρντ τη 
διαπραγμάτευση». Έκανε λόγο για πρωτοφα-
νής παραδοχή αδυναμίας , από μια Κυβέρνηση 
που όπως είπε «απαράδεκτα αντιλαμβάνεται ως 
επαιτεία ,τις δίκαιες διεκδικήσεις της χώρας».

«Εστιάζουν περισσότερο στην εικόνα και 
την επικοινωνιακή προβολή στα εύκολα, τα δύ-
σκολα πάνε πίσω. Συνεχίζουν την ανούσια αντι-
παράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψουν ότι 
εφαρμόζουν κατά γράμμα πολιτικές και δεσμεύ-
σεις Τσίπρα. Η αέναη κόντρα Τσίπρα-Μητσοτάκη 
βολεύει και τους δύο. Ο καθένας έχει τον Δράκο 
που θέλει στο δικό του παραμύθι» συνέχισε η 
επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ.

Κατηγόρησε μάλιστα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν 
κοινό στόχο να πλήξουν το ΚΙΝΑΛ, «τον μόνο 
πυλώνα υπευθυνότητας και μεταρρυθμίσεων 

που γέννησε η μεταπολίτευση».
Καμία αναφορά στα εσωκομματικά 
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ  ΠΑΣΟΚ στην ομιλία 

της, στην κατάμεστη από κομματικά στελέχη και 
φίλους του κινήματος, αίθουσα του Συνεδριακού 
Κέντρου Ιωάννης Βελίδης  επέλεξε να μην  κάνει 
καμία αναφορά στην εσωκομματική ταραχή που 
λαμβάνει χώρα το τελευταίο διάστημα, αντίθετα 
επικεντρώθηκε στην κριτική  στα κόμματα της 
κυβέρνηης και της αξιωματική αντιπολίτευσης 
ενώ παρουσίασε τους πέντε στόχους του κινή-
ματος για την επόμενη ημέρα. Αναφερόμενη στο 
πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ η κ. Γεννηματά παρουσία-
σε πέντε  στόχους  για την Ανάπτυξη με κοινωνι-
κή συνοχή και δικαιοσύνη.

Πρώτος στόχος: Να πετύχουμε την μείωση 
των υποχρεώσεων για πρωτογενή πλεονάσματα 
από το 3,5% στο 2% του ΑΕΠ.

Δεύτερος στόχος: Να πάρουμε ξανά τον 
έλεγχο του Υπερταμείου, μετατρέποντάς το σε 
Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας.

Τρίτος στόχος: Να στηρίξουμε την Ελληνι-
κή Μικρομεσαία επιχείρηση , για να πρωταγω-
νιστήσει στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Να 
δημιουργήσει πολλές και ποιοτικές νέες θέσεις 
εργασίας.

Τέταρτος στόχος: Η στήριξη των Εργαζομέ-
νων και των ανέργων.

«Το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει πρωτο-

βουλίες συμμετοχής εργαζομένων στα κέρδη 
των επιχειρήσεων και σύντομα θα καταθέσουμε 
συγκεκριμένη πρόταση για την εφαρμογή αντί-
στοιχων προγραμμάτων στον ελληνικό χώρο» 
σημείωσε μεταξύ άλλων. Προανήγγειλε ότι  θα 
καλέσει σε διάλογο τόσο την κυβέρνηση «που 
στα συνθήματα της ενθουσιάζεται από τις μεταρ-
ρυθμίσεις και τις αγορές, όσο και την αντιπολί-
τευση που στα συνθήματα της κόπτεται για τον 
κόσμο της εργασίας».

Πέμπτος στόχος: Η βιώσιμη ανάπτυξη, η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Είπε χαρακτηριστικά ότι «Πρέπει να προχω-
ρήσουμε σε ολοκληρωμένα σχέδια προσαρμο-
γής στα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ενι-
σχύσουμε την Ευρωπαϊκή συνεργασία για την 
πολιτική προστασία για να μη θρηνήσουμε άλ-
λες καταστροφές».

«Ο χρόνος τελειώνει. Η κλιματική δράση 
περνάει όμως μέσα και από την αλλαγή του 
ενεργειακού μας συστήματος, σε ένα σύστημα 
μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Για εμάς 
στο Κίνημα αλλαγής είναι προτεραιότητά μας 
να σχεδιάσουμε αυτή την μετάβαση. Που θα μας 
οδηγήσει σταδιακά στην μετά λιγνιτική Ελλάδα. 
Και θα βασίζεται στο πλούσιο φυσικό μας δυνα-
μικό στις ανανεώσιμες πηγές και στην εξοικονό-
μηση ενέργειας» σχολίασε η κ. Γεννηματά.

Εξεταστική επιτροπή και βολές κατά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
από τη Φώφη Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη 

Ομερτά συγκάλυψης ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ 



Αντικείμενο λατρείας - Σύμβολο ελευθερίας

Γυναικείο στήθος - Σύμβολο ζωής
Ο πλαστικός χειρουργός Σωτήρης Ιωαννίδης λύνει τις 

απορίες μας για την πλαστική στήθους.
Πολλές γυναίκες καταφεύγουν στο νυστέρι , για διαφο-

ρετικούς λόγους η καθεμία ,αλλά όλες για να τονώσουν την 
αυτοπεποίθηση τους!

Αυξητική στήθους ,χαλάρωση μετά από εγκυμοσύνες ή 
απώλεια κιλών. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε ; (εμφυτεύ-
ματα σιλικόνης, αυξητική στήθους με λίπος κ.α.)

Η μέθοδος την οποία επιλέγω, εξαρτάται από τις ανάγκες 
κάθε γυναίκας που επιθυμεί να βελτιώσει το στήθος της. Οι 
επεμβάσεις στο στήθος χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορί-
ες ,οι οποίες είναι η απλή αυξητική, η ανόρθωση ή μαστοπηξία 
και ο συνδυασμός των δύο δηλαδή ανόρθωση και αυξητική 
στον ίδιο χρόνο.

Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι αν υπάρχει πτώση – 
με τον όρο πτώση εννοούμε τη θέση της θηλής σε σχέση με τη 
γραμμή κάτω από το στήθος , η οποία ονομάζεται υπομάστια 
πτυχή.

Η απλή αυξητική αφορά γυναίκες , οι οποίες δεν έχουν 
πτωτικούς μαστούς και επιθυμούν να αύξηση του μεγέθους 
τους. Μπορεί να γίνει με ενθέματα σιλικόνης , είτε με λίπος με 
λιπομεταφορά , αν φυσικά υπάρχει  διαθέσιμο στο σώμα μας. 
Τα ενθέματα σιλικόνης και το λίπος έχουν τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα τους . Για παράδειγμα , με τα ενθέματα 
σιλικόνης πετυχαίνουμε πιο προβλέψιμο και μόνιμο αποτέλε-
σμα, διότι το λίπος συμπεριφέρεται σαν λίπος – εάν χάσουμε 
κιλά μειώνεται , εάν βάλουμε κιλά αυξάνεται .

Η ανόρθωση αφορά μαστούς πτωτικούς , δηλαδή μετά 
από εγκυμοσύνη ή από μεγάλη απώλεια βάρους και περιλαμ-
βάνει μετακίνηση του αδένα προς τα πάνω και αφαίρεση δέρ-
ματος. Η ανόρθωση ,όπως είπαμε και παραπάνω, μπορεί να 
συνδυαστεί και με αυξητική – προκειμένου να αναπληρώσου-
με την απώλεια όγκου – αλλά μόνο με τη χρήση ενθεμάτων 
σιλικόνης και όχι λίπους .

Ποια είναι η πιο ασφαλής μέθοδος; Όλες οι μέθοδοι εί-
ναι ασφαλείς και για αυτό τις χρησιμοπιούμε . Δεν υπάρχει πιο 
ασφαλής μέθοδος .

Πότε δεν μπορεί μια γυναίκα να προχωρήσει σε επέμβα-
ση αυξητικής στήθους; Όταν έχουμε σοβαρές παθήσεις του 
αδένα . Για τον λόγο αυτό πάντα εξετάζουμε τους μαστούς και 
τους ελέγχουμε με υπέρηχο. 

Όταν η ασθενής είναι ψυχολογικά ασταθής.
Όταν η ασθενής είναι κάτω των 18 ετών.
Τα ενθέματα σιλικόνης κάθε πότε πρέπει  να αντικαθι-

στούνται; Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης των ενθεμάτων . Τα 
ενθέματα αλλάζονται μόνο όταν υπάρχει λόγος. Τα ενθέματα 
5ης γενιάς που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι αρκετά ανθε-
κτικά και δεν παρουσιάζουν προβλήματα ρήξεων που βλέπα-
με στα παλιότερα. Πολλές μεγάλες εταιρίες δίνουν εγγυήσεις 
εώς και δέκα χρόνια , χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να 
αλλαχθούν , εάν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος.

Πώς επιλέγετε το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα; Την 
απόφαση την παίρνουμε μαζί με την ασθενή. Ακούμε πρώτα 
τις προσδοκίες της και στη συνέχεια της εξηγούμε αν μπορού-
με να τις πετύχουμε. Επίσης, προσπαθώ να της εξηγήσω , ότι 
το στήθος πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το υπό-
λοιπο σώμα και να δείχνει όσο πιο φυσικό γίνεται.

Τί πρέπει να προσεχθεί μετά την επέμβαση ; Η επάνοδος 
στην καθημερινότητα γίνεται σταδιακά σε 1 με 3 μέρες. Ωστό-
σο συστήνουμε την αποφυγή άρσης βάρους για 4 εβδομάδες 
και σταδιακή ενασχόληση με τα σπορ μετά από 6 εβδομάδες.

Ενδεχόμενα ανεπιθύμητα αποτελέσματα; Τα ποσοστά 
επιπλοκών της αυξητικής μαστοπλαστικής είναι πάρα πού χα-
μηλά . Όταν παίρνουμε τις σωστές προφυλάξεις και χρησιμο-
ποιούμε τη σωστή τεχνική ουσιαστικά τις μηδενίζουμε.

Τί ισχύει για τις γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει – 
θηλάσει ακόμη; Οι γυναίκες , οι οποίες έχουν υποβληθεί σε 
αυξητική μαστών, θηλάζουν κανονικά . Δεν υπάρχει κανένα 
απολύτως πρόβλημα με τον θηλασμό.

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

Αυξητική μαστοπλαστική!
Τεχνική Dual Plane με στρογγυλά ενθέματα  

full projection 335 Δεξιά και 355  
Δεξιά, ένα μήνα μετά την επέμβαση

Ανόρθωση μαστών και αυξητική σε ένα χειρουργείο! 
Κάθετη ανόρθωση χωρίς οριζόντιες τομές τύπου άγκυ-

ρας και Dual plane III αυξητική με ενθέματα RSF 335

Τ Ο Υ  Σ Ω Τ Η Ρ Η  Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Η

Την απόφαση την παίρνουμε μαζί με την ασθενή. 
Ακούμε πρώτα τις προσδοκίες της και στη συνέχεια της 
εξηγούμε αν μπορούμε να τις πετύχουμε. Επίσης, προ-
σπαθώ να της εξηγήσω , ότι το στήθος πρέπει να βρί-
σκεται σε απόλυτη αρμονία με το υπόλοιπο σώμα και 
να δείχνει όσο πιο φυσικό γίνεται.
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Αν ζούσε σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, λογικά συνταξιοδοτημέ-
νος στα 100 και κάτι του, νιώθω πως με σαρδόνιο χαμόγελο θα έβλεπε 
τους απογόνους του Μητσοτάκη, της Παπαρήγα, της Δαμανάκη και των 
λοιπών αντιπάλων, να διαγκωνίζονται για το ποιος θα γίνει βασιλικό-
τερος του Βασιλέως. Νομίζω θα αναφωνούσε περήφανος «νενικήκα-
μεν» και θα ζητούσε από τη Δημήτρα ένα ουίσκι κι ένα τσιγάρο. 

Πολεμήθηκε ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα. Λυσσαλέα και αναποτε-
λεσματικά, ώσπου στο τέλος… κέρδισε. Κέρδισε την 
ταμπέλα της πλειοψηφίας στο συλλογικό υποσυνεί-
δητο του εκλογικού αλλά και κομματικού σώματος. 
Όλοι προσπαθούν να μπουν στα αδειανά παπούτσια 

του Ανδρέα, αλλά και των εκσυγχρονιστών συνε-
χιστών, ανάλογα αν διάλεξαν την αριστερή ή την 
δεξιά πόρτα για να μπουν στην παράταξη και να τη 
λεηλατήσουν.

 Είναι αλήθεια ότι η πίεση που έχει δεχτεί το 
Κίνημα Αλλαγής, δημιούργησε μια δυσκολία 
στρατηγικής ανάδειξης αυτού ακριβώς του πράγ-
ματος. Ότι η πολιτική του κληρονομιά, είναι τόσο 
ελκυστική, που όλοι ψάχνουν να συγκινήσουν τα 
πασοκικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων και 
να τους υφαρπάξουν. Την ίδια στιγμή δια της…τε-
θλασμένης, επιβεβαιώνουν πως πολιτικά έχασαν! 
Το Κίνημα Αλλαγής οφείλει αυτό το… «αφήγημα» 
να το εμπεδώσει πρώτα στο δικό του μυαλό και 
έπειτα στων αντιπάλων του. 

Λένε πολλοί, πως το Κίνημα Αλλαγής δεν 
συγκινεί τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Πως μια 
λύση θα ήταν η επιστροφή σε σύμβολο και σε όνομα. Έχω μια δι-
αφορετική ανάγνωση. Ίσως ενίσχυε το… engagement -όπως θα το 
λέγαμε σοσιαλμιντιακά- των ψηφοφόρων με το brand, την ισχυρό-
τερη ψυχική σύνδεση όσων απομένουν να το ακολουθούν. Καμία 
αντίρρηση. Δεν θα τους αύξανε σημαντικά ωστόσο. Μην ξεχνάμε 
πως οι «Πασοκογενείς» ψηφοφόροι ρίχνουν σταυρό σε ψηφοδέλτια 
με τη δάδα ή με το συνθετικό «Ριζοσπαστική Αριστερά» στο όνομά 
τους. Άρα πολλούς δεν τους εμποδίζει ένα αποτυχημένο όνομα ή 
ένα κακοσχεδιασμένο (αν δεχτούμε αυτή την «κατηγορία») λογό-
τυπο. 

Άλλοι πάλι λένε πως το πρόβλημα του Κινήματος Αλλαγής είναι 
η ηγεσία. Ναι η Φώφη Γεννηματά δεν επανέφερε το ΠΑΣΟΚ στο 44%, 

αλλά δεν το πήρε καν στο 10. Όπως επίσης δεν το πήρε το 2009, αλλά 
το 2017, με δημοκρατική διαδικασία και με συντριπτική πλειοψηφία, 
απέναντι σε πραγματικά εξαιρετικούς συνδιεκδικητές. Η διάθεσή της 
να θέσει σε ρίσκο το «βασίλειό» της για να ανοίξει το κόμμα και να 
επαναφέρει μέσα του όλες τις… φυλές του Ισραήλ, θα έπρεπε ήδη να 
της έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό ιστορικό αποτύπωμα, που τώρα 
αμφισβητείται σε διαδρόμους και καφενεία. 

Τέλος, μια συχνή ακόμη κατηγορία από στελέχη και ψηφοφόρους 
του Κινήματος, είναι τα περιβόητα «θολά» μηνύματα. Εδώ θα συμφω-
νήσω ευκολότερα, γιατί είναι μεγάλες οι απαιτήσεις μου. Άσχετα που 
δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς διακριτό είχαν τα τρίτα δημοκρατικά 
κόμματα σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο. Ανάμεσα στο άσπρο και 
το μαύρο που εκφράζονται με τις δικές τους πλειοψηφίες, ένα υπεύ-
θυνο, μη λαϊκίστικο κόμμα, θα πρέπει να βολευτεί σε μια από τις απο-

χρώσεις του γκρι. Θα το κάναμε όλοι, κυρίως αν ήμασταν τρομοκρατη-
μένοι, μην πούμε το λάθος πράγμα, τη λάθος στιγμή και θέσουμε την 
ίδια την επιβίωση της παράταξης σε κίνδυνο! Αν φοβόμασταν ότι μια 
ελαφρά μετατόπιση αριστερότερα ή δεξιότερα σε μια πολιτική θέση, 
θα έριχνε νερό στο μύλο της εσωκομματικής ίντριγκας. Η φοβικότητα 
φέρνει θολούρα, αλλά η στιγμή θέλει τόλμη! ΄Η θα ζήσουμε με τις 
ιδέες μας, ή θα πεθάνουμε για αυτές! 

Στην εξαιρετικά σύντομη πολιτική μου καριέρα, 
πρεσβεύω το πολιτικά ανορθόδοξο, αλλά δεν θα 
ήθελα να καταχραστώ τη φιλοξενία της Καρφίτσας 
για να αποτυπώσω αυτολεξεί μια λαϊκή παροιμία, 
που λέει ότι συχνά για τις τρίχες παραπονιούνται μη… 
προνομιούχοι άνδρες, αν με εννοείτε! Όμως δεν βρί-
σκω καλύτερο τρόπο να το πω, απ΄ότι αποτυπώνεται 
σ’αυτή την παροιμία. Το 8% σε μια πάλαι ποτέ μεταρ-
ρυθμιστική, κυβερνητική βιομηχανία δημιουργεί και 
εκνευρισμό και απογοήτευση, αλλά και ευκαιρίες! Ο 
συνδυασμός όλων των παραπάνω φέρνουν την αμ-
φισβήτηση και αυτό είναι το πρώτο σημείο που έχει 
πρώτα να πολεμήσει το Κίνημα Αλλαγής, στο δρόμο 
προς την αναγέννηση, ή την οριστική ταφόπλακα!

 Το ότι η γενιά μου δεν βρίσκει εύκολα χώρο, δεν 
έχει να κάνει με την παρουσία παλαιότερων, αλλά με 
τη δική μας αδυναμία να βρούμε το ύφος, την αισθη-
τική, τις ιδέες και την πειθώ να ανεβάσουμε το ποσο-
στό σε νέα κοινά. Το ότι το Κίνημα δείχνει σε στιγμές 
μια κάποια ανασφάλεια να αντιμετωπίσει την επίθε-

ση των Κεντροαρίστων και των Κεντροαριστεριστών, που θα έπρεπε 
να είναι έκθετοι στους δικούς τους σκληρούς πυρήνες, είναι και ευθύ-
νη όλων ημών που αμφισβητούμε από την πρώτη μέρα πρόσωπα και 
στρατηγικές και δεν καλλιεργούμε τη συλλογική μας αυτοπεποίθηση. 
Το ότι για την αμφισβήτηση της ηγεσίας κλείνουμε το μάτι στις ηγετικές 
ικανότητες του Τσίπρα ή του Μητσοτάκη, στέλνοντας άθελά μας την 
πολιτική επιβεβαίωση που ψάχνουν για να επιβιώσουν σε θέσεις εξου-
σίας, είναι ένα ζήτημα που αφορά εμάς, τους εναπομείναντες.

 Δεν θέλω το Κίνημα Αλλαγής να πεθάνει στα χέρια της γενιάς μου. 
Νιώθω περήφανος που είδα το όνομά μου τυπωμένο σε ψηφοδέλ-
τιο της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης και νιώθω τα ενεργειακά 
μου αποθέματα γεμάτα για να δώσω μια μάχη μέχρις εσχάτων για να 
ξεπεράσουμε πρώτα τη δική μας εσωστρέφεια και έπειτα να αντεπι-
τεθούμε με όλα τα κορυφαία μας στελέχη σε παράταξη μάχης μέχρι 
την επαναφορά μας στην Κυβέρνηση. Υπερβατικά. Ενωτικά. Φρέσκα. 
Αποτελεσματικά!

 Όχι για τα ονόματα και τα λογότυπα, αλλά για τις ιδέες μας, την διά-
θεσή μας να αλλάζουμε εμείς και μέσα από αυτή την αλλαγή να αλλά-
ζουμε τον κόσμο. Όχι με ισοπεδωτικές ομοφωνίες, αλλά με συνθετικές 
διαφωνίες, στην ώρα τους, στο μέρος τους και με τις διαδικασίες τους. 
Για ένα μεγάλο Κίνημα της Φώφης, του Γιώργου, του Παύλου, του Νί-
κου, του Βαγγέλη και όλων ημών, που δεν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας 
να εκφράζεται πολιτικά φιλοξενούμενος σε μορφώματα συνιστωσών. 
Ας μη φοβόμαστε να το λέμε. Μόλις ενωθούμε, θα νικήσουμε!

*Ο Κυριάκος Κυριάκος είναι σύμβουλος Επικοινωνίας 

Μόλις ενωθούμε, θα νικήσουμε

opinion

Τ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ *

Η φοβικότητα 
φέρνει θο-
λούρα, αλλά 
η στιγμή θέ-
λει τόλμη! 
΄Η θα ζήσου-
με με τις ιδέ-
ες μας, ή θα 
πεθάνουμε 
για αυτές!

Το 8% σε μια πάλαι 
ποτέ μεταρρυθμιστι-
κή, κυβερνητική βι-
ομηχανία δημιουρ-
γεί και εκνευρισμό 
και απογοήτευση, 

αλλά και ευκαιρίες!



Μόλις ενωθούμε, θα νικήσουμε
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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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Ο ιδρυτής της Metavasis Γιάννης Καστούρας μιλά για την καθημερινότητα των Α.μεΑ.

Όλοι ίσοι... όλοι διαφορετικοί 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία 

είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους και αυτό είναι απόρ-
ροια δύο πραγμάτων. 

Της συμπεριφοράς των συμπολιτών μας και των ελ-
λιπών υποδομών προσπελασιμότητας. 

Η Karfitsa συνάντησε στο περίπτερό της κατά την 
διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον κ. 
Γιάννη Καστούρα, ο οποίος τον Αύγουστο του 2010 
είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με μηχανή το οποίο του 
κληροδότησε μία σοβαρή παραπληγία η οποία όμως 
δεν φάνηκε ικανή να του αλλάξει τον τρόπο ζωής, κα-
θώς όντας επαγγελματίας υγείας για πολλά χρόνια έχει 
δει πολλά και άσχημα περιστατικά με συνέπεια να μην 
μεμψιμοιρεί και να κοιτάζει μόνο μπροστά στη ζωή του. 
Έτσι, ίδρυσε την Metavasis το καλοκαίρι του 2018, που 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναπηρία με 
την οπτική και  συμβουλευτική ενός ατόμου με αναπηρία.  
Η Metavasis δεν είναι σύλλογος και αναφέρεται κυρίως 
στους περιπατητικούς συμπολίτες μας, ώστε αυτοί να 
διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό.

Ποιος είναι ο στόχος της METAVASIS; Αποκλειστικός 
μου στόχος είναι να κάνω την καθημερινότητα των ατό-
μων με αναπηρία καλύτερη, να βελτιώσω τις συνθήκες 
που υπάρχουν, να τους βγάλω από τα σπίτια τους και να 
μπορέσω να τους βοηθήσω να μην νιώθουν ανάπηροι. 

Από τη μία προσπαθώ να αλλάξω τη νοοτροπία της 
κοινωνίας και να κάνω τα μυαλά των συμπολιτών μας 
προσβάσιμα, ώστε να είναι όλοι ευαισθητοποιημένοι, 
χωρίς να χρειαστεί η αναπηρία να χτυπήσει την πόρτα του 
σπιτιού τους.

Αυτό γίνεται μέσω ομιλιών που κάνω είτε σε σχολεία 
είτε σε εταιρείες είτε οπουδήποτε αλλού με καλέσουν.

Θεωρείτε πως υπάρχει στην Ελλάδα η κατάλληλη 
παιδεία για τα άτομα με αναπηρία; Δυστυχώς διαπιστώ-
νω ότι οι δύο πόλοι της παιδείας η οικογένεια και το σχο-
λείο δεν παρέχουν στα νέα παιδιά τα εχέγγυα για μία υγιή 
προσέγγιση και αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία.

Βλέπετε την Θεσσαλονίκη στο μέλλον ως φιλική 
πόλη για τα άτομα με αναπηρία; Οι υποδομές προσπε-
λασιμότητας στις πόλεις μας είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Σε συνεργασία με δήμους περιφέρειες δημόσιες υπη-
ρεσίες και με αρωγό την Ελληνική Αστυνομία κάνω κά-
ποιες δράσεις ώστε να γίνουν οι πόλεις μας πιο φιλικές 
για τα άτομα με αναπηρία. Πρόσφατα ολοκλήρωσα και 
παρέδωσα στο δήμο Θεσσαλονίκης μία έκθεση για την 
προσπελασιμότητα της πόλης η οποία αφορά αξιολό-
γηση των θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία 
των πεζοδρομίων των ραμπών κλπ. Ο νέος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ο οποίος και στο 
παρελθόν έχει δείξει την ευαισθητοποίηση του σε αυτά 
τα θέματα έχει δεσμευτεί, ώστε να γίνει η πόλη μας μία 
πόλη πρότυπο στις υποδομές προσπελασιμότητας, μία 
πόλη φιλόξενη για τα άτομα με αναπηρία.

κ.Καστουρα, έχουμε δει τελευταία προσπάθειες για 
να μπορούν να κολυμπήσουν στην θάλασσα άτομα με 
κινητικά προβλήματα. Είναι στους άμεσους στόχους 
σας κάτι τέτοιο; Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη δράση «προ-
σβάσιμες ακτές» η οποία θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη 
άνοιξη, ώστε το καλοκαίρι του 2020 τα άτομα με ανα-
πηρία να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις περισσότερες 
παραλίες των νομών Πιερίας, Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής 
και Καβάλας σε πρώτη φάση με ειδικούς διαδρόμους μέ-
χρι και μέσα στη θάλασσα για τα αναπηρικά αμαξίδια.

Πείτε μας για την δράση «Κάνε την επιχείρησή 
σου προσβάσιμη». Σκοπός της δράσης που γίνεται σε 
συνεργασία με τα επιμελητήρια Θεσσαλονίκης, είναι τα 
καταστήματα της πόλης μας, εμπορικά και υγειονομικού 
ενδιαφέροντος τα οποία δεν έχουν προσβασιμη είσοδο 
να διαθέτουν μία πτυσσόμενη ράμπα ώστε χρησιμοποι-
ώντας την το κατάστημα να καθίσταται προσβάσιμο για 
εμποδιζόμενα άτομα.

Ήδη κάποια καταστήματα μετά από συζητήσεις μας 
με τους ιδιοκτήτες τους έχουν εφαρμόσει τα παραπάνω.

Είναι πολύ ευχάριστο που κάποιοι επιχειρηματίες 

επικοινωνούν μαζί μου ώστε να αξιολογήσω τις εγκα-
ταστάσεις της επιχείρησης τους η να τους δώσω συμ-
βουλευτική όσον αφορά υποδομές φιλοξενίας ατόμων 
με αναπηρία δηλαδή τουαλέτες αναπήρων διαδρόμους 
ράμπες κλπ.

Ελπίζω με την πάροδο του χρόνου να γίνει κομμάτι 
της συνείδησης του κάθε επαγγελματία που έχει κάποιο 
κατάστημα η διαμόρφωση του χώρου του ώστε να είναι 
φιλική και φιλόξενη για άτομα με αναπηρία. Η εργασία 
των ατόμων με αναπηρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
στη ζωή τους. Μεγάλο μέρος της δύναμής μου να συ-
νεχίσω τη ζωή μου ως είχε το οφείλω στη δουλειά μου. 
Η Bayer ΕΛΛΑΣ στην οποία εργάζομαι από την αρχή με 
στήριξε και μου δίνει καθημερινά την ευκαιρία να νιώθω 
ικανός και παραγωγικός.

 www.metavasis.eu
Fb Metavasis -Συμβουλευτικές υπηρεσίες  
για την αναπηρία
Fb Metavasis counseling
Inst metavasis_counseling
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Το Μετρό, η ολοκλήρωση του έργου και η έκ-
βαση της υπόθεσης των αρχαιοτήτων του σταθ-
μού Βενιζέλου έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον 
στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση 
έχει ήδη προκρίνει τη λύση της απόσπασης και 
της επανατοποθέτησης των αρχαίων, που προ-
κάλεσε την «έκρηξη» μελών της προηγούμενης 
κυβέρνησης και του πρώην δημάρχου Θεσσα-
λονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Ο νέος πρόεδρος της 
Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος, λίγες μόνο ώρες 
μετά την παραλαβή της ηγεσίας της διοίκησης 
επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο ενώ μέσα από 
τη συνέντευξη του στην εφημερίδα Karfitsa ξεδι-
πλώνει τους στόχους της Νέας Διοίκησης. 

Η υπόθεση Μετρό για τη Θεσσαλονίκη απο-
τελεί ένα θέμα που μάλλον απογοήτευση προ-
καλεί στους Θεσσαλονικείς. Ποιο είναι τελικά 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του  έργου; 
Είναι λογικό ένα έργο το οποίο διαχρονικά έχει 
καταγράψει τόσες καθυστερήσεις, αλλά και τόση 
πολιτική και επικοινωνιακή σπέκουλα όσο το 
μετρό της Θεσσαλονίκης, να γεννά απογοήτευ-
ση, θα πρόσθετα μάλιστα και αγανάκτηση. 

Σε αυτήν τη φάση, ο αναμενόμενος χρόνος 
περαίωσης του έργου, στην βασική του γραμμή 
και την επέκταση της Καλαμαριάς είναι οι αρχές 
του 2023. Η απερχόμενη διοίκηση της Αττικό 
Μετρό Α.Ε. το απέκρυπτε, δίνοντας τμηματικές 
παρατάσεις ή αποδεχόμενη σχετικά αιτήματα 
του αναδόχου χωρίς όμως να μεταβάλλει το αρ-
χικό χρονοδιάγραμμα. Προτιμούσε την συσκότι-
ση και την εικονική πραγματικότητα, Στόχος της 
νέας διοίκησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ είναι, 
ολόκληρο το έργο, συμπεριλαμβανομένου και 
του σταθμού της Βενιζέλου, να παραδοθεί στην 
χρονική περίοδο που εκ των πραγμάτων κρίνε-
ται σήμερα ως εύλογος χρόνος για την ολοκλή-
ρωση των εκκρεμών εργασιών.

Στην  υπόθεση των αρχαίων της Βενιζέ-
λου όλα δείχνουν ότι επιλέχθηκε η λύση της 
απόσπασης. Για ποιο λόγο κρίθηκε  ως η πιο 
κατάλληλη; Πρώτον, επειδή επιτρέπει χρονικά 
αυτό που περιγράφω παραπάνω, δηλαδή την 
επίτευξη των χρονικών στόχων. Ένα πλήρες και 
λειτουργικό έργο, επιτέλους.

Δεύτερον, επειδή η κατασκευή αυτή είναι τε-
χνικά απλούστερη και πολύ κοντύτερα στη συμ-
βατική λύση.

Τρίτον, επειδή υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία 
για ασφαλή απομάκρυνση και αξιόπιστη επανα-

τοποθέτηση των αρχαιοτήτων. 
Τέταρτον, επειδή είναι μία οικονομική λύση, 

αφού αποφεύγει ένα επιπρόσθετο κόστος 35-40 
εκ. € για έργα πολιτικού μηχανικού που υπολο-
γίζεται ότι αποτελεί την ελάχιστη επιβάρυνση 
που επιφυλάσσει η κατασκευή με τη διατήρηση 
των ευρημάτων in situ.

Πέμπτον, επειδή επιτρέπει την καλύτερη δυ-
νατή ανάδειξη των ευρημάτων και μάλιστα με 
μουσειολογική προσέγγιση που μπορεί να τα 
καταστήσει και επισκέψιμα. 

Τελικά, οι αρχαιότητες θα αποδοθούν στους 
πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης με τον 
σεβασμό και την προβολή που τις αξίζει. Και 
συγχρόνως η πόλη θα αποκτήσει ένα υπερσύγ-
χρονο μετρό.

Πως θα αντιμετωπίσετε τυχόν προσφυγές 
κατά της απόφασης που θα λάβετε για τα αρ-
χαία της Βενιζέλου; Όπως επιβάλλει η ελληνική 
έννομη τάξη. Πάντως, αισθάνομαι ότι βαδίζουμε 
σε ασφαλές έδαφος, αφού η τεχνική λύση που 

επιλέγεται έχει ήδη κριθεί από το ΣτΕ για τη νομι-
μότητά της, αλλά κι επειδή στο υπό την υπουρ-
γία της κυρίας Μενδώνη ΚΑΣ κυριαρχούν τα επι-
στημονικά έναντι των πολιτικών κριτηρίων. 

Μόλις πριν από μερικά 24ώρα αναλάβατε 
το χαρτοφυλάκιο της διοίκησης της Αττικό Με-
τρό. Ποια ζητήματα σας προβληματίζουν στο 
νέο σας ρόλο; Προφανώς, το μυαλό μου δεν 
μπορεί αν φύγει από την υπόθεση του μετρό της 
Θεσσαλονίκης. Με ενδιαφέρει να αποφύγουμε 
μία τζιχάντ στην πόλη. Θα είναι λάθος, αρκετά 
κακοφόρμισε το μετρό. Το χρωστάμε όλοι όσοι 
έχουμε μία άμεση ανάμειξη, αλλά και όσοι έχουν 
ή είχαν έναν δημόσιο ρόλο, σε όλους αυτούς που 
ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται τόσα χρό-
νια, τους οποίους ντρέπομαι να ακούω να χαρα-
κτηρίζονται ειρωνικά «δήθεν μετρόπληκτους», 
αλλά και σε μία πόλη που πρέπει να ξεφύγει από 
την μιζέρια. Το μόνο που με νοιάζει είναι να πε-
τύχουμε όλοι μαζί. 

Ο αναμενόμενος χρόνος περαίωσης του έργου, στην βασική του γραμμή  
και την επέκταση της Καλαμαριάς είναι οι αρχές του 2023

Νίκος Ταχιάος: Με ενδιαφέρει να 
αποφύγουμε μια… Τζίχαντ στην πόλη 



Το κλασσικό και πατροπαράδοτο κουλούρι Θεσσαλονίκης µεταµορφώθηκε. Μέσα από µία ευρεία γκάµα προϊόντων η εταιρεία 
Κουλουράδες επαναστάτησε, πρωτοπόρησε και άλλαξε µία ολόκληρη γενιά.

Η επιτυχία της εταιρείας Κουλουράδες οφείλεται στη µυστική και επτασφράγιστη συνταγή που ξεκίνησε την πορεία της το 1956, 
αγαπήθηκε από τις παραδοσιακές οικογένειες, εξελίχθηκε και το 2015 πήρε την µορφή που όλοι γνωρίζουµε. Πλέον όταν κάποιος µιλά 
για κουλούρι Θεσσαλονίκης, µιλά για τους Κουλουράδες. Μιλά για το µήλο κανέλα, το µπισκότο, το κάστανο, την πραλίνα, το cheese-

cake, τα ιδιαιτέρα αλλαντικά και πάνω από όλα για την απίστευτη και µοναδική γεύση του προϊόντος.
Τα 110 και πλέον καταστήµατα των Κουλουράδων σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και τα προσεχή καταστήµατα στο εξωτερικό 

φτιάχνουν καθηµερινά το πρωινό σε πάνω από 150.000 καταναλωτές καθηµερινά. 
Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα εκπαιδευτικά κέντρα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού 

στους τοµείς αρτοποιίας, πώλησης, διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής.
Οι «Κουλουράδες» είναι η µοναδική ελληνική εταιρεία εστίασης η οποία λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Σάββατο µέχρι τις 16:00 σε 

ιδανικό εργασιακό περιβάλλον µε ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και δελεαστικά κέρδη για τους ιδιοκτήτες franchise.
Ενηµερωθείτε για την αποδεδειγµένα πιο κερδοφόρα επιχειρηµατική επιλογή!

Περισσότερα από 100 καταστήµατα

∆ωδεκανήσου 10, Βαρδάρης (Θεσσ/κη)
2310527325

Πλαταιών 4, Πειραιάς
Τηλ: 210 4222048, 210 4222049
koulourades@koulourades.gr  

Κων.Καραµανλή 42, Θεσσαλονίκη
2310453195

Website:   
www.koulourades.gr



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_eu

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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«Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής 
ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης 
Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ-

ΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης 
ΥΓΟΣ με τίτλο «Δράσεις για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των 
αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπο-
λέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Κεντρική Μακεδονία», ο οποίος συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετι-

κές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετο-
χής στην εν λόγω Πράξη. 

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλο-
ποίηση της Πράξης:

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταλαμβάνει 
τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα αναφορικά με τον αριθ-
μό των ατόμων τα οποία βιώνουν συνθήκες απόλυτης 
φτώχειας. Η κατάσταση εντείνεται κυρίως λόγω της οι-
κονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, αλλά όμως και 
λόγω της έλλειψης ή/και μη εφαρμογής παρεμβάσεων, 
οι οποίες να έχουν ως στόχο την άρση των διακρίσεων 
και την προώθηση ίσων ευκαιριών κοινωνικής ένταξης 
για τα άτομα που πλήττονται από την απόλυτη φτώχεια. 

Η Πράξη στοχεύει στην εφαρμογή εστιασμένων πα-
ρεμβάσεων με στόχο την άρση αυτών των διακρίσεων και 
την προώθηση των ίσων ευκαιριών κοινωνικής ένταξης 
για όσους διαβιούν στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας. 
Συγκεκριμένα, η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Ενερ-
γειών συμβουλευτικής και δια βίου μάθησης σε άστεγους 
και απόλυτα φτωχούς που κατοικούν στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

Α. Συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
Β. Επιμορφώσεις ομάδας στόχου

2. Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη:
Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω Πράξη θα ωφελη-

θούν ποικιλοτρόπως, καθώς:
‣ Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική υπο-

στήριξη και ενδυνάμωση από εξειδικευμένα στελέχη. 
‣ Θα συμμετάσχουν σε τρία επιμορφωτικά σεμινάρια 

που περιλαμβάνονται στην πράξη, με στόχο τη βελτίωση 
των ατομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτή-

των τους, την βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά 
εργασίας αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρημα-
τικότητας.

‣ Θα μπορούν να δικτυωθούν με επιχειρηματίες, ερ-
γοδοτικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε δημόσι-
ες υπηρεσίες, κ.λπ. μέσω των ημερίδων ενημέρωσης και 
κινητοποίησης οι οποίες θα διοργανωθούν στο σύνολο 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

‣  Θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και σε υπηρεσίες 
υποβοήθησης στην πρόσβαση τους σε κοινωνικές ή άλ-
λες δημόσιες υπηρεσίες, μέσω πλατφόρμας τήλε – εξυ-
πηρέτησης η οποία θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει 
κατά τη διάρκεια της Πράξης, καθώς και μέσω σταθμών 
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα λειτουργή-
σουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής:
Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Ενεργειών συμ-

βουλευτικής και δια βίου μάθησης σε 160 άστεγους και 
απόλυτα φτωχούς που κατοικούν στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα θα επιλεγούν:
• 100 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονί-
κης
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
• 10 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν 
οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα 
ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή εί-
ναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαί-
ωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι 
νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

β) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους

γ) να εμπίπτουν στα εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρω-

παϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα, 

να ζητήσουν διευκρινήσεις ή και πληροφορίες σχετικά 
με τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και τη διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων, στις κατά 
τόπους δομές όπως αναφέρονται στη συνέχεια, από τις 
οποίες μπορούν επίσης να παραλάβουν την αναλυτική 
προκήρυξη, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά 
σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
έγγραφα. Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και η προκή-
ρυξη είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Έργου: 
www. ops4orall.gr καθώς και στου ΚΜΟΠ: www.kmop.gr 

4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 
Συμμετοχής:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους Νομούς: Θεσ-
σαλονίκης, Ημαθίας,  Σερρών, Χαλκιδικής και τον Νομό 
Κιλκίς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξου-
σιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδό-
τηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ώρες: 
09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στις εξής κατά τόπου δομές:
‣ Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως, Τ.Κ. 54629, 
Τηλ. 2310534322
‣ Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας Σέρρες , ΤΚ 62125, Τηλ. 
2321045405
‣ Ημαθία, Καπετάν Άγρα 6, Τ.Κ. 59131, Τηλ. 2331020321 
‣ Χαλκιδική, Πολυτεχνείου 50, Δημαρχείο Πολυγύρου, 
Πολύγυρος Χαλκιδικής Τηλ. 2371 350701
‣ Κιλκίς, Σόλωνος 13, ΤΚ 61100, Τηλ. 2341025305

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρό-
θεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι, μπορούν επίσης να αποστέλλουν την 
αίτησή τους συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά, ηλεκτρονικά, στη δ/νση: kmop@kmop.g, με την 
προϋπόθεση ότι σε περίπτωση επιλογής τους και σε διά-
στημα τριών ημερών από την σχετική ενημέρωση που θα 
λάβουν, θα προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
στη δομή της περιοχής τους. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα παρατείνεται έως και τις 30/09/2019
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Η ΑΝΑΔΟΜΩ, πάντοτε πρωτοπόρος στο χώρο των 
κατασκευών, δημιούργησε το πρόγραμμα ΑΝΑΔΟΜΩ 
Care, υπηρετώντας τον άνθρωπο ως Μέλος της Κοι-
νωνίας (Social Care), τον Άνθρωπο-Πελάτη (Customer 
Care) και τον Άνθρωπο – Εργαζόμενο (Employee Care).

ΑΝΑΔΟΜΩ Social Care σημαίνει προτεραιότητα στο 
κοινωνικό σύνολο και έμπρακτη αγάπη στο συνάν-
θρωπο. Έτσι, με συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Εταιρία δείχνει 
έμπρακτα το ενδιαφέρον για την κοινότητα και τον 
άνθρωπο. Παραδείγματα των δράσεων αυτών είναι η 
συμμέτοχη στον 7ο Νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσα-
λονίκης και τον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης 
με προσφορά δωρεάν εργασιών ανακαίνισης στους 
δρομείς, καθώς επίσης και σε ιδρύματα και συλλό-
γους (ορφανοτροφείο ΜΕΛΙΣΣΑ, σύλλογος ΣΥΖΩΗ), η 
ανακαίνισης ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 
Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οι εργασίες ανακαίνισης 
του γηπέδου PAOK SPORTS ARENA, του VIP Lounge και 
των θέσεων ΑΜΕΑ αυτού, η στήριξη της ομάδας Zero 
Fuel Team των φοιτητών του ΑΠΘ στο διαγωνισμό 
Shell Eco Marathon. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. 

Για τον Άνθρωπο – Πελάτη (Customer Care) και 
λειτουργώντας πάντα προς το συμφέρον αυτού, η 
ΑΝΑΔΟΜΩ διασφαλίζει την ταχύτερη και ποιοτικότερη 
ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης με τα εξειδι-
κευμένα συνεργεία της, ενώ με το πέρας των εργασι-

ών διενεργείται έλεγχος – παραλαβή του χώρου από 
τον μηχανικό – υπεύθυνο ποιότητας, μαζί με τον ίδιο 
τον πελάτη, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι εργασίες υλο-
ποιήθηκαν βάσει των συμφωνηθέντων , και μόνο τότε 
πραγματοποιείται η παραλαβή του χώρου. Την άριστη 
ποιότητα του αποτελέσματος άλλωστε επισφραγίζει 
και η 6μηνη γραπτή εγγύηση που παρέχει η εταιρία. 
Παράλληλα, σκεπτόμενη πάντα τον πελάτη, παρέχεται 
διευκόλυνση των πληρωμών μέσω διακανονισμού της 
αποπληρωμής των εργασιών σε 6 άτοκες δόσεις. 

Ο Άνθρωπος – εργαζόμενος (Employee Care), τέ-
λος είναι η καρδιά του προγράμματος. Προτεραιότητα 
της Εταιρίας είναι η ασφάλεια και επιμόρφωση των 
μελών της οικογένειας της ΑΝΑΔΟΜΩ, διατηρώντας 
ισορροπίες, χωρίς διακρίσεις φύλων, και δείχνοντας 
εμπιστοσύνη στη νέα γενιά εργαζομένων. Το φιλικό ερ-
γασιακό περιβάλλον και η ασφάλεια των εργοταξίων 
με τη χρήση Μ.Α.Π. είναι απαράβατοι κανόνες της εται-
ρίας, ενώ κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, παρέχεται ιδι-
ωτική ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτικά φροντίδα 
όλων και περαιτέρω επιμόρφωση των στελεχών της σε 
ιδιωτικά σεμινάρια, ημερίδες κτλ. 

Επισφράγιση όλων των παραπάνω είναι η Διασφά-
λιση ποιότητας της εταιρίας από το 2011, όπου και 
είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας 
ISO 9001, για να διασφαλίζεται η ποιότητα ως πρωταρ-
χικό στόχος της ΑΝΑΔΟΜΩ. 

Ο  Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ,  
γιατρός και επιχειρηματίας από την Πιερία, είναι ο νέος 
πρόεδρος της Εγνατίας οδού μετά την απόφαση που έλα-
βε η αρμόδια επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπε-
ζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινω-
νικής ασφάλισης (ΔΕΚΟ) της Βουλής μετά την εισήγηση 
του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καρα-
μανλή.

Τα μέλη της επιτροπής διατύπωσαν θετική γνώμη 
και η επιλογή του κ Κωσταντόπουλου υπερψηφίστηκε 
με δέκα θετικές ψήφους, οκτώ παρών και μία αρνητική 
ψήφο.

Στα νέα του καθήκοντα ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, 
έχει να διευθετήσει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα  
όπως η μείωση της τιμής των διοδίων, τα οποία χαρακτή-
ρισε ακριβά ο υπουργός υποδομών Κώστας Καραμαν-
λής,  και το σχέδιο παραχώρησης της Εγνατίας οδού σε 
ιδιώτες. 

«Η όποια παραχώρηση θα γίνει με το μέγιστο δυνα-
τό τίμημα και με την απόλυτη διασφάλιση του δημοσίου 
συμφέροντος» τόνισε ο κ Κωσταντόπουλος μιλώντας 
στην αρμόδια επιτροπή (ΔΕΚΟ) της Βουλής, αμέσως μετά 
την τοποθέτηση του στη θέση του προέδρου ενώ τόνισε 

ότι γνωρίζει που βρίσκεται η εταιρεία και τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από την έλλειψη 
οράματος και πόσο ανησυχούν για το επαγγελματικό 
τους μέλλον». 

Όπως είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος  πρωταρχικός του 
στόχος είναι να προσδώσει αξία και υπεραξία στην «Εγνα-
τία», βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση των εργασιακών σχέ-
σεων προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής.

Ο Γ. Κωνσταντόπουλος γεννήθηκε στην Κατερίνη το 
1958 και σπούδασε στην ιατρική του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως παιδίατρος μετεκπαιδεύ-
τηκε στη Γερμανία ενώ έχει στο ενεργητικό του αρκετές 
δημοσιεύσεις, ωστόσο αφοσιώθηκε στην οικογενειακή 
επιχείρηση Κωνσταντόπουλος Α.Ε. – «Olymp», η οποία 
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τυποποίησης 
επιτραπέζιας ελιάς της χώρας με καθαρά εξαγωγικό προ-
σανατολισμό, στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αμερική, τη 
Δυτική Ευρώπη, τις αραβικές χώρες και την Αυστραλία. 
Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος  πέρασε από την κεντρική 
πολιτική σκηνή της χώρας, καθώς διετέλεσε υφυπουρ-
γός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το Μάρτιο 
του 2004 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007. .Κ

ΑΝΑΔΟΜΩ CARE

Στόχος του Γιώργου Κωνσταντόπουλου η υπεραξία της Εγνατίας Οδού 
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Το δικό μας παραμύθι...η ιστορία μας!

Καλώς ήρθατε στη νέα εποχή 
του ζαχαροπλαστείου μας!

“Εμμανουήλ Μπεζές! Ο μπεζές του κυρίου Μανώ-
λη, που σε ηλικία 13 χρονών, ήρθε από το Άγιο Πνεύμα 
Σερρών στη Θεσσαλονίκη, για να μάθει την τέχνη της ζα-
χαροπλαστικής. Από το 1965 λοιπόν ο κύριος Μανώλης 
αρχίζει να ζυμώνεται μέσα σε βανίλια και ζάχαρη άχνη 
και κάπου τότε μαθαίνει και τα μυστικά του μπεζέ, αυτού 
του μοναδικού, αφράτου γλυκού, που αποτελείται από 
δύο μαρέγκες ενωμένες με σαντιγί. Αυτό άλλωστε είναι 
ο μπεζές.

Το 1978 το θεσπέσιο λευκό σύννεφο του μπεζέ, αρ-
χίζει να γίνεται γνωστό μέσα από το φημισμένο ζαχαρο-
πλαστείο Regal, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών 
Βασιλίσσης Όλγας και Θεμιστοκλή Σοφούλη, μέχρι το 
2001.

Το 2002 το ζαχαροπλαστείο μεταφέρθηκε στην Κων-

σταντίνου Καραμανλή 125, μεταξύ Συνδίκα και Μαρτί-
ου και ονομάστηκε “Μπεζέ Χατζηεμμανουήλ”. Εκεί, για 
άλλα δέκα χρόνια, υποδεχόμασταν  πελάτες που δοκίμα-
σαν κάπου μπεζέ και φύλαξαν ευλαβικά το καραμελό-
χαρτο για να έρθουν να μας βρουν, πελάτες που ήθελαν 
να πάρουν μαζί τους μπεζέδες στην Κύπρο, την Κωνστα-
ντινούπολη, την Σουηδία, το Βέλγιο, την Ισπανία, πελάτες 
που μόνο από εμάς τρώγανε μπεζέ!

2013 και ήρθε η ώρα της νέας γενιάς να αναλάβει τα 
ηνία. Ο Αργύρης, ο γιος του κύριου Μανώλη, κάνει πραγ-
ματικότητα το εφηβικό του όνειρο, να γίνει γνωστό το πο-
λύτιμο γλυκό του μπαμπά του στο ευρύ κοινό της Θεσσα-
λονίκης και όχι μόνο. Μαζί με την γυναίκα του, την Πόλυ, 
δίνουν ονοματεπώνυμο στον μπεζέ και μεταφέρουν το 
ζαχαροπλαστείο λίγα μέτρα μακριά από το παλαιότερο, 

σε νέο χώρο. Νέα αρχή, νέα πνοή, νέες ιδέες. Μόνο ένα 
πράγμα μένει το ίδιο: η αυθεντική ζαχαροπλαστική του 
κύριου Μανώλη, με τα πραγματικά υλικά, χωρίς μείγμα-
τα και οικονομικές σκόνες.

Πάβλοβα, ρολό μαρέγκας με βύσσινο, μπεζεδότουρ-
τα, προφιτερόλ, μιλφέιγ, πάστες, πτι-φουρ, κεράσματα, 
φρέσκες τούρτες, τσουρέκι, εργολάβοι, αληθινό παγωτό 
από πρόβειο γάλα, νέα γκάμα γλυκών από την μαρέγκα 
του κύριου Μανώλη, όλα χειροποίητα, σας περιμένουν 
να σας γλυκάνουν!

Και επειδή οι γλυκιές γεύσεις φτιάχνουν και γλυκιά 
διάθεση, τι καλύτερο να γευθείτε το γλυκό σας παρέα με 
ένα φλιτζάνι καφέ ή μυρωδάτο τσάι, στον χώρο μας!! Σας 
περιμένουμε!

Εμμανουήλ Μπεζές. Η αυθεντική ζαχαροπλαστική είναι γεγονός!”
Κ. Καραμανλή 117, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 32 32 47
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Στα κελιά των φυλακών επέστρεψαν δύο εκ 
των πρωταγωνιστών της υπόθεσης παρασκευής 
και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων από εργο-
στάσιο που είχε στηθεί στη Νέα Φώκαια Χαλκι-
δικής, με «πλάτες» ανώτερων αξιωματικών της 
ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν συλληφθεί. Αυτή τη φορά 
τα δύο στελέχη του πρωτοφανούς σε μέγεθος 
και οργάνωση κυκλώματος, καταδικάστηκαν για 
κατοχή ποσότητας κοκαΐνης.   

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέ-
βαλε κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή 
20.000 ευρώ σε 62χρονο πρώην ιδιοκτήτη 
εταιρίας σεκιούριτι και σε 44χρονο πρώην ιδιο-
κτήτη καταστήματος ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 
ο οποίος δικάστηκε μέσω του πληρεξούσιου δι-
κηγόρου του. «Οι κατηγορούμενοι ήταν ελεύθε-
ροι σε καθεστώς όρων, το δικαστήριο δεν κάνει 
δεκτό το αίτημα να έχει αναστέλλουσα δύναμη 
η έφεσή τους», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος 
του Κακουργιοδικείου στέλνοντας στη φυλακή 
τους δύο κατηγορούμενους. Και οι δύο είχαν 
συλληφθεί τον περσινό Οκτώβριο στη Χαλκιδική 
και επέβαιναν στο αυτοκίνητο του ενός. Στη σω-
ματική έρευνα που έγινε βρέθηκε ποσότητα 81 
γραμμαρίων κοκαΐνης.

Ο 62χρονος καταδικασθείς ως αρχηγός του 
κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων, στην 
απολογία του στο Κακουργιοδικείο, ισχυρίστηκε 
πως κάνει χρήση ναρκωτικών επειδή αντιμε-
τωπίζει προβλήματα, ειδικά μετά την απώλεια 
συγγενικού του προσώπου. Ανέλαβε όλη την 
ευθύνη της κατοχής ναρκωτικών και παρέδω-
σε στο δικαστήριο ιατροδικαστική έκθεση που 
ανέφερε ότι είναι σε έναν βαθμό εξαρτημένος. 
Ο συγκατηγορούμενός του από την άλλη, αρ-
νήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά και 
μέσω του συνηγόρου του ισχυρίστηκε Πως επι-
βιβάστηκε στο αυτοκίνητο του 62χρονου για να 
το οδηγήσει, επειδή εκείνος δεν μπορούσε λόγω 
εξάρτησής του και από το αλκοόλ. Το δικαστήριο 
δεν πείστηκε και στην απόφασή του θεώρησε 
πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν από κοινού 
την ποσότητα των ναρκωτικών. Η προηγούμενη 
εμπλοκή τους και η αποφυλάκισή τους με όρους 
για την υπόθεση της λαθρεμπορίας, οδήγησε 
στην απόφαση να οδηγηθούν πάλι στις φυλακές. 
Ο 44χρονος βέβαια εξακολουθεί να αναζητείται 
καθώς δεν είχε παρουσιαστείς το δικαστήριο και 
δικάστηκε μέσω του συνηγόρου του.

Το κύκλωμα με τα γαλόνια
Ο 62χρονος σε δεύτερο βαθμό είχε καταδι-

καστεί για το εργοστάσιο  και το κύκλωμα διακί-
νησης λαθραίων τσιγάρων σε ποινή 16 χρόνων 
κάθειρξης και 4 μηνών φυλάκισης και είχε απο-
φυλακιστεί με όρους, ενώ όροι είχαν επιβληθεί 
και στον συγκατηγορούμενό του στον οποίο 
είχε επιβληθεί χαμηλότερη ποινή. Το Πενταμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων είχε επιβάλει ποι-
νές κάθειρξης σε δύο ανώτερους αξιωματικούς 
της ΕΛ.ΑΣ., στον τότε διοικητή του αστυνομικού 
τμήματος Κασσανδρείας και στον τότε διοικητή 
ασφαλείας Πολυγύρου.

Η υπόθεση με την παρασκευή και διακίνη-
ση μεγάλων ποσοτήτων τσιγάρων αποκαλύ-
φτηκε ύστερα  από οργανωμένη επιχείρηση της 
ασφάλειας Θεσσαλονίκης και του ΣΔΟΕ στο ερ-
γοστάσιο της Χαλκιδικής, που συνοδεύτηκε με 
δεκάδες συλλήψεις στις 29 Σεπτεμβρίου 2010. 
Επί μήνες παρακολουθούνταν τα τηλέφωνα 
των περισσότερων εμπλεκομένων, ύστερα από 
πληροφορίες που έδωσαν στους επιτελείς του 
ΣΔΟΕ οι τελωνειακές αρχές της Γερμανίας, όπου 
εντοπίστηκε το πρώτο λαθραίο φορτίο τσιγάρων. 
Οι διωκτικές αρχές έφτασαν να πληροφορηθούν 
ότι το κύκλωμα είχε στήσει εργοστάσιο τσιγάρων 
στα ορεινά της Σίβηρης, που όμως καταστρά-
φηκε από φωτιά κατά τη διάρκεια της έρευνας 
στις αρχές Ιουνίου του 2010. Ακόμη και μετά το 
γεγονός αυτό όμως συνέχισαν τη δραστηριότη-
τά τους, όπως κατηγορούνται και έστησαν νέο 
εργοστάσιο στη Φώκαια, την πρώτη ημέρα λει-

τουργίας του οποίου έγινε η μεγάλη έφοδος της 
ασφάλειας.

Η κοινή επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. και ΣΔΟΕ έγινε την 
πρώτη ημέρα λειτουργίας του εργοστασίου και 
ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις που αποθηκεύονταν 
υλικά για τα τσιγάρα. Στο εσωτερικό του εργο-
στασίου οι διωκτικές αρχές βρήκαν ένα υπερ-
σύγχρονο μηχάνημα παρασκευής τσιγάρων, 
όλον τον εξοπλισμό (χαρτιά για πακέτα, τσιγα-
ρόχαρτα) και 60 τόνους καπνού. Από την έρευνα 
και τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων οι αρ-
χές δεν κατέληξαν πόσα φορτία είχε καταφέρει 
το κύκλωμα να διακινήσει στην Ευρώπη, από τα 
τσιγάρα που παρασκευάστηκαν από το παλιό ερ-
γοστάσιο που είχε στηθεί στα ορεινά της Σίβηρης, 
μέσα στο δάσος.

Προηγουμένως όμως είχε σημάνει συναγερ-
μός στην Ευρώπη, όπου κατάσχονταν και μήνες 
αργότερα λαθραία τσιγάρα που είχαν το «απο-
τύπωμα» της συγκεκριμένης παρτίδας, από τη 
μηχανή παρασκευής τσιγάρων, την οποία το κύ-
κλωμα είχε προμηθευτεί από τη Βουλγαρία. Από 
την άλλη, τα μέλη του κυκλώματος φρόντιζαν 
όλα να λειτουργούν στην εντέλεια, κυρίως για 
τους αστυνομικούς ελέγχους, που δεν γίνονταν 
ποτέ λόγω της φροντίδας που παρείχαν, σύμφω-
να με το κατηγορητήριο, οι δύο ανώτεροι αξιω-
ματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που καταδικάστηκαν.

«Καμπάνες» για κατοχή κοκαϊνης  
στους κατασκευαστές του εργοστασίου Χαλκιδικής

Στη φάκα πάλι η «ηγεσία» του 
κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων
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19:00
Φωτογραφική Έκθεση
της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος.

20
Σεπτ
19:00

19:30

21
Σεπτ
19:30

Παραδοσιακά Χορευτικά Συγκροτήματα
του Δήμου μας, της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος και 
του Περιφερειακού τμήματος χορού Πανοράματος Λυκείου Ελληνίδων
Θεσσαλονίκης, με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας. 

11:00-13:0011:00-13:00 Δημιουργικές Δραστηριότητες
από τους Αεροπροσκόπους Πανοράματος

20:0020:00  Θεατρική Παράσταση 
«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» 
του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία: Ελευθερία Τέτουλα
Ομάδα Mostra, Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πανοράματος

22
Σεπτ

Περισσότερες πληροφορίες στο site του δήμου www.pilea-hortiatis.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Κατερίνα Πολυχρονίδου

Η εμπειρία και η γνώση πρέπει να μεταδίδονται
Η εξειδίκευση, η εμπειρία  και ο επαγγελματισμός εί-

ναι  ίσως  από τα σημαντικότερα στοιχεία που κερδίζουν 
την εμπιστοσύνη των γυναικών αλλά και των αντρών 
που επιθυμούν μια προσεγμένη εμφάνιση.

Τα ινστιντούτα αισθητικής είναι πολλά και ο αντα-
γωνισμός μεγάλος , ωστόσο οι καταναλωτές γνωρίζουν 
να ξεχωρίζουν την ποιότητα από την ποσότητα και να 
εμπιστεύονται την… αξιοπιστία .

Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας της Κατερίνας 
Πολυχρονίδου η οποία για χρόνια δίνει τον καλύτερο 
της εαυτό για να ικανοποιήσει τους πελάτες της στο 
κέντρο αισθητικής οι οποίοι αυξάνονται διαρκώς καθώς 
μεταφέρουν την θετική εμπειρία που αποκομίζουν σε 
γνωστούς και φίλους που γίνονται και αυτοί με τη σειρά 
τους πελάτες.  

Η Κατερίνα Πολυχρονίδου έχει καταφέρει να βελτιώ-
σει την εικόνα εκατοντάδων πελατών της και να τονώσει 
την αυτοπεποίθηση τους. Με τις ειδικές και σύγχρονες 
μεθόδους που χρησιμοποιεί  «διορθώνει» ατέλειες  στο 
πρόσωπο και στο σώμα δίνοντας νέο αέρα σε όσους 
δέχονται τις  υπηρεσίες της.

Σεμινάρια και εκμάθηση 
 Η εμπειρία και η γνώση  που απέκτησε όλα αυτά 

τα χρόνια η Κατερίνα Πολυχρονίδου είναι εφόδια που 
αποφάσισε να τα  μεταλαμπαδεύσει σε επόμενες γενιές. 
Μέσα από σεμινάρια που πραγματοποιεί σε αρχάριους 
και επαγγελματίες τους μαθαίνει πώς να παρέχουν 
αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες αισθητικής σε 
όσους το επιθυμούν.

Για την έμπειρη αισθητικό η μετάδοση γνώσεων είναι 
μονόδρομος καθώς με αυτόν  τον τρόπο μοιράζεται την 
εμπειρία της και δημιουργεί νέα ταλέντα στο χώρο της 
αισθητικής. 

Στα σεμινάρια που πραγματοποιεί στην Ακαδημία της 
τη γνωστή  Permanent Aesthetic Academy, η  Κατερί-
να Πολυχρονίδου διδάσκει  τοποθέτηση βλεφαρίδων, 
μόνιμο  μακιγιάζ σε φρύδια, μάτια,  χείλια για αρχάριους  
ενώ πραγματοποιεί  σεμινάρια επιπέδου Master Class 
για προχωρημένους  επαγγελματίες.

Η ίδια είναι επίσημη αντιπρόσωπος της εταιρίας My 
Style στην Ελλάδα και  εκπρόσωπος της σχολής Be 
Professional My Style στην Ελλάδα .

Στο κέντρο αισθητικής της Κατερίνας Πολυχρονίδου 
παρέχονται υπηρεσίες :

Ημημόνημο μακιάζ φρυδιών , τεχνική τρίχα τρί-
χα 3D, σκίαση με την τεχνική πούδρας  και τεχνική 
Balayage Ημημόνημο μακιάζ χειλιών Μόνιμο Μακιάζ 
ματιών , eyeliner, τεχνική μολυβιού και σκίαση Δερμα-
τοστιξία τριχωτού κεφαλής, Μεσοθεραπεία-micro lifting 
για σύσφιξη και βαθιά ενυδάτωση προσώπου, λαιμού,-
ντεκολτέ και χεριών.

Διαλέττη 6, Εύοσμος
Τηλέφωνο: 6988408934
Facebook: Permanent Aesthetic Academy
Instagram: pkacademy01
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Stancolac:

Η εταιρεία που έσπασε τα ελληνικά  
σύνορα σε περίοδο κρίσης

Το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, η Γέ-
φυρα του Σαντιάγο Καλατράβα, τα επιβλητικά τσιμεντένια 
φουγάρα της ΔΕΗ σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη, τα 
αεροδρόμια των Ιωαννίνων, των Χανίων , της Σκιάθου, τα 
έργα της  Αττικό Μετρό, ο Αγωγός ΤΑΠ, οι δεξαμενές των 
ΕΛΠΕ και η μαρίνα του Φλοίσβου είναι μόνο μερικά από 
τα έργα που έχει αναλάβει να θωρακίσει με τα υλικά της η  
ελληνική εταιρεία παραγωγής χρωμάτων STANCOLAC. Με 
πιστοποιημένα χρώματα και βερνίκια παρείχαν απόλυτη 
προστασία και έδωσαν μια πινελιά μοναδικής αισθητικής 
στο τελικό αποτέλεσμα. 

Η εταιρεία που έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη 
έχει καταφέρει να κατακτήσει με την αξιοπιστία της τις πιο 
γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες στην  Ελλάδα που την 
εμπιστεύονται σε μεγάλα δημόσια έργα τόσο στη χώρα μας 
όσο και στο Εξωτερικό. Με τα μοναδικής αντοχής υλικά της 
έβαψε με πιστοποιημένα και ποιοτικά χρώματα όλες τις με-
ταλλικές κατασκευές και τους σκελετούς .

Η Stancolac ιδρύθηκε το 1980 από τον Στέργιο Φωτί-
ου ως μια εταιρεία παρασκευής χρωμάτων βαφής επίπλων. 
Ήταν και παραμένει η μοναδική στο είδος της καθώς πολλά 
από  τα εργοστάσια  κατασκευής επίπλου  σε Ελλάδα και 
Ευρώπη, προμηθεύονταν υλικά από την Stanolac, με αργά 
και σταθερά βήματα η εταιρεία άρχισε να κατακτά την Ευ-
ρωπαϊκή αγορά άλλα και να αποκτά πελάτες στις γειτονικές 
χώρες των Βαλκανίων.

Η Stancolac κέρδισε  
τις εντυπώσεις στη διεθνή αγορά 

Με την ανάληψη της  διεύθυνσης της εταιρείας από τα 
παιδιά του Στέργιου Φωτίου, τον Φώτη και την Κυριακή 
δόθηκε  βαρύτητα στις εξαγωγές  ενώ  η παραγωγή ανα-
πτύχθηκε και στο χώρο της βαφής  σκελετών με χρώματα 
τεράστιας  αντοχής και στη βαφή πατωμάτων . 

Μέσα σε λίγο χρονικό  διάστημα κέρδισε πιστούς πελά-
τες τόσο στην Ελλάδα όσο  και στο Εξωτερικό. Τα εξειδικευ-
μένα προϊόντα βαφής σκελετών απέκτησαν τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις και έγιναν απολύτως αξιόπιστα στην ελλη-
νική και διεθνή αγορά. Η εταιρεία ανέπτυξε την εξαγωγική 
της δραστηριότητα καταφέρνοντας να εξάγει σε εταιρείες 
της Ευρώπης και της Αφρικής το 40% της ετήσιας παραγω-
γής της.

Η Stancolac κατέκτησε την αγορά της Ρωσίας που θεω-
ρείται από τις δυσκολότερες κερδίζοντας την εμπιστοσύνη 
Ρωσικών κατασκευαστικών εταιρειών κατάφερε να ανα-
πτύξει δραστηριότητα στην αγορά της Ουκρανίας και της Γε-
ωργίας της Νέας Καλλιδονίας της Κύπρου της Αλβανίας της 
Σερβίας και της Βοσνίας  ενώ πρόσφατα έβαλε « πλώρη» γα 
να κατακτήσει την αγορά της Αλγερίας με θετικά αποτελέ-

σματα. Επόμενος στόχος είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες 
στην Αίγυπτο και στις χώρες της Αφρικής. 

«Οι πιστοποιήσεις αφορούν σε μια τεράστια γκάμα προ-
ϊόντων που προσφέρουν πιστότητα και πολυετή εγγύηση 
στην προστασία μεταλλικών  κατασκευών» αναφέρει στην 
Karfitsa o CEO της Stancolac, Φώτης Φωτίου και εξηγεί ότι 
στην εταιρεία  του υπάρχουν υλικά για όλα τα βαλάντια με 
εγγύηση από πέντε χρόνια και πάνω.  

Οι πιστοποιήσεις αφορούν σε διαφορετικές συνθήκες 
περιβάλλοντος που διαχωρίζονται σε  ήπιες και βαριές.  
«Ανάλογα με το περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες 
της περιοχής όπου βρίσκεται η κατασκευή,  προτείνουμε 
κάποια συστήματα και ανάλογα με την κατάταξη που  δια-
λέγει ο πελάτης διαμορφώνεται και το κόστος», εξηγεί ο κ 
Φωτίου. Τα ειδικά χρώματα υψηλής αντοχής είναι κατάλ-
ληλα για δεξαμενές εσωτερικά και εξωτερικά, για καύσιμα, 
οξέα, λιπαντικά, πετρέλαιο, βενζίνη ακόμη και τρόφιμα.

Προστασία σε πατώματα  
Οι βαφές και τα χρώματα της  Stancolac, χρησιμοποιού-

νται σε πατώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  για 
προστασία και αισθητική και μόνωση. Πάρκινγκ, εμπορικά 
κέντρα, αποθήκες και εργοστάσια σε όλη τη χώρα και έχουν 
βαφεί με χρώματα της εταιρείας με πολυετή εγγύηση. 

Η Ελληνική εταιρεία με σήμα τη χελώνα αυξάνει τον κύ-
κλο εργασιών και παράγωγης σε ετήσια βάση ενώ σύμφω-
να με τους ισολογισμούς είναι απολύτως κερδοφόρα. Στα 
χρόνια της κρίσης που μειώθηκαν οι κατασκευές κατάφερε 
με τους κατάλληλους χειρισμούς να κρατηθεί κερδοφόρα 
και να μην προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού. «Αργά 
και  σταθερά  προχωράμε ανοίγοντας νέους ορίζοντες κά-
νοντας ένα βήμα τη φορά για να πατάμε γερά και σίγουρα» 
αναφέρει ο Φώτης Φωτίου αποκαλύπτοντας το μυστικό της 
μακρόχρονης επιτυχίας της εταιρείας Stancolac.

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία μιας ακόμη μονάδας 
παραγωγής  στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Stancolac 
στο 11ο χλμ. της Παλιάς Εθνικής Οδού  Θεσ/νίκης – Κιλκίς 
όπου αυτή τη στιγμή εργάζονται ειδικευμένοι και κατηρτι-
σμένοι  υπάλληλοι. 

Φώτης Φωτίου



Τα 1α επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος, τα οποία διοργανώνονται 
από την GK MEDIA PUBLISHING και την PALLADIAN CONFERENCES, 
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου 
Παυλοπούλου με την στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ απονεμήθηκαν σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονία Παλλάς της Θεσσαλονίκης 
στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, με προσκεκλημένους την πολιτική ηγεσία, εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της 
χώρας, καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου.
Τα επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος έρχονται να επιβραβεύσουν τους 
καλύτερους του ελληνικού επιχειρείν, τους διορατικούς και πρωτοπόρους, που 
τολμούν, οραματίζονται, πρωτοπορούν  και διακρίνονται σε μια περίοδο γεμάτη 
αντιξοότητες. Παράλληλα, έχουν σκοπό να προβάλουν τους επιχειρηματίες  
αυτούς,  ώστε να αποτελέσουν πρότυπο για την κοινωνία και μοχλό για την 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. 

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Την κριτική επιτροπή  των βραβείων αποτελούν οι κ.κ. καθηγητής Διονύσης Χιόνης 
(πρόεδρος), Μαίρη Χατζάκου, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της 
ΜΕΒΓΑΛ, καθηγητής Γιάννης Μουρμούρας, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Στάθης 
Κεφαλίδης, Κυβερνήτης ΑXEPA Ελλάς, καθηγητής Γιάννης Χατζηδημητρίου,  
τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Δρ. Χρήστος Γεωργίου, διευθυντής 
Μελετών και Τεκμηρίωσης του ΣΒΕ, οι οποίοι και θα αξιολογήσουν  τις υποψηφιότητες. 

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Διονύσης Χιόνης, ο Γιώργος Λιμπέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
της Palladian Communications και διοργανωτής, η παρουσιάστρια της εκδήλωσης, δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου,  
ο Νίκος Καραμανλής, Εκδότης, GK Publishing και διοργανωτής και ο Κωνσταντίνος Λιμπέρης Administrative Manager 
της Palladian.

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑΣ
YΠΌ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΌΥ ΠΡΌΕΔΡΌΥ ΤΗΣ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΥΡΙΌΥ ΠΡΌΚΌΠΙΌΥ ΠΑΥΛΌΠΌΥΛΌΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΌΡΗΓΌΣ

MΕ ΤΗΝ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ

BRONZE ΧΌΡΗΓΌΙ

ΥΠΌΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΚΌΣ 
ΠΑΡΌΧΌΣ

ΧΌΡΗΓΌI EΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΌΜΙΚΌΣ ΣΥΜΒΌΥΛΌΣ

ΥΠΌΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ



ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης 
(επίσημος εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού).
«Yπάρχει ένα καινούργιο κλίμα  
και η Ελλάδα αποφάσισε να αλλάξει.» 

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς (Επίσημος εκπρόσωπος 
του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης).
«Με την επίλυση του Μακεδονικού, η Ελλάδα 
μπορεί να παίξει έναν ξεχωριστό ρόλο  
στα Βαλκάνια.» 

Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.
«Τι καλύτερο... αυτή η δημιουργική άμιλλα  
μέσα από την επιχειρηματικότητα.» 

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.
«Στόχος μας είναι να εντάξουμε στο σχολικό 
πρόγραμμα σπουδών νέες θεματικές, όπως  
η επιχειρηματικότητα...» 

Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.
«Η κυβέρνηση έχει σχέδιο για να ενισχύσει  
τον συνεδριακό τουρισμό»

Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης  
κ. Θεόδωρος Γ. Καράογλου.
«Tο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ελέγχει την 
νομιμότητά, αξιολογεί, δίνει την τελική έγκριση 
και ελέγχει την πορεία υλοποίησής των ιδιωτικών 
επενδύσεων που δέχεται.»  

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,  
Απόστολος Τζιτζικώστας.
«Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε 
περήφανοι υποστηρικτές ενός νέου θεσμού, που  
θα συμβάλει στην υγιή επιχειρηματικότητα και 
στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.»

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.
«Η ανάπτυξη μπορεί να φέρει την πρόοδο αλλά 
και τον πλούτο και τις θέσεις εργασίας για να 
μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους μας.» 

Πρόεδρος ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας.
«Η Θεσσαλονίκη, με το νέο εκθεσιακό της κέντρο, 
μπορεί να γίνει μια μητρόπολη στο εκθεσιακό 
χώρο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την 
νοτιανατολική Ευρώπη» 

Καθηγητής & Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής,  
κ. Διονύσης Χιόνης.
«H ρήση του Θαλή του Μηλίσιου «ισχυρότατον 
ανάγκη κρατεί γαρ πάντων» νομίζω ότι απηχεί 
περισσότερο από ποτέ την ανάγκη ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στην χώρα μας ανεξάρτητα 
πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης.»

Πρόεδρος ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.
«Τα επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος  
είναι ένας νέος θεσμός, που δημιουργήθηκε  
με στόχο την ανάδειξη της επιχειρηματικής 
αριστείας στην Ελλάδα.» 

 Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ),  
Γιώργος Κωνσταντόπουλος.
«Η επιχειρηματική αριστεία πρέπει  
να ανταμείβεται»



ΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ BRAND
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!  10

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ KIDDO 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!

ΠΑΡΤΥ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ!!! 

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 48, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.
(Κατεύθυνση προς ΙΚΕΑ/Αεροδρόμιο)

Ο Γιώργος ΑΞΑΣ Live on Stage
για όλους εσάς τους KIDDO Fans!  

+ Special Guest DJ: MANOLO! 

Είστε όλοι σας ευπρόσδεκτοι να διασκεδάσουμε μαζί
στο Πάρτυ Εγκαινίων και Γενεθλίων των KIDDO.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Ώρα Έναρξης 17.00

Χρόνια 
ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

ΤΑ KIDDO ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ

ΑΞΙΑΣ 5.000 ΕΥΡΩ!!!

Τα Δώρα θα δίνονται 
κατά τη διάρκεια του Πάρτυ,

καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης! 
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Έχοντας στα μάτια ζωγραφισμένα την αγωνία 
για την επόμενη μέρα και με μία κρυφή ικανο-
ποίηση ότι άφησαν πίσω τους για πάντα την κό-
λαση της Μόριας στη Λέσβο, περισσότεροι από 
1400 πρόσφυγες, κυρίως από το Αφγανιστάν, 
εγκαταστάθηκαν στον καταυλισμό της Νέας Κα-
βάλας και του Κατσικά Ιωαννίνων. Η μετακίνηση 
του μεγάλου αριθμού των προσφύγων ήρθε ως 
ανάγκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
στη Μόρια, μετά την ξαφνική αύξηση των ροών 
στο Αιγαίο, όμως από την άλλη όμως τίθεται και 
πάλι επιτακτικά το ερώτημα, τι συμβαίνει με το 
προσφυγικό.

Η μετακίνηση των 1.000 προσφύγων στον 
καταυλισμό της Νέας Καβάλας, σε μικρή από-
σταση από τα σύνορα της Ειδομένης, προκάλε-
σε αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ήδη στο 
κέντρο φιλοξενίας της περιοχής μένουν εδώ 
και καιρό άλλοι τόσοι πρόσφυγες, κυρίως από 
τη Συρία και πολλούς Κούρδοι από την ίδια πε-
ριοχή. «Δεν είναι η αντίδραση για την παρουσία 
των προσφύγων, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αντι-
λαμβανόμαστε πως πρόκειται για μία έκτακτη 
ανάγκη, όμως κι εμείς ζητούμε να ενισχύσουν 
τις υποδομές. Το χωριό και το κέντρο φιλοξενίας 
δεν έχουν επάρκεια νερού, ενώ ζήτημα υπάρχει 
με την αποκομιδή των απορριμμάτων», τόνισε 
μιλώντας στην Karfitsa ο δήμαρχος Παιονίας 
Κωνσταντίνος Σιωνίδης. «Εμείς απλώς ζητάμε 
να ενισχυθούν οι υποδομές για να μην υπάρχουν 
προβλήματα», συμπλήρωσε ο δήμαρχος μετα-
φέροντας και την αγωνία των κτηνοτρόφων, οι 
οποίοι φοβούνται μήπως μείνουν χωρίς νερό οι 
στάνες τους λόγω της αυξημένης κατανάλωσης.

Από την άλλη ο προβληματισμός στην πε-
ριοχή επιτείνεται, καθώς ο νομός Κιλκίς, όπως 
έλεγαν και οι τοπικοί παράγοντες, μετατράπηκε 
γρήγορα σε εύκολη λύση. «Εμείς ζητούμε  να 
μην ανατραπούν και οι πληθυσμιακές ισορρο-
πίες. Έχουμε ήδη περίπου 2.500 πρόσφυγες και 
μετανάστες. Ο πληθυσμός του δήμου μας είναι 
28.500 θα φτάσουν το 10%, είναι ζήτημα», λέει 
με νόημα ο δήμαρχος Παιονίας.

Βέβαια, η υπόσχεση και μέσω της ανακοίνω-
σης που εκδόθηκε από τις αρχές μεταναστευτι-
κής πολιτικής, είναι πως η λύση με τους 1.000 
πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μόρια και εγκα-
ταστάθηκαν σε μεγάλες σκηνές θα είναι προσω-
ρινή. Στους τοπικούς φορείς μεταφέρθηκε ότι η 
παραμονή θα περιοριστεί σε είκοσι ημέρες και ότι 

ήδη είναι σχεδόν έτοιμο κέντρο φιλοξενίας στο 
νομό Καβάλας. Πληροφορίες αναφέρουν πως 
πρόκειται για εγκαταστάσεις σε παλιό στρατό-
πεδο, που δεν είναι γνωστό με ποιόν χαρακτήρα 
θα λειτουργήσουν, εάν δηλαδή θα εγκαινιαστεί 
νέο κέντρο φιλοξενίας ή θα πρόκειται για μία 
προσωρινή ή άλλη εγκατάσταση. «Και οι  προ-
ηγούμενοι μας είχαν πει πως η Νέα Καβάλα θα 
έκλεινε σε τρεις μήνες, ακόμη περιμένουμε…», 
απάντησε κάτοικος της περιοχής.

Με τους σάκους στους ώμους
Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το απόγευμα 

της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης έφτασαν δύο 
πλοία, μεταφέροντας τους πλέον 1420 πρόσφυ-
γες κυρίως από το Αφγανιστάν. Σαν αγωγιάτες οι 
άντρες μετέφεραν στους ώμους τους τεράστι-
ους μπόγους τυλιγμένους με μαύρες σακούλες 
σκουπιδιών, αλλά και τα τσουβάλια, με τα λίγα 
υπάρχοντά τους. Από δίπλα σχεδόν τρέχοντας 
μωρά παιδιά προσπαθούσαν να ακολουθήσουν 
το γρήγορο βήμα των μανάδων που τα κρατού-
σαν από τα χέρια.

«Στη Μόρια δεν έχει τίποτε καλό», λέει με νό-
ημα ο 32χρονος Φαρούκ. Κατάγεται από την Κα-
μπούλ και τους τελευταίους οκτώ μήνες ζούσε 

στη Μόρια, στον καταυλισμό – κόλαση. Θυμάται 
όσα πέρασε για να φτάσει στην Ελλάδα. «Προ-
σπάθησα με τη γυναίκα και τα τρία παιδιά μας έξι 
φορές», εξιστορεί στην Karfitsa. «Τρεις φορές η 
βάρκα μας βούλιαξε, ευτυχώς αμέσως, άλλες 
δύο συνέβησαν διάφορα και την έκτη φτάσαμε». 
Όπως είπε χρειάστηκε να δώσει σε διακινητές 
στην Τουρκία 2.000 δολάρια για τον ίδιο και τη 
σύζυγό του, προκειμένου να ανέβουν στη βάρ-
κα για τη Λέσβο. Στο πρόσωπό του ζωγραφίζεται 
ένα χαμόγελο που έφυγε από εκεί, όμως έχει 
ακόμη  μία αμφιβολία. «Δεν ξέρω», απαντάει 
όταν τον ρωτούν εάν θέλει να μείνει στην Ελ-
λάδα. «Εδώ υπάρχει πρόβλημα», συμπληρώνει. 
Λίγο πιο μακριά ο 24χρονος Αμπντούλ, επίσης 
από το Αφγανιστάν, που πέρασε εννιά μήνες στη 
Μόρια, μαζί με τους γονείς και τα δύο αδέρφια 
του. «Στη Μόρια κάθε μέρα είχαμε επεισόδια. Για 
το φαγητό, για το νερό, για οτιδήποτε. Δεν αντέ-
χεται αυτή η κατάσταση. Δεν είχε τίποτε εκεί», 
είπε στην Karfitsa και έδειχνε να είναι ικανοποι-
ημένος για τη μεταφορά στη νέα Καβάλα. «Θα 
πάμε εκεί και θα δούμε», κατέληξε.

Περίπου 1.500 οικογένειες προσφύγων από το Αφγανιστάν  
μετακινήθηκαν στη δομή της Παιονίας

Από την κόλαση της Μόρια  
στις σκηνές της Νέας Καβάλας
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Το τραπέζι των επισήμων. Οι διοργανωτές με τον Πρόεδρο της ΔΕΘ, Τάσο Τζήκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΔΕΘ, Κυριάκο Ποζρικίδη

Ο Νίκος Καραμανλής με τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, 
τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Geoffrey Pyatt, και τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Α.Ε. Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Geoffrey Pyatt,  με την κυρία 
Αναστασία Σακελλαρίου, CEO της Praxiabank η οποία βραβεύθηκε  
για τη συνολική της προσφορά στον Χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος με τους διοργανωτές Νίκο Καραμανλή,  
της GK Publishing και τον Γιώργο Λιμπέρης της Palladian Communications Specialists.

Ο Α.Ε. Πρέσβης των ΗΠΑ Joeffry Pyatt συζητά με την  
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως.

Βράβευση της κ. Αναστασίας Σακελλαρίου, CEO της Praxia bank,  
από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, για τη συνολική της 
προσφορά στον Χρηματοπιστωτικό τομέα.

Βράβευση της κ. Ελένης Αντωνιάδου, Ερευνήτριας Αναγεννητικής Ιατρικής  
& Βιοαστροναυτικής, από τον Πρόεδρο, κ. Τάσο Τζήκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,  
κ. Κυριάκο Ποζρικίδη της ΔΕΘ - Helexpo.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης 
Αποστολόπουλος παραλαμβάνει το βραβείο για τη συνολική προσφορά 
του Ομίλου στο ελληνικό επιχειρείν από τον Πρόεδο ΚΕΔΕ  
και Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη.

Βράβευση της Α.Ε. Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών,  
κ. Geoffrey Pyatt, από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,  
κ. Άδωνι Γεωργιάδη για τη συνολική του προσφορά στην Ελλάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς παραλαμβάνει 
το βραβείο για τη συνολική προσφορά της εταιρείας στο ελληνικό επιχειρείν από τον 
Υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. 
Νίκο Παπαθανάση.   

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ. κ. Σωτήρης 
Θεοφάνης, παραλαμβάνει το βραβείο για τη συνολική προσφορά του 
Οργανισμού στο ελληνικό επιχειρείν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Πρόεδρο 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου και Μέλους της Κριτικής Επιτροπής, 
κ. Κωσταντίνο Κόλλια.

ΤΙΜΉΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Olympia Electronics S.A., 
κ. Χαράλαμπος Μαρμάγγελος παραλαμβάνει για τους 
ιδρυτές της εταιρείας το βραβείο του αυτοδημιούργητου 
επιχειρηματία από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Η Αντιπρόεδρος της B&T Composites SA, κ. Θωμαή 
Τιριακίδου, παραλαμβάνει το βραβείο "Καινοτόμος 
Επιχείρηση" από την Μαίρη Χατζάκου, μέλος της Κριτικής 
Επιτροπής και τον Δημήτρη Δημητρίου, Πρόεδρο  
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Geotest Consulting  
& Engineers S.A., κ. Χρήστος Χιόνης, παραλαμβάνει  
το βραβείο "Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας",  
από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EREN, κ. Κοσμάς Φέσσας, 
παραλαμβάνει το βραβείο "Επιχείρηση εναρμονισμένη με τις 
αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης" από τον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα 
Σύμβουλo Praxia bank, κ. Μάριο Κάσινο. 

Η Ανιπρόεδρος της Iktinos Hellas S.A., κ. Ιουλία Χάιδα 
παραλαμβάνει το βραβείο "Ταχύτατα Αναπτυσσόμενη 
Επιχερίηση" από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, 
κ. Γιώργο Κωνσταντόπουλο. 

Ο Group General Manager της Kleemann Hellas S.A.,  
κ. Ιωάννης Σανιδιώτης παραλαμβάνει το βραβείο 
"Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση" από τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο συνιδρυτής της Kenotom P.C., κ. 
Τηλέμαχος Ματιάκης, παραλαμβάνει το 
βραβείο "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα", 
από την Βουλευτή Κυκλάδων, κ. Κατερίνα 
Μονογυιού.

Ο Αντιπρόεδρος της Miltech, κ. Ευάγγελος Βερονικιάτης, Πτέραρχος 
Ε.Α.,  παραλαμβάνει το βραβείο "Εξωστρεφής Επιχείρηση" από το  
Μέλος της Κριτικής Επιτροπής και Δ/ντη Τεκμηρίωσης και Μελετών 
του ΣΒΕ, Δρ. Χρήστο Γεωργίου και τον Αντιπρόεδρο του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου ICC Hellas, κ. Νίκο Σοφιανό.

Ο Project Manager της Kotronis K. Plastics SA,  
κ. Γιάννης Καλπακιώρης παραλαμβάνει το βραβείο 
"Διορατική Επιχείρηση" από την Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ, 
κ. Νίκη Δανδόλου.

Ο Πρόεδρος της Konstantopoulos S.A. -Olymp,  
κ. Λεωνίδας Κωνσταντόπουλος παραλαμβάνει το βραβείο 
"Οικογενειακή Επιχείρηση από την Βουλευτή Κυκλάδων,  
κ. Κατερίνα Μονογυιού.

Η κ. Μαρία Σπανού, Πρόεδρος & Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της Spanos S.A. παραλαμβάνει το βραβείο 
Γυναίκα Επιχειρηματίας από τον Πρόεδρο του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, κ. Δημήτρη Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
της Online Data SA, κ. Νικόλαος 
Ροδόπουλος, παραλαμβάνει το βραβείο 
"Ψηφιακά μετασχηματισμένη επιχείρηση" by 
Praxia bank, από την Chief Marketing &  
Communication Officer της Praxia bank,  
κ. Υβέτ Κοσμετάτου. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
Διορατική επιχείρηση: KOTRONIS K. PLASTICS S.A., Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας: OLYMPIA ELECTRONICS S.A., Οικογενειακή Επιχείρηση: ΚONSTANTOPOULOS 
S.A. - OLYMP, Καινοτόμα Επιχείρηση: B&T COMPOSITES S.A., Ταχύτατα Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση: IKTINOS HELLAS S.A., Εξωστρεφής Επιχείρηση: MILTECH HELLAS 
S.A., Γυναίκα-Επιχειρηματίας: SPANOS S.A., Επιχείρηση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας: GEOTEST CONSULTING & ENGINEERS S.A., Εταιρικά και Κοινωνικά 
Υπεύθυνη Επιχείρηση: KLEEMANN HELLAS S.A., Ψηφιακά μετασχηματισμένη Επιχείρηση by Praxia bank: ONLINE DATA S.A., Εναρμονισμένη Επιχείρηση με τις αρχές 
Εταιρικής Διακυβέρνησης: EREN HELLAS S.A., Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Επιτεύγματα νέας επιχείρησης): ΚENOTOM P.C.

TΙΜΉΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΣ Σάμου, κ. Ιωάννης Σκούτας παραλαμβάνει 
Τιμητικό Έπαινο για την ανάδειξη ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων 
στο εξωτερικό από τον Ειδικό Γραμματέα, κ. Μάνο Λογοθέτη και  
τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλη Κορκίδη. 

Ο ιδρυτής της Κύκλωπας Α.Ε., κ. Αργύρης 
Κελίδης, παραλαμβάνει Τιμητικό Έπαινο 
για την ανάδειξη ελληνικών παραδοσιακών 
προϊόντων στο εξωτερικό από το μέλος 
της Κριτικής Επιτροπής, Καθηγητή Διεθνών 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, κ. Γιάννη 
Χατζηδημητρίου.  

Ο Χρήστος Καζανζής παραλαμβάνει τιμητικό έπαινο για τις νομικές 
υπηρεσίες που παρείχε στην διοργάνωση από τον Πρόεδρο του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Κόλλια και  
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κ. Παναγιώη Αγνιάδη.
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Μη ξεχάσετε να κλείσετε το ραντεβού σας µε την οµορφιά στο thouli beautician
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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!

Τα σχολεία άνοιξαν, μια καινούργια καθημερινό-
τητα ξεκινά, με υποχρεώσεις, καθήκοντα, ευθύνες, 
αλλά και νέα και εποικοδομητικά ερεθίσματα, όχι 
μόνο για το παιδί, αλλά και για όλη την οικογένεια, 
εάν το διαχειριστούμε σωστά.

Κάθε σχολική βαθμίδα, πέρα από το καθαρά 
ακαδημαϊκό και γνωστικό κομμάτι, που προσφέρει 
στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, εμπεριέχει και ένα ση-
μαντικό μέρος την ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης. 
Σε καθεμιά επαφή, που προστίθεται έξω από την οι-
κογένεια, εάν εμείς οι γονείς την διαχειριστούμε σω-
στά, αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό σχολείο 
για τη συμπεριφοριστική ανάπτυξη του παιδιού μας, 
μέσα από την οποία χτίζονται μεγάλα κομμάτια της 
αυτοεικόνας τους, του αυτοσεβασμού και της αυτο-
πεποίθησης του παιδιού μας. 

Το «κλειδί» για να αρχίσουμε εμείς οι γονείς να 
χτίζουμε αυτό το οικοδόμημα είναι η επικοινωνία. 
Το ξεκίνημα του σχολείου, λοιπόν, δεν θα πρέπει να 
σηματοδοτεί για μας μόνο διδακτικές ώρες, φρο-
ντιστήρια και ακαδημαϊκές επιδόσεις. Επιπλέον, θα 
πρέπει να μας κινητοποιεί να ανοίξουμε έναν νέο κύ-
κλο επικοινωνίας με τα παιδιά μας, όσον αφορά το 

κοινωνικό τους κομμάτι μέσα στο σχολείο. Αυτό δεν 
αφορά μόνο τους δασκάλους και δεν αποτελεί ανα-
πόσπαστό κομμάτι από την οικογενειακή μας ζωή.

Ρωτήστε το παιδί σας, καθημερινά, πώς ήταν 
η μέρα του στο σχολείο. Ποια ήταν η ομορφότερη 
του στιγμή και ποια η χειρότερή του. Πώς θα μπο-
ρούσε να βελτιώσει κάποια συμπεριφορά του, που 
δεν του άρεσε. Μάθετε στο παιδί σας να παρατηρεί 
τις ανθρώπινες συμπεριφορές, πριν ομαδοποιηθεί, 
και αναπτύξτε του έτσι, σιγά σιγά και βήμα βήμα, 
την κριτική του σκέψη. Μάθετέ του πώς πρέπει να 
αντιδρά σε κάτι που τον κάνει να νιώθει αμήχανα ή 
άβολα. Ενημερώστε το για όποιους κινδύνους έχετε 
εντοπίσει , στο συγκεκριμένο σχολείο του παιδιού 
σας.

Αναπτύσσοντας μια τέτοια είδους επικοινωνία 
με τα παιδιά σας, πρώτον δείχνετε πραγματικό εν-
διαφέρον για τη συναισθηματική υγεία των παιδιών 
σας, δεύτερον τα παιδιά σας νιώθουν ασφάλεια και, 
τρίτον και σημαντικότερο, τα παιδιά έχουν ανθρώ-
πους να μιλήσουν, γιατί νιώθουν ότι οι γονείς τους 
τους τούς προσφέρουν ποιοτικό χρόνο και εύστοχη 
επικοινωνία.

Τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία, χτίζουμε έναν νέο 
κύκλο επικοινωνίας με τα παιδιά μας!
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Δήμος καταγγέλθηκε ότι έκλεβε ρεύμα επί 
μήνες σε αποθήκη  που νοίκιασε από ιδιώτη σε 
περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Παρά τις 
οχλήσεις ότι η αποθήκη δεν ρευματοδοτείται νό-
μιμα, οι υπηρεσίες και  οι υπάλληλοι του δήμου 
έκαναν πως δεν… άκουγαν, με συνέπεια η υπό-
θεση να φτάσει στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ 
όπου οι υπεύθυνοι ενημερώθηκαν ότι ο δήμος 
ανέβασε τους διακόπτες! Μάλιστα συνεργείο της 
ΔΕΗ προχώρησε σε διακοπή σύνδεσης. Πλέον 
η επιχείρηση θα κινήσει όλες τις νόμιμες ενέρ-
γειες, μεταξύ των οποίων και της καταγγελίας 
στις εισαγγελικές αρχές  για να επιληφθούν του 
ποινικού αδικήματος, ενώ ο ιδιώτης έθεσε τις 
δημοτικές υπηρεσίες προ των ευθυνών τους, με 
εξώδικο που έστειλε.

Το περιστατικό αποκαλύφτηκε προ ημερών 
στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, όταν ο ιδι-
ώτης έσπευσε στη ΔΕΗ καθώς είδε πως το ακί-
νητο στο οποίο το ρεύμα ήταν κομμένο λόγω 
αποχώρησης του πρώτου ενοικιαστή, ρευματο-
δοτούταν κανονικά, παρ’ ότι ο νέος ενοικιαστής, 
ο δήμος Χαλκηδόνας, δεν έκανε καμία ενέργεια 
νέας σύνδεσης. Στελέχη της ΔΕΗ μετέφεραν 
στην Karfitsa πως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 
πήγε έντρομος στα γραφεία, φοβούμενος πως 
θα έχει ο ίδιος επιπτώσεις. «Μας είπε ότι είδε τον 
διακόπτη ανεβασμένο, η αποθήκη είχε κανονικά 
ρεύμα, ενώ δεν φαινόταν η παροχή να  έχει ενερ-
γοποιηθεί», έλεγαν υπάλληλοι της ΔΕΗ που δεν 
μπορούσαν να πιστέψουν ότι δημοτικοί υπάλλη-
λοι προχώρησαν σε ρευματοκλοπή!

Ο ιδιώτης, προκειμένου να αντιμετωπίσει το 
πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά φαινόμε-
νο, προηγουμένως επισκέφτηκε τα γραφεία του 
δήμου, όμως ανώτερος υπάλληλος εκτός του 
ότι παραδέχτηκε ότι είναι γνωστή στις υπηρεσί-
ες η ρευματοκλοπή, δήλωσε πως δεν πρόκειται 
ο δήμος να προχωρήσει σε  σύνδεση ρεύματος. 
Αυτό περιγράφει ο ιδιώτης – ιδιοκτήτης της απο-
θήκης σε εξώδικο που έστειλε στον δήμο, ζητώ-
ντας να ληφθούν άμεσα μέτρα και να διακόψουν 
την παράνομη παροχή, όπως  και να συνάψουν 
σύμβαση με τη ΔΕΗ για να υπάρχει νόμιμη πα-
ροχή ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ακίνητο νοι-
κιάστηκε από τον δήμο τον περσινό Δεκέμβριο, 
όμως οι δημοτικές υπηρεσίες ως νέος μισθωτής 
της αποθήκης δεν έκανε νέο συμβόλαιο με τη 
ΔΕΗ, όπως συνήθως συμβαίνει και υποχρεούται, 
δεδομένου ότι ο προηγούμενος ενοικιαστής είχε 
διακόψει την παροχή. «Πληροφορήθηκα ότι μο-
λονότι δεν έχετε συνάψει τέτοια σύμβαση, ωστό-

σο το ακίνητο αυτό ηλεκτροδοτείται και τούτο 
συνιστά παράνομη και επιλήψιμη εκ μέρους σας 
ενέργεια. Σε σχετική όχληση που απηύθυνα στον 
προϊστάμενο της  υπηρεσίας σας, μου επιβεβαί-
ωσε το γεγονός αυτό κατ’ αρχήν και περαιτέρω 
μου ανακοίνωσε ότι δεν θα συνάψει άμεσα στο 
προσεχές μέλλον ο δήμος Χαλκηδόνας μία τέ-
τοια σύμβαση, διότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες 
υποδομές…», αναφέρεται εξώδικο του ιδιοκτή-
τη προς τον δήμο και  στο οποίο περιγράφει όλα 
όσα κωμικοτραγικά συνέβησαν και τονίζεται η 
έκπληξη του ιδιώτη.

«Μολονότι η σύναψη μίας σύμβασης προ-
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας είναι μία συνηθι-
σμένη καθημερινή συναλλαγή για καθένας από 
εμάς, τούτο δεν ισχύει για το δήμο Χαλκηδόνας», 
σημειώνει ο ιδιώτης που τονίζει στην εξώδικο ότι 
η ενέργεια του δήμου είναι παράνομη και πως ο 
ίδιος δεν έχει καμία ευθύνη γι’ αυτό. «Επειδή δεν 
φέρω οποιαδήποτε ευθύνη για τα τεκταινόμενα 
εντός του ακινήτου μου, μετά την 14/12/2018, 
ημερομηνία κατά την οποία το παραλάβατε, κα-
θώς έκτοτε εσείς μόνο, ποιείτε χρήση αυτού και 
είσαστε ο μόνος υπεύθυνος για ενδεχόμενες πα-
ράνομες ενέργειες και παραλείψεις», τονίζεται 

στην εξώδικο.
Και στο νερό
Δεν έφτανε μάλιστα μόνον η ρευματοκλοπή, 

ο δήμος, όπως αποκαλύπτεται στο ίδιο έγγραφο 
που επιδόθηκε στις δημοτικές υπηρεσίες, δεν 
φρόντισε να συνδέσει ούτε το νερό με νέο λο-
γαριασμό της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης. 
«Δεν  έχετε αλλάξει ούτε το όνομα χρήστη στη 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Χαλκηδόνας, σας δηλώνω ότι θα προβώ σε άμε-
ση διακοπή της υδροδότησης», υπογραμμίζεται 
στην εξώδικο. Μάλιστα πηγές έλεγαν ότι οι ενοι-
κιαστές, δηλαδή ο δήμος, προκάλεσαν μέχρι και 
διαρροή, χρεώνοντας με  αυτόν τον τρόπο τον  
ίδιο τον ιδιοκτήτη.

Πηγές έλεγαν πως για τα όσα συνέβησαν 
έχει ενημερωθεί η νέα δημοτική αρχή Χαλκη-
δόνας και ζήτησε να  ληφθούν άμεσα όλα τα 
μέτρα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα. 
Από την άλλη βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις δι-
ακοπής ρευματοδότησης από ρευματοκλοπή, η 
ΔΕΗ ενημερώνει άμεσα για τις ενέργειές της τις 
εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να κινηθούν 
διαδικασίες εναντίον των υπολόγων.

Απίστευτο περιστατικό αποκαλύφτηκε στη ΔΕΗ που διέκοψε την παροχή 

Δήμος έκλεβε ρεύμα  
σε αποθήκη που νοίκιασε!
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Μια διαφορετική ματιά στο πολύτομο  έργο 
του αρχαίου ποιητή, Ομήρου δίνουν οι Θεσσαλο-
νικείς δημιουργοί των μεγάλων θεματικών πάρ-
κων, μετατρέποντας τον μύθο του Οδυσσέα σε 
ένα μοναδικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους.

Οι ειδήμονες, γνωστοί ως  Dream Workers,  
μετά τους άθλους του Ηρακλή που γνώρισαν 
τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα δημιουργούν το 
δεύτερο έργο τους βασισμένο στη μυθολογία και 
μετατρέπουν τους 12.110 στίχους της Οδύσσει-
ας σε μια  υπερπαραγωγή με έντονα εκπαιδευτι-
κό χαρακτήρα.  

Αξιοποιώντας υπερσύγχονα μέσα τεχνολο-
γίας και ρομποτικής δημιουργούν ένα πανο-
μοιότυπο σκηνικό της αρχαιότητας, με τρισδιά-
στατα  ομοιώματα των θηρίων και των τεράτων 
του μύθου ζωντανεύοντας  τις  περιπέτειες του 
Οδυσσέα.

Ο Δούρειος Ίππος οι θεοί του Ολύμπου, η Κίρ-
κη, οι Κύκλωπες, οι Λαιστρυγόνες, οι Σειρήνες, 
ο άγριος Ποσειδώνας και ο καλόγνωμος Αίολος 
ζωντανεύουν σε έναν ιδιαίτερο και μοναδικό 
χώρο .

«Η δημιουργία της “Οδύσσειας” δεν ήταν για 
εμάς μια επιλογή που κάναμε με βάση μόνο την 
ελκυστικότητα, την εμπορικότητα και τα αναμ-
φισβήτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Από την 
εμπειρία που είχαμε με τον σχεδιασμό και την 
δημιουργία του πρώτου μυθολογικού μας πάρ-
κου, «Ηρακλής – Οι 12 Άθλοι», διαπιστώσαμε 
αρχικά την απίστευτη αποδοχή που έχει γενικά 
η ελληνική μυθολογία. Νιώθαμε σαν ομάδα ότι 
μπορούμε να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο 
την αναζήτηση της «εμπειρίας» μέσα από μια 
επίσκεψη στα πάρκα μας και πήραμε μια σημα-
ντική απόφαση» αναφέρει στην Karfitsa ο Γρη-
γόρης Αβανίδης,  Project Manager των Dream 
Workers 

Μικροί και μεγάλοι που θα επισκεφτούν το 
θεματικό πάρκο θα κάνουν ένα ξεχωριστό ταξί-
δι στο μακρινό παρελθόν ανακαλύπτοντας  δι-
αδραστικά τις περιπέτειες του Οδυσσέα, ενώ θα  
παρακολουθήσουν  τον πολυμήχανο και ακού-
ραστο ήρωα να παλεύει να πάρει τη μοίρα στα 
χέρια του, αντιμετωπίζοντας θεούς, ημίθεους, 
μάγισσες και γίγαντες. Θα ακούσουν  τα λόγια 
που του ψιθύρισε η θεά Αθηνά, τις συμβουλές 
του Τειρεσία και θα γνωρίσουν όλους τους τό-
πους που ταξίδεψε ο βασιλιάς της Ιθάκης, περι-
πλανώμενος για δέκα χρόνια. 

«Η «Οδύσσεια» είναι το πετράδι του στέμ-
ματος ανάμεσα στα τόσα πάρκα που έχουμε δη-

μιουργήσει. Η ομάδα συνεργατών που οργανώ-
σαμε είναι πραγματικά απίστευτα δημιουργική 
και προσηλωμένη στον στόχο που θέσαμε. Η 
«Οδύσσεια» θα αποτελεί πραγματική εμπειρία 
για όποιον μας εμπιστευτεί και έρθει στο NOESIS 
να μας επισκεφτεί», αναφέρει ο Γρηγόρης Αβα-
νίδης.

Την επιστημονική εποπτεία και την καθο-
δήγηση της ομάδας ανέλαβε  ο ομότιμος κα-
θηγητής Αρχαίας Κλασσικής Φιλολογίας και 
Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κ. 
Ιωάννης Καζάζης.  Είναι ειδικός ερευνητής στο 
Center for Hellenic Studies του Harvard, στην 
Ακαδημία Επιστημών της Αυστρίας και στο Πα-
νεπιστήμιο της N. Dakota (στη Λεξικογραφία), 
επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Maryland.

Τη συγγραφή των κειμένων και του σεναρί-
ου του Μουσείου-Θεματικού Πάρκου έκανε ο 
κειμενογράφος και ερευνητής, Παναγιώτης Το-
παλίδης.

Τη δική του «πινελιά» στο πάρκο προσθέτει 
και ο Γιάννης Σερβετάς, γνωστός και πολύ αγα-
πητός κυρίως για το πηγαίο και ευφυές χιούμορ 
του. Η δική του διακριτική «παρέμβαση»  στα 
κείμενα του σεναρίου έδωσε μια έντονη δόση 
χιούμορ.

Οι δημιουργοί του θεματικού πάρκου «Ηρα-
κλής - Οι 12 Άθλοι» και των: “Εργοστάσιο & 
Μουσείο Σοκολάτας”, “Οι Μυστικοί Κόσμοι του 
Ευγένιου Τριβιζά”, “Γιγάντιοι Δεινόσαυροι” πά-
ντως δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εδώ.  Ήδη 
ετοιμάζουν το επόμενο project. «Η «Οδύσσεια» 
είναι το δεύτερο τμήμα μια τριλογίας μυθολογι-
κών θεματικών πάρκων και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί την επόμενη χρόνια με ένα θέμα που 
θα κάνει τεράστια αίσθηση σε παγκόσμιο επί-
πεδο. «Στο τέλος του 2020 αυτά τα 3 θεματικά 
πάρκα θα σχηματίσουν από κοινού το πραγματι-
κά μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Ελλάδας με 
συνολική έκταση 10.000 τ.μ» αποκαλύπτει ο κ 
Αβανίδης. 

Οι Θεσσαλονικείς δημιουργοί των θεματικών πάρκων  
που έγιναν γνωστά ανά τον κόσμο «ξαναχτυπούν» 

Η «Οδύσσεια» μέσα από την τεχνολογία 
διαθέσιμη για όλους 



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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Τα προσωπικά του στοιχήματα και τις προε-
κλογικές δεσμεύσεις θέλει να υλοποιήσει το συ-
ντομότερο δυνατό ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Άλλωστε, επανειλημμένα 
έχει δηλώσει πως μέχρι τα Χριστούγεννα η κα-
θημερινότητα θα βελτιωθεί αισθητά, ενώ για το 
τέλος της τετραετίας ονειρεύεται μία νέα Πλα-
τεία Αριστοτέλους. Κι επειδή ο χρόνος άρχισε να 
μετράει αντίστροφα έδωσε ήδη κατευθυντήριες 
γραμμές σε αντιδημάρχους και εντεταλμένους 
συμβούλους, ζητώντας στοχοπροσήλωση και 
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Ποιες είναι 
όμως οι προτεραιότητες και σε ποιους τομείς θέ-
λει ο νέος δήμαρχος να βάλει τη σφραγίδα του;

Νούμερο 1 η καθαριότητα
Ο κ.Ζέρβας σήκωσε ψηλά τη σημαία της 

“καθαρής Θεσσαλονίκης” προεκλογικά και υλο-
ποίησε άμεσα την υπόσχεση πως θα κρατήσει ο 
ίδιος όλες τις αρμοδιότητες του τομέα της Κα-
θαριότητας. Έτσι, δεν ήταν καθόλου τυχαία η 
παρουσία του -την πρώτη ημέρα ανάληψης των 
καθηκόντων του- στο ΣΜΑ στο Φοίνικα και η δή-
λωση του περί “πραγματικών ηρώων” για τους 
εργαζόμενους. 

Έχοντας ορίσει εντεταλμένο σύμβουλο τον 
Νίκο Ζεϊμπέκη καταστρώνεται το πλάνο της επό-
μενης μέρας, ώστε με τη λήξη της 84ης ΔΕΘ να 
γίνουν ορατά τα πρώτα σημάδια βελτίωσης στην 
εικόνα της πόλης. Πέρα από την αποκομιδή των 
απορριμμάτων, το βάρος θα πέσει στο πλύσιμο 
των κάδων, των δρόμων και των πεζοδρομίων, 
στην αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης 
και στον περιορισμό της εναπόθεσης ογκωδών 
αντικειμένων στους δρόμους.

“Ξεκινήσαμε δυναμικά. Πιστεύω ότι θα λει-
τουργήσουμε καλά. Υποχρέωση μας να κρα-
τήσουμε την πόλη καθαρή”, δηλώνει ο εντε-
ταλμένος κ.Ζεϊμπέκης. Πάντως, η καθαριότητα 
αποτελεί μεγάλο “στοίχημα”, λόγω των υψηλών 
απαιτήσεων των δημοτών και αυτό φαίνεται από 
τα παράπονα του κόσμου προς τον κ.Ζέρβα, ακό-
μη και μέσω της σελίδας του στο facebook, για 
περιοχές όπου θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαί-
τερα.

Σωστός προγραμματισμός στα οικονομικά
Με τους κρατικούς πόρους προς τους δήμους 

να είναι περιορισμένοι τα τελευταία χρόνια, γε-
γονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει σωστή 
και συνετή διαχείριση, ο κ.Ζέρβας έχει αναθέσει 
το τιμόνι της αντιδημαρχίας Οικονομικών σ’ έναν 
γνώστη του χώρου, τον Μιχάλη Κούπκα. 

Μάλιστα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έπεσε με 

τα μούτρα στη δουλειά και φαίνεται κοντά στο να 
λύσει το πρόβλημα με την ανάκτηση της ασφα-
λιστικής ενημερότητας που ταλαιπωρούσε τον 
τελευταίο χρόνο τον δήμο Θεσσαλονίκης, λόγω 
οφειλών προς το ΙΚΑ για παλαιότερη υπόθεση 
των σχολικών φυλάκων. 

Παράλληλα, δουλεύει εντατικά για την κα-
τάρτιση του Προϋπολογισμού που θα έρθει προς 
συζήτηση μέσα στο Νοέμβριο στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Ο ίδιος δεν θέλει να προβεί σε αποκα-
λύψεις για την πορεία των τεσσάρων ετών, κα-
θώς τις ανακοινώσεις για τις προτεραιότητες θα 
τις ανακοινώσει ο ίδιος ο δήμαρχος το αμέσως 

επόμενο διάστημα. “Υπάρχει στρατηγικός σχε-
διασμός για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης”, 
αρκείται να πει ο κ.Κούπκας.
Stop στην ανάπλαση της Αγίας Σοφίας

Τρόπους να ακυρωθεί η σύμβαση που υπέ-
γραψε η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη για την 
πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, στο τμήμα κάτω 
από την Τσιμισκή, αναζητά ο αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Έργων, Μάκης Κυριζίδης, καθώς βούλη-
ση του κ.Ζέρβα είναι να μην προχωρήσει το έργο, 
θεωρώντας πως θα δημιουργήσει σοβαρά κυ-
κλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης. 

Παράλληλα, τρέχει η σύνταξη του Τεχνικού 

Οι προτεραιότητες του νέου δημάρχου 
για την αλλαγή της εικόνας της πόλης

Ο Κ.Ζέρβας βάζει τη... σφραγίδα του 
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Ο Κώστας Παρχαρίδης ιδιοκτήτης της Chalkos Gallery 
σας προσκαλεί 

την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00 
στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο:

της ζωγράφου Βασιλείας Τάτση. 
Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή.

Η Βασιλεία Τάτση γεννήθηκε στην 
Έδεσσα και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
καθηγητή τον Γ. Σκυλογιάννη. Έχει 
συμμετάσχει με έργα  της σε ομαδικές 
εκθέσεις και στην Art Thessaloniki Fair.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο

Υποκειμενικό χρώμα
(Subjective color)

Προγράμματος για το 2020, που θα σηματοδοτεί το όραμα του δημάρχου, ενώ αναζητού-
νται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ολοκληρωθούν μελέτες που εκκρεμούν. Σύμφω-
να με τον κ.Κυριζίδη βάρος θα πρέπει να πέσει επίσης στις απαλλοτριώσεις και στα έργα 
τα οποία “κληρονόμησε” η νέα διοίκηση και πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο 
δυνατό. 

“Θα την δείτε σύντομα τη σφραγίδα Ζέρβα”, αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, υπο-
γραμμίζοντας πως η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη τόσο από μικρά έργα που θα βελτιώνουν 
την καθημερινότητα, όσο και από πολλά μεγάλα που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της 
πόλης και θα προσελκύουν τουρίστες. 

Σχεδιασμός για νέες σχολικές μονάδες 
Δεδομένου ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει πολλά και παλιά σχολικά διδακτήρια 

αναμένεται στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων. Πού 
μπορούν να κατασκευαστούν και πόσους μαθητές μπορούν να καλύψουν… Η σχολική 
στέγη είναι η βασική προτεραιότητα της αντιδημάρχου Παιδείας, Δήμητρας Ακριτίδου, η 
οποία ωστόσο θα πρέπει να ρίξει βάρος και στη διετή προσχολική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με μια πρώτη μελέτη που έκανε η κ.Ακριτίδου για να καλυφθούν οι ανάγκες 
της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής εκπαίδευσης απαιτούνται περίπου 70 αίθουσες, 
αριθμός που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κεντρικό δήμο. Παράλληλα, στα σχέδια 
είναι να αναπτυχθεί η εξωστρέφεια των σχολείων και οι μαθητές -των δύο τελευταίων 
τάξεων του δημοτικού- να έρθουν σε επαφή με θεσμούς και την Ευρώπη, ώστε να γίνουν 
στο μέλλον ενεργοί πολίτες.

Αναζητούνται οικόπεδα για να γίνουν πάρκινγκ
Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναζήτηση οικοπέδων ιδιοκτησίας του δήμου Θεσ-

σαλονίκης, περιμετρικά του κέντρου, ώστε να μετατραπούν σε χώρους στάθμευσης των 
αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, 
Σωκράτη Δημητριάδη. 

Επίσης, θα επανεξεταστεί το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, ιδιαίτερα στην Ε’ δη-
μοτική κοινότητα μετά τις αντιδράσεις από μερίδα δημοτών, όπως και το ωράριο φορ-
τοεκφόρτωσης. Στις προτεραιότητες της διοίκησης βρίσκεται και η συντήρηση της Νέας 
Παραλίας, του δημοφιλέστερου χώρου προσέλευσης κατοίκων και επισκεπτών. 

Μεταμόρφωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Να μεταμορφωθεί μέσα στην επόμενη τετραετία το τοπίο των ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών και συναλλαγών του δήμου Θεσσαλονίκης και να ελαχιστοποιηθεί η παρουσία των 
δημοτών στους χώρους του δημαρχείου, καθώς θα μπορούν να εξυπηρετούνται με ένα 
...κλικ από τον υπολογιστή τους, είναι ο κύριος στόχος της αντιδημαρχίας Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιώργος Αβαρλής, γνωρίζει πως για να συμβεί αυτό θα πρέ-
πει να εξοπλιστούν κατ’ αρχήν οι υπηρεσίες με νέους υπολογιστές, που θα μπορούν να 
“σηκώνουν” το βάρος των προγραμμάτων. Εως τότε, στις βασικές προτεραιότητες είναι να 
διορθωθεί το ηλεκτρονικό σάιτ του δήμου Θεσσαλονίκης και παράλληλα να δημιουργη-
θεί μια πλατφόρμα όπου οι δημότες θα μπορούν να αναφέρουν -συνδυάζοντας φωτογρα-
φίες- τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν, από καμένες λάμπες έως κατεστραμμένα 
πεζοδρόμια και χαλασμένους κάδους απορριμμάτων για να μπορούν να επεμβαίνουν 
άμεσα οι υπηρεσίες του δήμου. 

Η νεολαία στο παιχνίδι
Να βάλει τους νέους ανθρώπους της πόλης στο ...παιχνίδι του εθελοντισμού και της 

προσφοράς επιχειρεί η αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού, με τον αρ-
μόδιο αντιδήμαρχο, Πέτρο Λεκάκη. Αποτελεί στοίχημα να δημιουργηθεί ένας “πυρήνας” 
που θα φέρει φρέσκο αέρα στην πόλη, αλλά και επιστροφή των νέων επιστημόνων που 
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν από τη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα, η αντιδημαρχία στοχεύει στη διοργάνωση πολλών και σημαντικών 
αθλητικών διοργανώσεων που θα συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου στην πόλη και στην 
αναζήτηση ελεύθερων οικοπέδων ώστε να μετατραπούν σε χώρους δωρεάν άθλησης και 
ψυχαγωγίας για όλους.

Στις υπόλοιπες αντιδημαρχίες, παραμένουν στο επίκεντρο οι δομές της Κοινωνικής 
Πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον Χάρη Αηδονόπουλο, ενώ θα συ-
νεχιστεί η αλληλεγγύη σε πολίτες που ταλαιπωρούνται από την κρίση και δυσκολεύονται 
να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Τέλος, επιθυμία του δημάρχου είναι να πέσει ιδι-
αίτερο βάρος και στα θέματα Πολιτισμού, που έχει αναλάβει η Στεφανία Τανιμανίδου. 
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...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

Το «αντίο» του Μπουτάρη στον Λαυρέντη

Κοντά στον Αρη ο Κ. Γιουτίκας

Μετακίνηση Ψαρρά στην Περιφέρεια

 Μ’ ένα tweet ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, αποχαιρέτη-
σε τον τραγουδοποιό Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. «Αν η χώρα είχε μερικούς ακόμα σαν τον 
Μαχαιρίτσα όλα θα ήταν πολύ καλύτερα. Γεια χαρά Λαυρέντη...» έγραψε ο κ.Μπουτάρης 
στο twitter.

Ο γνωστός για τα κιτρινόμαυρα αισθήματα του Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας δεν χάνει ευκαιρία να βρίσκεται 
κοντά στην αγαπημένη του ομάδα τον Άρη, όπως δεν χάνει και αγώνα ειδικά μέσα στο 
Κλεάνθης Βικελίδης. Εμείς τον συναντήσαμε να πίνει καφέ και να συζητάει τα τεκται-
νόμενα της ομάδας και τον σχεδιασμό από εδώ και πέρα, με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ 
Άρης Θεόδωρο Καρυπίδη, στο περίπτερο της , στο Διεθνές εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης, στα πλαίσια της 84ης ΔΕΘ. Είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Γιουτίκας έχει αναπτύξει μια 
φιλική σχέση με τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Πάντως εμείς πλησιάζοντας και συνομιλώντας 
με τους δύο άνδρες προσπαθήσαμε να μάθουμε τη μέλη γενέσθαι με το γήπεδο του Άρη. 
Όπως μας είπε, ο ίδιος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από την παρούσα κατάσταση 
στις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Οι προοπτικές που εξετάζονται είναι η ανάπλαση του 
υπάρχοντος γηπέδου στην περιοχή Χαριλάου και το ακόμη πιο φιλόδοξο και φυσικά 
δαπανηρό σχέδιο της κατασκευής νέου γηπέδου για τον Άρη,Φυσικά ο κ. Καρυπίδης 
επιθυμεί νέο γήπεδο όπου θα επιφέρει με την αξιοποίηση του πολύ μεγαλύτερα έσοδα 
στην ΠΑΕ.

Από τον δήμο Θεσσαλονίκης μετακομίζει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας… Ο 
λόγος για τον πρώην γενικό γραμματέα του δήμου, Θωμά Ψαρρά, ο οποίος μετά τη λήξη 
της θητείας του Γιάννη Μπουτάρη αναλαμβάνει χρέη ειδικού συμβούλου της αντιπεριφε-
ρειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλας Πατουλίδου. 
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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 φαντασίωση του «αιώνιου καλοκαιριού» γκρεμίζεται αυτή την εποχή, με τους πε-
ρισσότερους από εμάς να επιστρέφουμε ανόρεχτα στην καθημερινή ρουτίνα του γραφεί-
ου, των λογαριασμών και των υποχρεώσεων της οικογένειας. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για 
την εποχική «κατάθλιψη» μετά τις διακοπές ή αλλιώς Post Vacation Blues. Φαινόμενο 
το οποίο επιγραμματικά περιγράφεται απλά με λίγες λέξεις: Είναι το έντονο πρόβλημα 
προσαρμογής στην καθημερινότητα, μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές. 

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, Bsc (Psychology) University of London, MSc (Health 
Psychology) University of Central Lancashire, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής 
Ψυχανάλυσης (IARPP) - ΗΠΑ, διευθυντής και επόπτης επιστημονικού προσωπικού στην 
Ψυχική Φροντίδα (psychikifrontida.gr), εξηγεί:

«Να σημειώσουμε από την αρχή, ότι στον όρο “εποχική κατάθλιψη μετά τις διακοπές”, 
χρησιμοποιούμε καταχρηστικά τη λέξη “κατάθλιψη”, για να περιγράψουμε ένα δυσάρε-
στο συναίσθημα. Η πραγματική κατάθλιψη, όμως, ορίζεται διαφορετικά», αναφέρει ο κ. 
Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Ψυχικής Φροντίδας, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν 
εποχική κατάθλιψη μετά τις διακοπές, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. Σε αυτούς που επέστρεψαν στην καθημερινότητα απογοητευμένοι, γιατί οι προσδο-
κίες από τις διακοπές τους δεν επιβεβαιώθηκαν.

2. Σε αυτούς που πέρασαν όμορφα και χαλάρωσαν τόσο πολύ, που δυσκολεύονται να 
φορέσουν πάλι το “κοστούμι της καθημερινότητας”».

«Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά σε καμία από τις δύο περιπτώσεις», επισημαίνει ο 
κ. Γιώργος Παπαγεωργίου και εξηγεί: 

«Στην πρώτη περίπτωση, ο άνθρωπος που δεν ευχαριστήθηκε τις διακοπές του για 
βαθύτερους λόγους βασανίζεται από αρνητικές σκέψεις εξαιτίας του μαξιμαλισμού του. 
Πιο απλά, είχε τόσο υψηλές προσδοκίες από τις διακοπές του, που δεν επιβεβαιώθηκαν 
από την πραγματικότητα, π.χ. ίσως αισθάνεται ότι θα έπρεπε να είχε πάει σε ένα πιο ακριβό 
μέρος, με καλύτερη συντροφιά ή ίσως με περισσότερο σεξ ή λιγότερες έννοιες και καλύ-
τερη ποιότητα ζωής. Αυτοί οι άνθρωποι που συνήθως χτίζουν μεγάλες ψυχικές προσδο-
κίες ταλαιπωρούνται πολύ μετά και συνήθως η ψυχοθεραπεία είναι αυτή που μπορεί να 
τους βοηθήσει να έχουν έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο αυτών των σκέψεων». 

Η δεύτερη περίπτωση, του ατόμου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί μετά από τις 
διακοπές του παρά το γεγονός ότι πέρασε καλά, είναι πιο περίπλοκη. Εκδηλώνεται με δύο 
φαινόμενα που περιγράφονται με τους ψυχαναλυτικούς όρους: «ομαδικό φαντασιακό» 
και “παλινδρόμηση”.

Το «ομαδικό φαντασιακό» με απλά λόγια, όπως μας εξηγεί ο ειδικός, είναι η ανάγκη 
–εκ των συνθηκών– να προσαρμοστούμε και να ενταχθούμε ξανά σε κάποιες ομάδες 
στις οποίες ανήκουμε, π.χ. στο εργασιακό περιβάλλον ή στο φοιτητικό ή στην πατρική μας 
οικογένεια.

Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος διακοπών που μας προφυλάσσει από την εποχική κα-
τάθλιψη μετά τις διακοπές

Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει μετά από μελέτες στον ιδανικό χρόνο διακοπών που 
μας βοηθά να ξεκουραζόμαστε, χωρίς να υποφέρουμε κατά την επιστροφή μας.

Έχει βρεθεί από μελέτες, λοιπόν, ότι οι ολιγοήμερες διακοπές, περίπου 3-5 ημέρες, 
δεν επαρκούν ώστε να χαλαρώσει κάποιος από την ένταση και να επιστρέψει ξεκούρα-
στος στην καθημερινότητά του. Από την άλλη, δεν μας κάνουν καλό ούτε οι πολυήμερες 
διακοπές, δηλαδή περισσότερες από 16 ημέρες. Οι ιδανικές διακοπές, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες διαρκούν λίγο παραπάνω από 6 ημέρες, δηλαδή 8-15 ημέρες. 

Ο ειδικός αναλύει:
«Η πρώτη σύστασή μας είναι πως οι διακοπές οφείλουν να είναι τουλάχιστον έξι ημε-

ρών, για να πετύχουμε μία ψυχική αποφόρτιση από τις πηγές της έντασης και των προ-
βλημάτων, ώστε πραγματικά να “κατεβάσουμε” ταχύτητα μέσα μας. Από την άλλη, μετά 
από τις 16 ημέρες διακοπών, η συνήθειά μας στον ρυθμό των διακοπών έχει γίνει τόσο 
βιωματική που είναι πλέον πολύ δύσκολο να γυρίσουμε πίσω στο προγενέστερο αριθμό 
εργασίας και ζωής. Μία πρακτική συμβουλή για όσους έχουν, για παράδειγμα, μεγάλη 
άδεια από 20 έως 30 ημέρες για θερινές διακοπές, είναι να τις μοιράσουν σε δύο δεκαή-
μερα-δεκαπενθήμερα. Ψυχικά αυτό είναι πολύ πιο ευεργετικό».

«Κατάθλιψη» μετά τις διακοπές:  
Πώς αντιμετωπίζεται;
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Πλένουν κάδους στο Ωραιόκαστρο Ενημέρωση των Θεσσαλονικέων για Μετρό ζήτησε ο Καλαφάτης

Επιχείρηση «καθαροί κάδοι» ξεκίνησε ο νέος δήμαρ-
χος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Εθεσε άμεσα σε 
εφαρμογή πρόγραμμα για τον συστηματικό καθαρισμό 
και πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται 
τοποθετημένοι σε όλες τις δημοτικές του ενότητες του 
δήμου. 

Θετικοί στην πρόταση του Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης και Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. Σταύρου Καλαφάτη, να 
προκληθεί μια ευρεία συζήτηση στην πόλη και μια προσπάθεια πλατειάς ενημέρωσης του λαού της Θεσσαλονίκης με 
βάση συγκεκριμένα στοιχεία πολιτικής και όχι μικροπολιτικής γύρω από το ζήτημα της εξέλιξης του έργου κατασκευής 
του Μετρό Θεσσαλονίκης, ήταν τόσο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής όσο και ο νέος 
Πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε. Νίκος Ταχιάος.  Τονίστηκε επίσης, η πρόταση να υπάρξει ένας σχεδιασμός σε επίπεδο 
προτεραιοτήτων σχετικά με την επέκταση της βασικής γραμμής του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τη Δυτική και 
Βορειοδυτική πλευρά της πόλης, 
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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

Είμαι υπουργός ...

Υπουργικό ... γκανιάν

Στόχος του Άδωνι  μια «νέα» Θεσσαλονίκη 

Παντρεύτηκε την αστυνομικό του ο Μεγαλομύστακας

«Κι αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας», λέει ο θυμόσοφος λαός και έχει 
φυσικά δίκαιο. Ο λόγος για υπουργό της κυβέρνησης που βρέθηκε το Σαββατοκύριακο 
στη ΔΕΘ. Όταν η νεαρή κοπέλα της εισόδου της ΔΕΘ του ζήτησε εισιτήριο, αυτός  είπε 
με στόμφο ότι είναι υπουργός. Η κοπέλα που δεν τον γνώριζε  του είπε ... θαρραλέα 
«και ο Θεός να είστε θα μου δώσετε εισιτήριο ή κάρτα». Αυτός γέλασε και έδειξε την 
κάρτα του. Το συμβάν έληξε με τη νεαρή να σχολιάζει πως οι εντολές που είχαν ήταν 
ξεκάθαρες και έπρεπε να τις εφαρμόζουν.

Οργώνουν μαζί την Ελλάδα και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με στόχο να 
διαμορφώσουν τις συνθήκες και  τις προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, 
ο υπουργός Τουρισμού  Χάρης Θεοχάρης και ο υφυπουργός  Μάνος Κόνσολας. Συνε-
χίζοντας τον κύκλο επαφών με τις Περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο της σύστασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, οι δύο άνδρες δείχνουν αυτή τη στιγμή ένα 
ισχυρό υπουργικό δίδυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι 
δουλεύουν από κοινού και συντονισμένα,  χωρίς να προσπαθούν ο ένας να επισκιάσει 
τον άλλον. Ο κ. Κόνσολας από την πρώτη μέρα καθησύχασε τον κ. Θεοχάρη, λέγοντας 
του ότι θα τον στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης έχει τη Θεσσαλονί-
κη ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου του και αυτό έγινε σαφές κατά την επίσκεψή 
του στην πόλη στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. Κοινός παρονομαστής στις ομιλίες και στις 
παρεμβάσεις του  ήταν  η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και η μετατροπή της σε «νέα 
πόλη» με την ανάπλαση της ΔΕΘ, την ολοκλήρωση των έργων στο λιμάνι και το αερο-
δρόμιο, αλλά και τη δημιουργία της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου.

Tην όμορφη αστυνομικό του παντρεύτηκε την Κυριακή στο χωριό του, στο Μετόχι 
Σερρών, ο πρώην βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Ένωσης Κεντρώων» 
Αναστάσης Μεγαλομύστακας.  Μπορεί ο νεαρός Αναστάσης να εγκατέλειψε την πολιτική, 
ωστόσο μέσω αυτής γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του, την Έλενα, με την οποία διατηρούσε 
δεσμό τρία χρόνια που κατέληξε στα σκαλιά της εκκλησίας. Η περίπτωση Μεγαλομύστακα 
θυμίζει αυτή της  βουλευτή της ΝΔ Έλενας Ράπτη αλλά και του πρώην βουλευτή και ηθο-
ποιού Παύλου Χαϊκάλη, που παντρεύτηκαν τους ... φρουρούς τους. Ο Αναστάσης, οδήγησε 
την αγαπημένη του στην εκκλησία με άμαξα, ως παλιός ιππέας , τηρώντας υπόσχεση που 
της είχε δώσει στο παρελθόν. Να ζήσουν ευτυχισμένοι!
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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)

Ζήτηση οι γραβάτες του ... Ζέρβα Διακριτικός ο Γ. Ορφανός Προβληματική έναρξη σε δυο Δήμους 

Οι γραβάτες με το σήμα του δήμου Θεσσαλονίκης 
γίνονται ...ανάρπαστες. Ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, ήταν ο πρώτος που τη φόρεσε, σε μια σημαδια-
κή ημέρα, όπως ήταν η ορκωμοσία του νέου δημοτικού 
συμβουλίου της πόλης. Παράλληλα, τη μοίρασε και 
σε όλους τους άνδρες δημοτικούς συμβούλους. Τώρα, 
ήταν η σειρά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
να παραλάβει το ίδιο ακριβώς δώρο από τα χέρια του 
δημάρχου. Πάντως, στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη 
Γεννηματά, έδωσε φουλάρι με το σήμα του δήμου. Τώρα 
ποιος θα έχει σειρά;  

Παρά την αντιπαράθεση και τις όποιες διαφωνίες 
είχαν με τη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα, στην 
πρώτη ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο 
Γιώργος Ορφανός και η Κατερίνα Νοτοπούλου έδω-
σαν το παρών στα εγκαίνια του περιπτέρου του δήμου 
Θεσσαλονίκης στην 84η ΔΕΘ. Μάλιστα, η παρουσία 
του κ.Ορφανού σχολιάστηκε αρκετά, καθώς βρισκόταν 
ανάμεσα στον κόσμο και μακριά από τους υπόλοιπους 
συμβούλους που έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων. 

Δεν ξεκίνησαν με το δεξί οι συνεδριάσεις στους 
δήμους Κορδελιού - Ευόσμου και Παύλου Μελά. Στους 
δύο δήμους δεν εκλέχθηκαν τα προεδρεία των δημοτι-
κών συμβουλίων και οι δύο Επιτροπές, Οικονομικής και 
Ποιότητας Ζωής, λόγω αποχής παρατάξεων της αντιπο-
λίτευσης. Έτσι, οι δημαιρεσίες αναβλήθηκαν… απομένει 
να δούμε εάν η επόμενη προσπάθεια για συνεδρίαση θα 
στεφθεί με επιτυχία!
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salonicacannabisexpo.com

Η Salonica Cannabis Expo ξανανοίγει τις πύλες της
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της 84ης ΔΕΘ
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ΦΥΣΙΚΟ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟ!

Περίπτερο 2  -  1ος όροφος 
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Η Διεθνής Έκθεση Κάνναβης επιστρέφει για δεύτερη 
χρονιά στη Θεσσαλονίκη και ανοίγει τις πύλες της εκεί 
όπου χτυπά η καρδιά της πόλης αλλά και του επιχειρείν... 
στην 84η ΔΕΘ.

Από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου η Salonica 
Cannabis Expo 2019 σας περιμένει στον πρώτο όροφο 
του 2ου κτιρίου προκειμένου να ξεναγηθείτε στον θαυ-
μαστό κόσμο της κάνναβης. Του πολύτιμου βοτανιού που 
μπορεί να μας ταΐσει, να μας ντύσει, να μας ζεστάνει, να 
μας στεγάσει και να μας θεραπεύσει. 

Περισσότεροι από 100 Έλληνες και ξένοι εκθέτες θα 
είναι εκεί για να μας παρουσιάσουν τα πρωτοποριακά 
προϊόντα τους. Για πρώτη φορά το παρών θα δώσουν και 
εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών που έχουν πάρει 
το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τις επενδύσεις τους 
στην Ελλάδα.

Τρόφιμα, ποτά, ρούχα, καλλυντικά, οικοδομικά υλι-
κά, προϊόντα κανναβιδιόλης (CBD), καλλιεργητικά προ-
ϊόντα, σπόροι, ατμοποιητές, και εκδόσεις  θα είναι λίγα 
μόνο από όσα θα δείτε στα περίπτερα της έκθεσης. 

Την ίδια στιγμή θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε όχι 
μόνο με τους επιχειρηματίες που έχουν κάνει το μεγάλο 
βήμα της κάνναβης, αλλά και με γιατρούς κι ασθενείς 
που εδώ και χρόνια έχουν κάνει έναν μεγάλο αγώνα για 
το αυτονόητο, να αποκτήσουν δηλαδή νόμιμη πρόσβαση 
στο φάρμακο που μπορεί να μας ανακουφίσει, και σε αρ-
κετές περιπτώσεις, να μας θεραπεύσει .

Ήδη στην Ελλάδα, δεκάδες εγχειρήματα βιομηχανι-
κής και φαρμακευτικής κάνναβης έχουν ξεκινήσει την 
προσπάθειά τους, εκατοντάδες καταστήματα έχουν βάλει 
τα προϊόντα του πολύτιμου φυτού στα ράφια τους, χιλιά-
δες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν, εκα-
τομμύρια ευρώ πρόκειται να επενδυθούν στη νέα αυτή 
αγορά.

Οι καλλιεργητές βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλά-
δα, έχοντας ως σύμμαχό τους τον λαμπερό ήλιο και το 
ήπιο κλίμα που τους εξασφαλίζει μία από τις καλύτερες 
ποιότητες του φυτού σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μένουν 
πια στο χωράφι αλλά ξεκινούν τις πρώτες μεταποιητικές 
προσπάθειες. Την ίδια στιγμή, 25 εταιρείες έχουν πάρει 
άδειες εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας τελικών 
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και ετοιμάζονται 
να δραστηριοποιηθούν από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελ-
λάδα. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν εκτάσεις 1.107.941 
τ.μ., επενδύσεις 359.100.468 ευρώ και 2.247 νέες θέσεις 
εργασίας. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή καθώς στα κυβερνη-
τικά συρτάρια υπάρχουν άλλες 42 εκκρεμείς αιτήσεις.

Στην Ευρώπη η αγορά της βιομηχανικής κάνναβης 
αναμένεται να φτάσει τα 180 εκατ. ευρώ ως το 2028 
και της φαρμακευτικής τα 55,2 δις. ευρώ. Ο παγκόσμιος 
κύκλος των business της κάνναβης αναμένεται να ξεπε-
ράσει τα 145 δις. δολάρια μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. 

Εμείς θα μείνουμε εκτός;
Η παραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί σήμερα μια 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική οικο-
νομία. Τα παραδοσιακά μοντέλα έχουν δοκιμαστεί και σε 
πολλές περιπτώσεις πεπεραστεί. Για αυτό τώρα είναι η 
ώρα για νέες και καινοτόμες ιδέες! Η κάνναβη όχι μόνο 
μπορεί να επαναφέρει στη ζωή τον πρωτογενή τομέα της 
Ελλάδας, αλλά να ενισχύσει τον δευτερογενή και να ανα-
βαθμίσει ποιοτικά τον τριτογενή. Στο μεταξύ, η κάνναβη 
ως κατεξοχήν προϊόν κυκλικής οικονομίας μπορεί να 
γίνει πρότυπο μιας βιώσιμης αλλά και πράσινης ανάπτυ-
ξης. Το φυτό που χρησιμοποιείται από τη ρίζα μέχρι την 
κορυφή του, απαιτεί λίγη ποσότητα νερού, δεν χρειάζεται 
φυτοφάρμακα και παρασιτοκτόνα, δεν παράγονται ρυπο-
γόνες εκπομπές κατά τη συγκομιδή του, έχει ευεργετικές 
ιδιότητες για την απορρύπανση νερών και εδαφών και η 
καλλιέργεια του βοηθά τον εμπλουτισμό των καλλιερ-
γήσιμων εδαφών. Η καλλιέργεια κάνναβης έχει αρνητικό 
αποτύπωμα άνθρακα.

Είναι στα αλήθεια το φυτό που μπορεί να αντιμετωπί-
σει την κλιματική αλλαγή. Το γνωρίζετε ότι το πλαστικό 
που παράγεται από κάνναβη είναι 2,5 φορές πιο ανθεκτι-
κό από το πλαστικό που παράγεται από πετρέλαιο και ότι 
μπορεί να είναι 100% βιοδιασπώμενο; Ξέρετε ότι η κάν-

ναβη μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον χαρτοπολ-
τό από ξυλεία και ότι το εξαιρετικής ποιότητας χαρτί της 
μπορεί να ανακυκλωθεί μέχρι και 7 φορές; Φαντάζεστε 
πόσες πλαστικές σακούλες δεν θα χρησιμοποιήσετε αν 
έχετε μία μόλις τσάντα από το πιο ανθεκτικό ύφασμα που 
υπάρχει, αυτό που παράγεται από κάνναβη; Δεν φαντάζε-
στε, δε, καν πόση ενέργεια μπορείτε να εξοικονομήσετε 
αν μονώσετε το σπίτι σας με υλικά κάνναβης, που έχουν 
τη δυνατότητα να αυτορυθμίζουν την εσωτερική θερμο-
κρασία ενός κτιρίου.

Αυτά και άλλα πολλά στην Salonica Cannabis Expo 
2019!

12-15 Σεπτεμβρίου 2019 στην 84η ΔΕΘ - Κτίριο 2, 
Πρώτος όροφος

Info: 
Salonica Cannabis Expo 2019
SITE : https://salonicacannabisexpo.com/
  https://www.athenscannabisexpo.com/
MAIL: info@salonicacannabisexpo.com 
FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/

AthensKannabisExpo/?modal=admin_todo_tour 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/

athenscannabisexpo/?hl=el

Η Διεθνής Έκθεση Κάνναβης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Κάτι πολύτιμο ανθίζει στην Ελλάδα!
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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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Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι χιλιάδες άνθρωποι 
θεωρούν την κανναβιδιόλη ένα αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητάς τους.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποιοι, που δεν γνωρί-
ζουν τους τρόπους με τους οποίους το CBD μπορεί να 
τους βοηθήσει.

Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε αυτό το άρθρο θα σου 
δώσει 7 λόγους, που πραγματικά αξίζει να εντάξεις το 
CBD στην καθημερινότητά σου. 

Ας δούμε λοιπόν ορισμένα από τα πιο κοινά προβλή-
ματα υγείας, που μπορεί να αντιμετωπίσει η κανναβιδιό-
λη.

1. Διάθεση
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν παρατηρήσει 

πως η καθημερινή χρήση κανναβιδιόλης έχει βελτιώσει 
την διάθεσή τους. Η διάθεση άλλωστε παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στην καθημερινότητά μας, αφού επηρεάζει τα 
πάντα. Από την επικοινωνία με την οικογένεια και τους 
φίλους μας, μέχρι την απόδοσή μας στην δουλειά.

Η κανναβιδιόλη έχει το επιπλέον πλεονέκτημα, να 
ενισχύει την ενέργεια και να λειτουργεί ως ένα φυσικό 
τονωτικό, προσφέροντας στον οργανισμό ένα αίσθημα 
ευεξίας και τόνωσης.

2. Άγχος/Στρες
Το άγχος και τα αυξημένα επίπεδα στρες είναι μια 

πραγματικότητα των περισσότερων ανθρώπων στην 
σύγχρονη εποχή. Ζούμε σε τρελούς ρυθμούς και είμαστε 
διαρκώς στο τρέξιμο, προκειμένου να προλάβουμε τον 
χρόνο.

Το άγχος και το στρες είναι άμεσα συνυφασμένα με 
την κορτιζόλη. Τι είναι αυτή; Πρόκειται για μια ορμόνη, 
που παράγει φυσικά ο οργανισμός, ως έναν τρόπο δια-
χείρισης του άγχους. Όσο περισσότερο άγχος νιώθουμε 
λοιπόν, τότε περισσότερο αυξάνονται και τα επίπεδα κορ-
τιζόλης.

Η χρήση του CBD για το άγχος, μπορεί να βοηθήσει 
στη βελτίωση των σωματικών συμπτωμάτων, που σχετί-
ζονται με τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης.

3.  Ύπνος
Ο επαρκής και  ποιοτικός ύπνος είναι γνωστό πως 

αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της συνολικής υγείας του 
οργανισμού. Χωρίς αρκετό ύπνο, όλες οι λειτουργίες 
αποδιοργανώνονται και είναι πολλοί οι άνθρωποι που 
υποφέρουν από διαταραχές ύπνου.

Αν είσαι ένας από αυτούς που αντιμετωπίζουν διατα-
ραχές ύπνου ή συμπτώματα αϋπνίας, θα παρατηρήσεις 
μια άμεση βελτίωση με την χρήση της κανναβιδιόλης.

4. Φλεγμονή
Πολλές επώδυνες διαταραχές, συμπεριλαμβανομέ-

νης της αρθρίτιδας και της ινομυαλγίας, προκαλούνται 
από φλεγμονή και μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιο 
πόνο. Ευτυχώς, το CBD έχει αποδειχθεί μέσα από επιστη-
μονικές έρευνες, πως καταπολεμά τόσο την  φλεγμονή, 
όσο και τον πόνο που την συνοδεύει.

Η κανναβιδιόλη διαθέτει ισχυρή αντιφλεγμονώδη 
δράση και αποτελεί ένα φυσικό παυσίπονο, με καταπρα-
ϋντικές και ανακουφιστικές ιδιότητες.

5. Ναυτία και όρεξη
Πολλά άτομα που υποφέρουν από ναυτία ή απώλεια 

όρεξης ισχυρίστηκαν ότι η κανναβιδιόλη έχει βοηθήσει 
να μειωθούν τα συμπτώματά τους. Άλλωστε η διατήρηση 
μιας ισορροπημένης διατροφής, μπορεί να βοηθήσει στη 
βελτίωση κάθε λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του 
ύπνου, της μνήμης, του μεταβολισμού και των σωματι-
κών δραστηριοτήτων.

6. Δέρμα και ομορφιά
Ενώ τα περισσότερα από τα κύρια οφέλη του CBD εί-

ναι ιατρικά, χρησιμοποιείται επίσης σε μια ποικιλία προ-
ϊόντων ομορφιάς, που κυμαίνονται από αιθέρια έλαια, 
μέχρι αντηλιακά και σαμπουάν. Η κανναβιδιόλη βελτι-
ώνει την κατάσταση του δέρματος και διαθέτει πλούσιες 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που μπορούν να καταπολεμή-
σουν τις επιπτώσεις της γήρανσης.

Μερικά από τα πιο δημοφιλή προϊόντα ομορφιάς CBD 
περιλαμβάνουν λοσιόν σώματος και προσώπου και μπο-
ρούν να αναζωογονήσουν το δέρμα, με τον πιο φυσικό 
τρόπο.

7. Χωρίς παρενέργειες
Ένας από τους κύριους λόγους, που όλο και περισ-

σότεροι άνθρωποι έχουν εντάξει την κανναβιδιόλη στην 
καθημερινότητά τους, είναι το γεγονός πως είναι απόλυ-
τα ασφαλής στην χρήση και δεν έχει καμία αρνητική πα-
ρενέργεια για τον οργανισμό.

Η κανναβιδιόλη είναι μια ουσία απόλυτα φυσική και 
φυτική, χωρίς να είναι ψυχοδραστική. Τι σημαίνει αυτό; 
Πως δεν προκαλεί καμία παρενέργεια στον οργανισμό, 
ούτε το λεγόμενο ‘φτιάξιμο’, για το οποίο ευθύνεται η τε-
τραϋδροκανναβινόλη (THC).

Από όλα τα παραπάνω, μπορείς να καταλάβεις πως η 
κανναβιδιόλη είναι μια πραγματικά θαυματουργή ουσία, 
η οποία μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην συνολική 
υγεία και ευεξία του οργανισμού σου.

Από μια εναλλακτική μορφή θεραπείας, απέναντι σε 
σοβαρές ασθένειες και παθήσεις, μέχρι ένα φυσικό συ-
μπλήρωμα διατροφής, η κανναβιδιόλη αξίζει πραγματικά 
την προσοχή σου.

Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι παγκοσμίως γνωστή 
για τις τεράστιες ευεργετικές της ιδιότητες

Επτά λόγοι για να χρησιμοποιείς 
CBD καθημερινά





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!



Ο συνθέτης που αγαπήσαμε όσο ελάχιστοι μιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για την εξαίρετη 
πορεία του ενώ με τη συνοδεία τριών νέων φωνών, πέντε μουσικών και με τον ίδιο στο πιάνο, 
ετοίμασε μια σειρά παραστάσεων για το Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Thessaloniki με 

στόχο να μας κάνει συνοδοιπόρους σ’αυτό το υπέροχο ταξίδι τριάντα χρόνων.

Ο δρόμος του Γιώργου Θεοφάνους

CI
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s ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η μεγάλη επιτυχία MAS-
TER CLASS με την Μαρία 
Ναυπλιώτου συνεχίζεται 

στο θέατρο Αριστοτέλειον.

Ο μοναδικός Γιάννης 
Χαρούλης αποχαιρετά 
το καλοκαίρι στις 18 

Σεπτεμβρίου στο Θέατρο 
Δάσους.

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 
το μεγάλο αφιέρωμα από 
τον κορυφαίο συνθέτη 
Σταύρο Ξαρχάκο στη Μ. 

Λαζαριστών.

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου ο 
Solomun μαγεύει με την 
ηλεκτρονική μουσική στο 
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η Σοφία Φιλιππίδου είναι 
από τα διαμάντια του 

θεατρικού χώρου που έχουν 
γεννηθεί και μεγαλώσει στη 
Θεσσαλονίκη και μιλά στην 

Φιλίππα Βλαστού για τις 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ- Η λαϊκή 

οπερέτα», τις αναμνήσεις 
της, για εκείνα που αγαπά και 
εκείνα που τις λείπουν ζώντας 

στην Αθήνα.
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Τριάντα χρόνια μιας σπουδαίας μουσικής πορείας συμπληρώ-
νει φέτος ο ταλαντούχος συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους που χάρισε 
και εξακολουθεί να χαρίζει στο Ελληνικό τραγούδι μεγάλες επιτυ-
χίες που αγαπήθηκαν πολύ και άντεξαν στο χρόνο.  Με τη συνοδεία 
τριών νέων φωνών, πέντε μουσικών και με τον ίδιο στο πιάνο, ετοί-
μασε μια σειρά παραστάσεων για το Θέατρο Βεργίνα του Regency 
Casino Thessaloniki με στόχο να μας κάνει συνοδοιπόρους σ’αυτό 
το ταξίδι των 30 χρόνων.

Στη σειρά εμφανίσεων στο Regency Casino Thessaloniki 
δώσατε τον τίτλο «Ο δικός μου ο δρόμος».  Γιατί επιλέξατε τον 
τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού;   Υπάρχει κάποια συνάρτη-
ση με το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνετε 30 χρόνια στο χώρο;  
«Ο δικός μου ο δρόμος» είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά 
έχει αγαπήσει ο κόσμος σχεδόν 20 χρόνια τώρα και για τη μου-
σική του αλλά κυρίως για τα λόγια. Τα υπέροχα αυτά λόγια που 
έγραψε η Εύη Δρούτσα. Στα τόσα χρόνια που πέρασαν παραμένει 
το ίδιο σύγχρονο και πάντα αγγίζει την ψυχή του ακροατή. Αυτό 
μου λένε τουλάχιστον όσοι έρχονται στις παραστάσεις μου, αλλά 
κυρίως αγγίζει την δική μου ψυχή τόσο πολύ. Είναι από τα πρώτα 
λαϊκά τραγούδια που έγραψα αφού το πρώτο μου λαϊκό τραγούδι 
ήταν ο «Παλιόκαιρος» με τον ίδιο αγαπημένο μου Πασχάλη Τερζή. 
Τώρα όσον αφορά τα 30 χρόνια τα οποία ξεκινούν από την πρώ-
τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα και έκανα κυρίως pop μουσική, 
η Θεσσαλονίκη και πάλι μού ‘δωσε το πρώτο βήμα στο φεστιβάλ 
όπου κέρδισα και το βραβείο ενορχήστρωσης.

Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο πού πιστεύετε ότι στηρίχθηκε 
αυτή η σταθερή πορεία; Κάθε μέρα είναι αγώνας... Κάθε χρόνος 
είναι αγώνας σε αυτή τη δουλειά.  Αυτό που λέω και στους μαθη-
τές μου πολλές φορές αλλά και σε παιδιά που συναντώ στα talent 
shows είναι ότι η επιμονή και η σκληρή δουλειά είναι που κάνουν 
τη διαφορά και όχι το να επαναπαύεται κανείς στο ότι έχει ένα τα-
λέντο. Ο νικητής είναι πάντα η χελώνα ποτέ ο λαγός.

Από τις συνεργασίες σας ποιες είναι αυτές που ξεχωρίσατε 
και θα θέλατε ίσως να τις επαναλάβετε; Με τους ανθρώπους που 
ταίριαξαν πιο πολύ έκανα και περισσότερες συνεργασίες όπως για 
παράδειγμα ο Τερζής, ο Ρέμος, η Μαρινέλλα, η Θεοδωρίδου χωρίς 
όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζω άλλες μου συνεργασίες, 
προς Θεού. Είμαι τυχερός γιατί είμαι σε μία γενιά που πρόλαβα και 
τους προηγούμενους σε συνεργασίες με την Μούσχουρη, τον Ντα-
λάρα, το Μητσιά, την Πρωτοψαλτη, τη Γλυκερία, τον Τερζή,  την 
Πίτσα Παπαδοπούλου και άλλους αλλά και την γενιά μου, Ρέμο, 
Θεοδωρίδου, Μακεδόνα, Ρουβά, Ευρυδίκη και μετά ήρθε η επόμε-
νη γενιά Πάολα, Αργυρός και πολλοί πολλοί άλλοι που σε καμία 
περίπτωση δεν θεώρησα τίποτα δεδομένο σαν επιτυχία και εύκο-
λο. Εύκολο δεν ήταν. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς και επιμονής. 

Υπήρξαν περιπτώσεις που μετανιώσατε που δώσατε κάποιο 
τραγούδι σας σε καλλιτέχνη; Ποτέ δε μετάνιωσα για κανένα τρα-
γούδι που είπε κάποιος ούτε είπα ποτέ: «Α, αυτός θα το λέγε καλύ-
τερα θα γινόταν μεγαλύτερη επιτυχία»  και λοιπά. Ούτε και στα πιο 
λαϊκά μου με τον Καρρά, την Άντζελα, τον Αντύπα ούτε και στους 
καινούριους τραγουδιστές που βοήθησα και προσπάθησα να κά-
νουν κάτι δίνοντάς τους τραγούδια για να ξεκινήσουν αυτό το ταξί-

δι. Και εννοώ για παράδειγμα νικητές talent shows κλπ.
Όλη αυτή σας την δημιουργικότητα και την αγάπη για την 

μουσική την επικοινωνήσατε με το κοινό και τηλεοπτικά μέσα 
από talent shows για ενήλικες, αλλά και για παιδιά.  Πόσο πι-
στεύετε σ’αυτήν την διαδικασία; Αν δεν πίστευα σε αυτή τη διαδι-
κασία δεν θα έπαιρνα μέρος. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν άλλο τρόπο 
δεν έχουν άλλο βήμα. Ο ρόλος του παραγωγού σε δισκογραφική 
εταιρεία έχει δυστυχώς σχεδόν εκλείψει οπότε είναι ο μόνος τρό-
πος αυτά τα παιδιά να δείξουν δουλειά τους και αυτό το σέβομαι 
και το στηρίζω.

Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με το φετινό X Factor;  Τι 
να περιμένουμε να δούμε σ’αυτό; Έχω μεγάλη αγάπη για αυτό 
το project.  Συμμετείχα από την πρώτη φορά που έπαιξε στους 
τηλεοπτικούς δέκτες και μ’ αρέσει προσωπικά περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο μουσικό talent show.  Όπως είναι φτιαγμένο .. 
η φόρμα με τις κατηγορίες αγόρια κορίτσια ή ηλικιακά.  Ακόμα και 
τα groups τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε σε άλλο 
παρόμοιο show.

Μπορεί τελικά μια διάκριση σ’ ένα talent show να γίνει 
βάση για μια καριέρα; Γιατί στην πραγματικότητα δεν είδαμε και 
πολλούς από αυτούς που διακρίθηκαν να κάνουν ανάλογες κα-
ριέρες. Μην είμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο. Παίζουν πολλά 
πράγματα ρόλο για ένα ταλέντο να προχωρήσει και να κάνει ΜΕ-
ΓΑΛΗ καριέρα όπως το λέτε. Το μεγαλύτερο ταλέντο που πρέπει 
να έχει κάποιος για μένα, είναι να μπορεί να κάνει διαχείριση του 
ταλέντου του!

Εκτός από τους καλλιτέχνες της πρώτης γραμμής, μπορεί 
σήμερα ένας νέος δημιουργός να βιοποριστεί από τη μουσική;  
Δύσκολα, αλλά πάντα, όπως σε όλες τις δουλειές, υπάρχουν δυ-
σκολίες. Τα ίδια μπορεί να πει κι ένας δικηγόρος ή ένας γιατρός...

Πιστεύετε ότι έχει εκλείψει η έμπνευση από το Ελληνικό τρα-
γούδι; Είμαστε καλομαθημένοι και τόσο τυχεροί και ευλογημένοι 
παράλληλα που οι μεγάλοι δημιουργοί των προηγούμενων γενιών 
κατάφεραν να περάσουν στα χείλη του απλού κόσμου τα λόγια τό-
σων σημαντικών ποιητών Ελύτη, Γκάτσου, Σεφέρη, Ρίτσου αλλά 
και Λευτέρη Παπαδόπουλου,  Μάνου Ελευθέριου,  Λίνας Νικολα-
κοπούλου και τόσων άλλων, που οι επόμενοι σταθήκαμε μπροστά 
τους πολύ λίγοι. Πάντα υπάρχει έμπνευση και δημιουργία ακόμα 
κι από ένα καινούργιο παιδί, αρκεί να βρεθεί τρόπος να ακουστεί.

Και για να ολοκληρώσουμε με τις εμφανίσεις σας στη Θεσ-
σαλονίκη, θέλετε να μας συστήσετε στους νέους καλλιτέχνες 
που πλαισιώνουν αυτές τις εμφανίσεις; Παναγιώτης Ραφαηλίδης, 
στενός μου συνεργάτης χρόνια, μοναδικός λαϊκός και όχι μόνο- 
ερμηνευτής, γνωστός όχι μόνο από τα προσωπικά τραγούδια του 
ή την θητεία του στην τηλεόραση, αλλά και σε συνεργασίες με Χα-
τζηνάσιο και άλλους σημαντικούς δημιουργούς. 

Το ίδιο και η Βάλια Σωμαράκη, που ήρθε από το Ηράκλειο Κρή-
της και είναι στενή συνεργάτης μου αρκετά χρόνια τώρα και υπέ-
ροχη λαϊκή τραγουδίστρια.

Στην παρέα προστέθηκε η Όλγα Βενετσιάνου, νικήτρια κι αυτή 
talent show το οποίο μπορεί κανείς να μην θυμάται αλλά σίγουρα 
θα θυμάται τις μοναδικές της ερμηνείες.

Ο Γιώργος Θεοφάνους στο θέατρο «Vergina»  
του Regency Casino Thessaloniki

«Ο νικητής είναι πάντα η χελώνα, 
ποτέ ο λαγός»
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Γιώργος
Θεοφάνους

Για μένα, το μεγαλύτερο 
ταλέντο που πρέπει να έχει 

κάποιος είναι να μπορεί 
να κάνει διαχείριση του 

ταλέντου του
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Με τέτοια 
διαιτησία 

καταλάβαμε τι είναι 
το WC μετά το FIBA 

στο #fibawc

Social 
Media

«Οι συνεργασίες δεν γίνονται με πλάνο»
▶ Ο μοναδικός Νίκος 
Βέρτης συνεχίζει τις 
εμφανίσεις του στο ORAMA 
της περιοχής Αεροδρομίου 
και οδεύει προς το φινάλε. 
Όσοι φαν του αγαπημένου 
καλλιτέχνη δεν τον από-
λαυσαν μάλλον πρέπει να 
επισπεύσουν!
▶ Η μεγάλη επιτυχία 
MASTER CLASS συνεχίζεται 
στο θέατρο Αριστοτέλειον 
.Τελευταίες παραστάσεις 
14 και 15 Σεπτεμβρίου. 
Στον ρόλο της Μαρίας Κάλ-
λας η Μαρία Ναυπλιώτου.
▶ Οι Archive έρχονται για 
μία και μοναδική συναυλία 
όπου μάλιστα θα γιορτά-
σουν και τα 25 χρόνια από 
την δημιουργία τους,στο 
PRINCIPAL Club Theater.
▶ Ο μοναδικός Γιάννης Χα-

ρούλης έρχεται να απο-
χαιρετήσει το καλοκαίρι 
σε μία μαγική βραδιά την 
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 

στο Θέατρο Δάσους. Ώρα 
έναρξης 21:00.
▶ Πέμπτη 19 Σεπτεμβρί-
ου ετοιμαστείτε για ένα 
σπάνιο αφιέρωμα από τον 
κορυφαίο συνθέτη Σταύρο 
Ξαρχάκο στη νεότερη 
μουσική ιστορία μας και 
τίτλο ‘Με Τρόπον Εντό-
νως Ερωτικόν’ στη Μονή 
Λαζαριστών.

▶ Πέμπτη 19 Σεπτεμβρί-
ου ένας από τους πλέον 
γνωστούς καλλιτέχνες της 
ηλεκτρονικής μουσικής, ο 
Solomun έρχεται στο Λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης και 
στα πλάισια του Reworks 
Festival 2019.
▶ Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στο VOGUE η 
Νατάσα Θεοδωρίδου. 

Μαζί της ο Πέτρος Ιακωβί-
δης και οι ΟΝΙΡΑΜΑ.
▶ Παρασκευή 20 Σε-
πτεμβρίου στη Μονή 
Λαζαριστών ο Tonis Sfinos 
και οι Playmates σε μία 
υπερπαραγωγή που θα 
μας ταρακουνήσει. Ώρα 
έναρξης 21:30.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
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Ο MONSIEUR MINIMAL ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ

Ξεχώρισε για την μοναδική αισθητική των συνθέσεών του και κάλυψε έναν χώρο 
που στην Ελλάδα υστερεί κατά πολύ.  O Monsieur Minimal 
ξεχώρισε κι έγινε γνωστός από τον μουσικό διαγωνισμό Coca Cola Soundwave 
το 2007 κι έκτοτε δεν σταμάτησε να εξελίσσει την μουσική του από άλμπουμ σε 
άλμπουμ, να δημιουργεί πρωτότυπα μουσικά concepts και να εμπνέεται από ερεθί-
σματα που, όπως αποδείχθηκε, άγγιξαν πολλούς από μας.  Οι περισσότερες δημιουρ-
γίες του είναι με προδιαγραφές που τους επέτρεψαν και μια εξαιρετική πορεία εκτός 
Ελλάδας.  

#CZEGRE
#FIBAWC

#AGENDA_MOU

Αν είχε δουλέψει ο 
Γιάννης το 1 εναντίον 5 

λίγο παραπάνω, τον είχαμε 
τον αγώνα.

Δεν είχαμε και 
την Κύπρο να μας 
δώσει το 12άρι να 

καθαρίσουμε.

Κορίτσια, να βρείτε 
έναν να σας γουστάρει 

όπως ο Θανάσης 
Αντετοκούμπο το 

μπάσκετ.

Αν ο Σκουρτόπουλος 
ήταν προπονητής του 

Παναθηναϊκού θα γύριζε 
από την Κίνα με ΚΤΕΛ.

Με αρχή το Lollipop το 2008, σχεδόν ανά 
δύο χρόνια είχαμε ένα νέο άλμπουμ από 
σένα.  Το 2010 το Pasta Flora, το 2012 
Minimal to Maximal, το 2015 το High 
Times και το 2017 το Erotica.  Οπότε το 
2019 είναι η χρονιά για ένα νέο άλμπουμ;
Το 2020 είναι πιθανόν η χρονιά για κάτι και-
νούριο.  Ακόμη κι αν δεν ολοκληρωθεί για 
να είναι album, σίγουρα θα είναι μια νέα 
κυκλοφορία από single…από EP… Υπάρχει 
πλάνο για άλμπουμ, αλλά δεν ξέρω πώς θα 
τα φέρει η φάση.
Τι αποτελεί έμπνευση για τις δημιουργίες 
σου; Κυρίως η μελέτη της μουσικής.  Σίγου-
ρα οι καθημερινές στιγμές μπορεί να δώσουν 
ένα έναυσμα και να ευαισθητοποιήσουν κά-
ποιες χορδές ώστε να μπω στην διαδικασία 
–πάντα εν ψυχρώ κι όχι εν θερμώ-  να απο-
τυπώσω κάποιες εμπειρίες σε κάποιες με-
λωδίες και να κάτσω να γράψω, αλλά η ίδια 
η μουσική αποτελεί το έναυσμα και το ερέ-
θισμα.  Ένα είδος μουσικής, ας πούμε, που 
δεν το είχα δώσει ποτέ σημασία, ή ένα είδος 
μουσικής που δεν είχε βρεθεί στο δρόμο μου 
κι όλο αυτό να με βάλει σ’ έναν άλλο κόσμο 
και να μου βγάλει ένα ολόκληρο άλμπουμ.
Έχει κάνεις συνεργασίες που πολλοί Έλλη-
νες καλλιτέχνες θα τις ζήλευαν… Οι συνερ-
γασίες δεν γίνονται με πλάνο.  Αν ακούσω 
έναν καλλιτέχνη και μου βγάλει το «κάτι» 
ανάλογα με το concept που υπάρχει για κά-
ποιο άλμπουμ.  Η συνεργασία με τη Δήμη-
τρα Γαλάνη για παράδειγμα στο Pasta Flora 
ήταν τελείως συγκυριακή γιατί η ίδια μου 
είχε δείξει κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση όταν 
ήταν επιτροπή στο Coca Cola Soundwave.  
Υπήρχε το τραγούδι, υπήρχε το concept που 

έδενε με τα υπόλοιπα, έγινε η πρόταση 
και δέχθηκε. Το ίδιο συνέβη και με τον 
Δάκη στο Erotica.  Ντύθηκε το concept 
με μια συγκεκριμένη μουσική φιλοσοφία 
με την οποία πιστεύω ότι ταίριαξε απόλυτα.  
Αφού ούτως ή άλλως η δική μου ερμηνεία 
δεν μου άρεσε.
Κι έχεις και μια σειρά live εμφανίσεων με 
τον Δάκη….Όλο το καλοκαίρι είχαμε μια 
σειρά εμφανίσεων, με τίτλο Erotica Project, 
που είναι γύρω από τελευταίο άλμπουμ, 
στις οποίες συμμετέχουμε εγώ, ο Δάκης 
και η Αντριάνα Μπάμπαλη.  Το έχουμε 
πάει ανά την Ελλάδα αυτό, στη Θεσσα-
λονίκη δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να 
το φέρουμε είναι η αλήθεια, και θα συνε-
χίσουμε όλο το φθινόπωρο.
Η δουλειά σου έχει αναγνωριστεί κι από 
το εξωτερικό, πράγμα που πολλοί καλλι-
τέχνες ονειρεύονται και δεν το καταφέρ-
νουν.  Όταν συνθέτεις έχεις στο νου σου ότι 
αυτό που γράφεις θα ήθελες να το περά-
σεις και έξω; Εννοείται πως ναι.  Γι’ αυτό 
και στο επόμενο άλμπουμ θα επιστρέψω  
στον αγγλόφωνο στίχο σ’ ένα μεγάλο μέ-
ρος του, γιατί σίγουρα η μουσική είναι μία 
και ενιαία, αλλά ο ελληνικός στίχος δεν 
βοηθάει να γίνει αποδεκτό ένα κομμάτι στο 
εξωτερικό.  Από το τελευταίο άλμπουμ, το 
Erotica, το «Αγκαλιά» και το «Ici» βγήκαν 
στο εξωτερικό και μπήκαν σε συλλογές και 
κυκλοφορίες άλλων εταιριών με αρκετά 
καλές επιδόσεις, θα έλεγα, όμως τραγουδώ-
ντας στα αγγλικά μπαίνεις σε μία μεγαλύτε-
ρη μουσική πλατφόρμα, έχεις μεγαλύτερες 
αξιώσεις και σίγουρα μ’ ενδιαφέρει να υπάρ-
χει μια αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό.
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The Media
▶ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Στο zapping το πέτυχα το Guess my Age (τηλεπαιχνίδι στον ΣΚΑΪ με 
τον Γιώργο Λιάγκα) κι είπα να δω λίγο από επαγγελματική διαστρο-
φή.  Πιο βαρετό πράγμα δεν έχω ξαναδεί από γεννήσεως ιδιωτικής 
τηλεόρασης.  Άσε που κόντεψα να ξεχάσω και τα λίγα κολλυβο-
μαθηματικά που έμαθα στο σχολείο.  «Τη χρονιά που γεννήθηκε», 
λέει, «κυκλοφόρησε το Happy Together των Turtles».  Ευκολάκι, 
σκέφτομαι το 1967 κυκλοφόρησε, 2019 έχουμε, άρα 52 είναι.  
Σωστά?  … Λάθος!  «53 είναι», λέει.  Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, 
μάνα μου.  Για ξανακάντε την αφαίρεση. 

▶ ΟΛΟ ΜΕΛΙ, ΜΕΛΙ…..
Σκοτώνεται ο ANT1 να μας 
δείχνει trailer για το «νέο» 
πρόγραμμα, που και νέο δεν 
το λες, μια από τα ίδια τα 
περσινά μας διαφημίζουν, 
αλλά κοντεύει να βγει κι ο 
Σεπτέμβρης κι ακόμη τίποτε 
δεν βλέπουμε.   Σ’ όλο το 
τηλεοπτικό φάσμα φθινοπώ-
ριασε, εκεί που είναι ο ANT1 
ακόμη καλοκαίρι.

▶ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Αυτοί που βλέπουν τα σύγχρονα ελληνικά δραματικά σήριαλ βλέ-
πουν κάποιον ειδικό?…. Έναν ψυχολόγο, έναν νευρολογο… κάτι?  
Ή προσπαθούν να την παλέψουν μόνοι τους?  Δεν θα εμβαθύνω 
στην πλοκή, που είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, τους διαλό-
γους, όμως, πώς τους αντέχουν?

▶ I TOLD YOU SO
Και να που η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τη στήλη.  Πριν από 
λίγες εβδομάδες γράψαμε πως αν πετύχει το εγχείρημα  του ΠΑΟΚ 
για την ΠΑΟΚ TV, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν κι άλλες ομά-
δες.  Και πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις … να και η ΑΕΚ να ετοιμάζει 
κάτι ανάλογο.  Ο Βόλος δεν κατάλαβα τι σκοπούς έχει και απειλεί κι 
αυτός με αποχώρηση από τη Nova….

▶ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ
Σούργελα της τηλεόρασης έχουν στην εκπομπή τους στήλη που 
σατιρίζουν, άλλα σούργελα της τηλεόρασης.  Θέλει θράσος και 
φαντασία από την πλευρά της αρχισυνταξίας να το κάνει αυτό.  
Μπράβο!  Όχι, μπράβο! 

Η πρώτη σαιζόν που ξεκίνησε ο Λάκης Ραπτάκης το FIX live στην Θεσσαλονίκη και είχε συζητηθεί τόσο πολύ!Εποχές 
αξέχαστης διασκέδασης με ατελείωτες ουρές κόσμου αλλά και πολλούς γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες 

να δίνουν το παρόν.Στη φωτο ο Σπύρος Παπαδόπουλος με τον Λάκη Λαζόπουλο,τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στα 
πρώτα του βήματα και τον Πόλυ Μαυρόπουλο.

Το πιο γευστικό στέκι της πόλης, το Λούπινο στα Λαδάδικα, επαναπροσδιορίζει τις γεύσεις και τα αρώματα που θα κλέψουν 
τις εντυπώσεις και αυτή τη σεζόν.  Ο νέος chef του χώρου, ο πολυβραβευμένος Ιωάννης Κισκινίδης προτείνει ένα νέο μενού 
με βάση την μοντέρνα Ελληνική και Μεσογειακή κουζίνα.  Με πρωταγωνιστές τα αγνά υλικά και τις εξαιρετικές πρώτες ύλες 
δημιουργεί πιάτα με σύγχρονη αντίληψη της χρήσης βοτάνων και αρωματικών.
Premium κρεατικά και ολόφρεσκα ψάρια γίνονται αφορμή σπάνιων γαστρονομικών απολαύσεων στη φιλόξενη ατμόσφαιρα 
του «Λούπινο» στην πιο ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής. Διεύθ. Κατούνη 4,Λαδάδικα.Τηλ. 2310 535707.

ΛΟΥΠΙΝΟ
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Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας αρχίζει από φέτος μια συνερ-
γασία με το θέατρο «St. Petersburg Chamber 
Opera», το τρίτο μεγαλύτερο θέατρο όπερας στη 
Ρωσία, με έδρα την Αγία Πετρούπολη.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, στις 20, 
21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στο 
θέατρο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών το 
«Rigoletto» του Verdi. Μία από τις γνωστότερες 
όπερες του Ιταλού συνθέτη, σε λιμπρέτο του 
Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε και βασισμένο στο 
θεατρικό έργο του Βίκτορος Ουγκώ «Ο βασιλιάς 
διασκεδάζει» (Le Roi s’ amuse). 

Το πρώτο από τα αριστουργήματα της ώριμης 
περιόδου του, πρωτοπαρουσιάσθηκε το 1851 
στο θέατρο «Λα Φενίτσε» της Βενετίας και χαρα-
κτηρίζεται από την δραματική της υπόθεση, τους 
έντονους χαρακτήρες και τη θαυμάσια μουσική 
της. Παρά το γεγονός ότι το έργο παραλίγο να 
μην ανέβει εξαιτίας της αυστριακής λογοκρισίας, 
η πρεμιέρα ήταν ένας αδιαμφισβήτητος θρίαμ-
βος και άρια «La donna è mobile» τραγουδιόταν 
σε όλη τη Βενετία το επόμενο πρωί. 

Στον εικοστό αιώνα η όπερα έγινε αναπό-
σπαστο τμήμα του οπερατικού ρεπερτορίου και 
εμφανίζεται στη δέκατη θέση του καταλόγου 
των πιο πολυπαιγμένων έργων όπερας σε όλο 
τον κόσμο. 

Σκηνοθετημένη από τον Γιούρι Αλεξάντροφ, 
τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Κρατικού Θέα-
τρο «St. Petersburg Chamber Opera», έναν από 
τους σημαντικότερους σκηνοθέτες όπερας της 
Ρωσίας, βραβευμένο με το ειδικό βραβείο της 
κυβέρνησης της Ρωσίας «για εξαιρετική συμ-
βολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της 
τέχνης» και το υψηλότερο βραβείο θεάτρου της 
Αγίας Πετρούπολης «Golden Spotlights».

Με την εκατονταμελή αποστολή έρχονται 
η ορχήστρα και η χορωδία της St. Petersburg 
Chamber Opera και τους πρωταγωνιστικούς ρό-
λους τραγουδούνε μια πλειάδα σπουδαίων Ρώ-
σων λυρικών τραγουδιστών.

Οι παραστάσεις έχουν χαμηλό προνομιακό 
εισιτήριο για το κοινό της Θεσσαλονίκης, που 
καθορίστηκε από το Κέντρο Πολιτισμού Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στο κοινό της πόλης να απολαύσει 
ένα έργο υψηλών προδιαγραφών.

Περίληψη
Η δράση τοποθετείται στη Μάντουα του 16ου 

αιώνα και αφηγείται τον έρωτα της Τζίλντα, κό-
ρης του καμπούρη αυλικού γελωτοποιού Ριγο-
λέττου, για τον έκλυτο Δούκα της Μάντουας, 

ο οποίος της παρουσιάζεται ως φτωχός φοιτη-
τής. Ο Δούκας της Μάντοβας είναι ένας ηγεμό-
νας σκληρός και επιπόλαιος ενώ μοναδική του 
έγνοια είναι η κατάκτηση των γυναικών της 
περιοχής. Βοηθός στα σκοτεινά του σχέδια είναι 
ο γελωτοποιός του, ο καμπούρης Ριγκολέτο, ο 
οποίος στο βάθος όμως ζηλεύει και μισεί τον 
Δούκα. Την κόρη του ο Ριγκολέτο, την Τζίλντα, 
την κρατά μακριά από το παλάτι για να την προ-
στατέψει. 

Ο Δούκας βάζει και απαγάγουν την Τζίλντα 
για λογαριασμό του, εκείνη αντιδρά μη γνωρίζο-
ντας ότι ο απαγωγέας της και ο φτωχός φοιτητής 
είναι το ίδιο πρόσωπο. Προκειμένου να εκδικη-
θεί για τη χαμένη τιμή της κόρης του, ο Ριγολέτ-
τος καταστρώνει τη δολοφονία του Δούκα. Ο 
θυμός τού Ριγκολέτο είναι πράγματι τρομερός. 
Δεν διστάζει να πληρώσει έναν επαγγελματία 
δολοφόνο, τον Σπαραφουτσίλε, προκειμένου να 
σκοτώσει τον Δούκα. Τότε η Μανταλένα, αδελφή 
του υποψήφιου δολοφόνου, πείθει τον αδελφό 
της να μη σκοτώσει τον νέο αλλά ανταυτού τον 
πρώτο άγνωστο που θα εμφανιστεί. Η Τζίλντα, 
που κρυφακούει τη συζήτηση, αποφασίζει να 
σώσει τον αγαπημένο της, παίρνοντας τη θέση 

του. Χτυπάει την πόρτα μεταμφιεσμένη σε ζη-
τιάνο, θυσιάζοντας με τον τρόπο αυτόν τη ζωή 
της για τον άνθρωπο που αγαπά. Η μοίρα έχει τα 
δικά της σχέδια καθώς η εκδίκηση αυτή στρέ-
φεται εναντίον του Ριγολέττο και κορυφώνεται 
δραματικά με τη δολοφονία της κόρης του. Κα-
θώς ξεψυχά στα χέρια του ίδιου του πατέρα της, 
από το βάθος της σκηνής ακούγεται το ερωτικό 
τραγούδι του Δούκα…

Πληροφορίες:
Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύ-
νης 2)
Παραστάσεις: Παρασκευή 20, Σάββατο 21, Κυ-
ριακή 22 και Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης: 20.00
Παραγωγή: St. Petersburg Chamber Opera
Συμπαραγωγή και διοργάνωση: Κέντρο Πολιτι-
σμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Υπό την αιγίδα της Κυβέρνησης της Αγίας Πε-
τρούπολης. 
Τηλέφωνο πληροφοριών:2310 602599
Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/
music/etaireia-makedonikwn-spoudwn/g-
verdi-rigoletto/

Στις 20, 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου

Το «Rigoletto» στο Θέατρο Ε.Μα.Σ.
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Η Σοφία Φιλιππίδου είναι από τα διαμάντια 
του θεατρικού χώρου που έχουν γεννηθεί και 
μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν βρεθεί 
στην πόλη της με την παράσταση «ΕΚΚΛΗΣΙΑ-
ΖΟΥΣΕΣ- Η λαϊκή οπερέτα» μιλάει στην Karfitsa 
για την πόλη της, για τις αναμνήσεις της, για 
εκείνα που αγαπά και εκείνα που τις λείπουν ζώ-
ντας στην Αθήνα.

Σε ποια γειτονιά μεγαλώσατε; Στον Βαρδά-
ρη, πίσω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Εκεί 
πήγα Δημοτικό, ενώ Γυμνάσιο στο 4ο στην Αγίας 
Σοφίας. Σπούδασα Γερμανική Φιλολογία στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπηστήμιο. Δραματική Σχολή φοί-
τησα στο Κρατικό Ωδείο, που βρισκόταν λίγο πιο 
κάτω από τον Λευκό Πύργο, το οποίο ήταν ένα 
παλιό οίκημα, που έχει πλέον γκρεμιστεί.

Στη συνέχεια, για περίπου 15 χρόνια, έκανα 
θέατρο, πρώτα στο Θεατρικό Εργαστήρι του θε-
άτρου «Αμαλία» και μετά στο «Άνετον». Έπειτα 
ήμουν άλλα πέντε χρόνια, στην Πειραματική 
Σκηνή της Τέχνης και το 1985 κατέβηκα στην 
Αθήνα.

Πείτε μας μια παιδική σας ανάμνηση; Θυμά-
μαι τους γονείς μου να μας πηγαίνουν βόλτα και 
για παγωτό στην πλατεία Αριστοτέλους και στην 
Παραλία.

Το αγαπημένο σας σημείο; Αγαπώ πολύ 
την Τσιμισκή. Αυτό ο δρόμος με γοητεύει. Προ-
σωπικά μου αρέσει που τα μαγαζιά «βλέπουν» 
στον δρόμο. Δεν είμαι τύπος των mall, δηλαδή 
τα καταστήματα να είναι κλεισμένα σε ένα χώρο. 
Αν και σίγουρα δεν έχω δει όλες τις αγορές του 
κόσμου, παρ’ όλα αυτά θωρώ ότι η Τσιμισκή συ-
γκαταλέγεται μεταξύ των πιο ωραίων. Όποτε έρ-
χομαι Θεσσαλονίκη κάνω πάντα έναν περίπατο 
από την Τσιμισκή, γιατί με ξεκουράζει.

Σε ποιο θέατρο σας αρέσει να παίζετε; Οι 
αναμνήσεις από τα θέατρα «Αμαλία» και «Άνε-
τον» είναι αξέχαστες, γιατί εκεί έκανα τα πρώτα 
μου σπουδαία πράγματα, στον χώρο της υποκρι-
τικής. Μου αρέσει πολύ και το Κρατικό Θέατρο, 
ωστόσο ακόμα δεν έχει τύχει να παίξω, κάτι το 
οποίο εύχομαι είτε ως ηθοποιός, είτε ως σκηνο-
θέτιδα.

Ποια γεύση σας θυμίζει Θεσσαλονίκη; Το 
ψάρι! Είμαστε οικογενειακώς του ψαριού. Πά-
ντοτε όταν βρίσκομαι μαζί τους το μενού έχει 
ψάρι. Είναι η γεύση που μου θυμίζει την οικογέ-
νεια μου, αλλά την έχω συνδέσει γενικά με την 
Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική.

Ζώντας στην Αθήνα, τι σας λείπει περισ-
σότερο από την πόλη σας; Μου λείπει η άποψη 
που έχουν οι νέοι Θεσσαλονικείς για το στυλ. Για 
παράδειγμα όταν είσαι στην Τσιμισκή βλέπεις 
γυναίκες και άνδρες καλοντυμένους.

Κάτι ακόμη που μου λείπει πολύ είναι το χα-
μόγελο που βρίσκω στην πόλη. Παρότι η Θεσσα-
λονίκη έχει μια μελαγχολία και μια πραγματική 
και μεταφυσική ομίχλη, την ίδια στιγμή έχει ένα 
χαμόγελο, μια καλοσύνη, είναι φιλόξενη και ζε-
στή. Κρατάει ακόμη την προσωπικότητα της και 
οι ανθρώπινες σχέσεις είναι περισσότερο αληθι-
νές από ότι στην Αθήνα.  

Πότε ήρθατε τελευταία φορά; Ήρθα τον 
Αύγουστο. Όλα αυτά τα χρόνια που μένω στην 
Αθήνα δεν σταμάτησα να ανεβαίνω στις γιορτές 
και τις διακοπές μου. Απλώς δεν σύχναζα στο 
κέντρο, για αυτό κάποιοι νομίζουν ότι χάθηκα. 

Αντιθέτως έχω πολύ καλή και συχνή επαφή με 
την πόλη μου και με την γειτονιά μου, όπου με-
γάλωσα. Δεν έχω αποκοπεί από τη Θεσσαλονίκη. 
Ακόμα εκεί ψηφίζω. Όταν βρισκόμαστε με την οι-
κογένεια μου, τόπος συνάντησης είναι πάντα η 
Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η βάση μας. Στην Αθή-
να, ήρθα για κάποιον λόγο και ξέμεινα, δεν εγκα-
ταστάθηκα. Απλώς εγώ άρχισα εδώ το «έργο» 
μου, το οποίο ακόμη δεν τελείωσε.

Πότε θα βρεθείτε ξανά εδώ; Θα έρθω πολύ 
σύντομα και πιο συγκεκριμένα την Δευτέρα 16 
Σεπτεμβρίου, μαζί με όλο τον θίασο της παρά-
στασης «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ- Η λαϊκή οπερέτα», 
στο θέατρο Δάσους, σε μετάφραση - λιμπρέτο 
- μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και σκηνοθεσία 
Μαριάννας Κάλμπαρη. Μάλιστα, η πρεμιέρα μας, 
που έγινε στο Ηρώδειο, είχε πολύ μεγάλη επι-
τυχία.

Η Σοφία Φιλιππίδου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ- Η λαϊκή οπερέτα»

Made in Thessaloniki 
Συνέντευξη
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Το πρωτάθλημα της Super League 1 ξεκίνη-
σε, προτού όμως ακουστεί το πρώτο σφύριγμα 
των διαιτητών για τη φετινή σεζόν δύο ομάδες 
επέλεξαν να προχωρήσουν στην αντικατάσταση 
του προπονητή τους. Σήμερα και μετά από τις 
δύο πρώτες αγωνιστικές μετράμε πέντε αλλαγές 
προπονητών, με την πιο ισχυρή από αυτές του 
Σάββα Παντελίδη από τον πάγκο του Άρη αλλά 
και του Μιγκέλ Καρντόσο από την ΑΕΚ.

Η «Karfitsa» σας παρουσιάζει ξεχωριστά τις 
πέντε περιπτώσεις προπονητών που αποχώρη-
σαν με... καλημέρα του νέου πρωταθλήματος, 
με κάποιους από αυτούς να μην έχουν προλα-
βαίνουν να συμπληρώσει ούτε καν 40 ημέρες 
στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τους.

1. Σάββας Παντελίδης (Αρης)
Ο Σάββας Παντελίδης την περασμένη σεζόν 

κατάφερε να οδήγησε τον Άρη πίσω στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις, κερδίζοντας την πέμπτη 
θέση στο πρωτάθλημα της Super League.

Παρόλα αυτά ο 54χρονος τεχνικός δεν ξεκί-
νησε όπως θα ήθελε τη νέα σεζόν στον «κιτρι-
νόμαυρο» πάγκο καθώς έμεινε εκτός Europa 
League από την σουηδική Μόλντε, ενώ στη 
συνέχεια ο Άρης ξεκίνησε με το... αριστερό στο 
πρωτάθλημα, μετρώντας μια εντός έδρας ισο-
παλία με τον ΟΦΗ και ήττα από τον νεοφώτιστο 
Βόλο.

Αυτά τα δύο αποτελέσματα οδήγησαν τον 
Έλληνα τεχνικό στην παραίτηση η οποία έγινε 
και αποδεχτή από τον μεγαλομέτοχο των «κιτρι-
νόμαυρων» Θόδωρο Καρυπίδη».

2. Μιγκέλ Καρντόσο (ΑΕΚ)
Ο Μιγκέλ Καρντόσο ανέλαβε τις τύχες της 

ΑΕΚ στις αρχές του καλοκαιριού, με στόχο να 
αλλάξει το αγωνιστικό προφίλ των «κιτρινόμαυ-
ρων» και να διεκδικήσει παράλληλα όσα περισ-
σότερα μπορεί. Η ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Πορ-
τογάλου τεχνικού ξεκίνησε ικανοποιητικά μεν 
αφήνοντας εκτός την Κραϊόβα αλλά η απόδοση 
των «κιτρινόμαυρων» στο εντός έδρας παιχνίδι 
προβλημάτισε τους διοικούντες της ΑΕΚ.

Με την συνέχεια να αυξάνει τα «σύννεφα» 
για τον 47χρονο προπονητή καθώς ακολούθησε 
η βαριά εντός έδρας ήττα από την Τράμπζονσπορ 
για το Europa League αλλά και το στραβοπά-
τημα της πρώτης αγωνιστικής με την ήττα από 
την Ξάνθη, το οποίο μάλιστα ήταν και η χαριστι-
κή βολή για τον Μιγκέλ Καρντόσο που πλέον 
αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΚ, με 
τον Νίκο Κωστένογλου να έχει αναβαθμιστεί σε 
πρώτο προπονητή.

3. Άκης Μάντζιος (Πανιώνιος)
Ο Άκης Μάντζιος πριν αναλάβει την τεχνική 

ηγεσία του Πανιωνίου γνώριζε πως καλείται να 
ανέβει... βουνό. Οι «κυανέρυθροι» συμμετέχουν 
στο πρωτάθλημα της Super League 1, έχοντας 
-6 βαθμούς αλλά και περιορισμό μεταγραφών 
λόγω μη αδειοδότησης.

Το σύνολο του 49χρονου τεχνικού ξεκίνησε 
τη φετινή σεζόν με δύο ήττες μια απέναντι στον 
ΝΠΣ Βόλο και μια απέναντι στον περσινό πρωτα-
θλητή ΠΑΟΚ. Οι νεοσμυρνιώτες δεν κατάφεραν 
να... σβήσουν μέρος της ποινής τους, γεγονός 
που έφερε την απομάκρυνση του Άκη Μάντζιου 
από τον πάγκο του Πανιωνίου. Ισως και αδικαιο-
λόγητα θα μπορούσε κανείς να πει. Αντικαταστά-
της του είναι ο Νίκι Παπαβασιλείου.

4. Γκόρνταν Πέτριτς (ΑΕΛ)
Η ΑΕΛ πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέ-

ρος της προετοιμασίας της υπό τις οδηγίες του 
Γκόρνταν Πέτριτς. Ο 50χρονος τεχνικός κάθισε 
στον πάγκο των «βυσσινί» το καλοκαίρι, ωστόσο 
οι άνθρωποι της ΑΕΛ δεν έμειναν ικανοποιημένοι 

από την εικόνα της ομάδας του Γκόρνταν Πέτριτς 
στα φιλικά πριν την έναρξη της κανονικής περι-
όδου.  Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο Σέρ-
βος προπονητής να αποχωρήσει από την τεχνική 
ηγεσία των «βυσσινί» και να κάνει χώρο για τον 
Μιχάλη Γρηγορίου που τον αντικατάστησε.

5. Μάκης Χάβος (Λαμία)
Ο Μάκης Χάβος ξεκίνησε να... χτίζει την Λα-

μία της φετινής σεζόν, έχοντας ως βάση την πε-
τυχημένη πορεία της περασμένης σεζόν.

Παρόλα αυτά οι ανακατατάξεις και η αλλα-
γή σχεδιασμού των «κυανόλευκων» στα μέσα 
του καλοκαιριού έφεραν τον 50χρονο τεχνικό 
στην πόρτα της εξόδου μετά από 37 παιχνίδια 
και πριν προλάβει καν να κοουτσάρει την ομάδα 
της Φθιώτιδας στο εφετινό πρωτάθλημα. Πλέον 
στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου είναι ο Σωτή-
ρης Αντωνίου.
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Ο ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΒΓΕΙ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα...
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Η αποτυχία της Εθνικής
και οι έτοιμες… κρεμάλες

Η ελληνική αθλητική κοινωνία όσο εύκολα βγαί-
νει στους δρόμους προκειμένου να πανηγυρίσει μία 
επιτυχία, άλλο τόσο εύκολα στήνει “κρεμάλες” όπου 
κρεμάει τους υπεύθυνους των αποτυχιών της Εθνικής 
ομάδας. Περισσότερο γρήγορα όταν η αποτυχία αφορά 
την επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων φιλάθλων, την 
ομάδα μπάσκετ. Ναι αυτή που ταξίδευσε στην Κίνα για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο και στον προγραμματισμό της 
είχε ως στόχο την παρουσία στην 4άδα “και από εκεί 
και πέρα ό,τι βγει”. 

Στον αθλητισμό όμως η θεωρία από την πράξη 
απέχει αρκετά και η απόσταση αυτή γίνεται τρισθεό-
ρατη κάποιες φορές. Αρκούν λίγα χαμένα λεπτά συ-
γκέντρωσης κι έρχεται η καταστροφή. Οπως η ήττα 
της Εθνικής από τη Βραζιλία η οποία στην ουσία μας 
καταδίκασε. Θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια τον... 
απόμαχο Βαρεζάο που φόρτωσε το καλάθι μας με 22 
πόντους και δύο ημέρες αργότερα κόντρα στην Τσεχία 
πέτυχε μόνο δύο! Μετά απ’ αυτή την ήττα ούτε το πά-
θος, ούτε η αυτοθυσία, ούτε το κρεσέντο του Καλάθη, 
ήταν αρκετά για να σώσουν την παρτίδα με την Τσεχία. 
Και σα να μην έφταναν αυτά ήρθαν και τα λάθη της 
διαιτησίας και τελείωσε η σεμνή τελετή.  

Η προσπάθεια της Εθνικής για μετάλλιο στην Κίνα 
ήταν η ένατη αποτυχημένη για διάκριση σε μεγάλες δι-
οργανώσεις. Τρεις σε Παγκόσμια Κύπελλα, τέσσερεις 
σε Ευρωμπάσκετ και δύο σε προ-Ολυμπιακά τουρ-
νουά. Το χάλκινο μετάλλιο στην Πολωνία, το 2009, 
παραμένει ο τελευταίος μας θρίαμβος. Πήγαμε στην 
Κίνα με όνειρα και φιλοδοξίες, όμως ο τίτλος του φα-
βορί, ποτέ, δεν μας βγήκε σε καλό. Ιδίως από το 2010 
και μετά.

Η Εθνική είχε περίσσιο ταλέντο στο ρόστερ, είχε 
τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου, αλλά δεν είχε ηρε-
μία όταν στράβωνε το παιχνίδι. Εκεί δηλαδή που δεν 
αρκεί το πάθος και το ταλέντο, αλλά χρειάζεται και 
μέταλλο νικητή όταν η μπάλα “καίει”. 

Οι ευθύνες της αποτυχίας έχουν τη σφραγίδα του 
κόουτς Σκουρτόπουλου, άρα και αυτή της ΕΟΚ που 
επέλεξε να κοουτσάρει την ομάδα ένας προπονητής 
χωρίς εικόνες από μεγάλους αγώνες και κινούνταν σε 
μικρομεσαίες ομάδες. Ο λόγος; Ισως γιατί υπερεκτι-
μήθηκαν ο Γιάννης και παρέα του. Η ομάδα έμοιαζε 
αβοήθητη στο 5 εναντίον 5, δεν είχε λύσεις απέναντι 
σε άμυνες ζώνης και δεν αξιοποιήθηκε ο Γιάννης όπως 
έπρεπε.

Παρότι η Εθνική δεν τα κατάφερε κανείς δεν μπο-
ρεί να κατηγορήσει την ομάδα ότι δεν προσπάθησε 
για το καλύτερο. Απλώς δεν διαχειρίστηκε σωστά τις 
αδυναμίες της. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Ήταν ένα ακόμα ταραχώδες καλοκαίρι. Το δέκατο στη 
σειρά για τον Ηρακλή. Οι Κυανόλευκοι, για τρίτη φορά 
μέσα σε αυτά τα χρόνια καλούνται να αναγεννηθούν από 
τις στάχτες τους και τις ερασιτεχνικές κατηγορίες και να 
επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στη Super League. 

Ενας δρόμος δύσκολος και μακρύς, που όμως αν το 
ολικό αυτό restart στηριχτεί και γίνει μέσα σε υγιής βά-
σεις, τότε ο Ηρακλής έχει όλα τα φόντα και τις δυνατότη-
τες να πετύχει τον στόχο του.

Σενάρια όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν πολλά. Επα-
φές επίσης. Τελικά, η υπόθεση μέσω του ΝΠΣ Βόλου δεν 
κατέληξε πουθενά, οι όποιες προσπάθειες για απόκτηση 
ενός ΑΦΜ από ομάδα που αγωνίζεται στις επαγγελματι-
κές κατηγορίες δεν ευοδώθηκε και τελικώς επιλέχθηκε η 
απευκταία λύση της συμμετοχής στη Γ’ Εθνική (η τέταρ-
τη τη τάξει Εθνική κατηγορία). Αυτό, δηλαδή, που κανείς 
δεν ήθελε ούτε να σκεφτεί.

Για να συμβεί αυτό, οι Κυανόλευκοι ήρθαν σε συμφω-
νία με τον Αρη Παλαιοχωρίου. H ομάδα της Χαλκιδικής, 
δήλωσε συμμετοχή την τελευταία στιγμή, προκειμένου 
να μπορεί να... ενεργοποιηθεί η συμφωνία με τον Ηρα-
κλή, αφού οι διοικούντες του συλλόγου, είχαν αποφα-
σίσει προγενέστερα να μην κατεβάσουν την ομάδα σε 
καμία κατηγορία.

Βέβαια, για να «σφραγιστεί» η συμφωνία απομένει 
η διαδικασία της Γενικής συνέλευσης στον ΓΣ Ηρακλής, 
ωστόσο, από την στιγμή που δεν υπήρχε καμία άλλη 
λύση στον ορίζοντα, η διαδικασία αυτή αποκτά κυρίως 
διαδικαστικό χαρακτήρα.

Ήδη, οι Κυανόλευκοι έχουν σηκώσει «μανίκια» και 
«τρέχουν» να στελεχώσουν την ομάδα με ποδοσφαιρι-
στές, αφού τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά, από 
τη στιγμή που η σέντρα του νέου πρωταθλήματος έχει 
προγραμματιστεί για τα τέλη του μήνα και το ρόστερ εί-
ναι... κενό.

Ο 2ος όμιλος και οι αντίπαλοι του
Ο Ηρακλής θα συμμετάσχει στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνι-

κής. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο τέλος της σεζόν 
η άνοδος θα καταλήξει στην ομάδα που θα τερματίσει 
στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ υποβιβάζονται 
έξι ομάδες. Οι αντίπαλοι του Ηρακλή στην νέα του προ-
σπάθεια θα είναι οι: Αγροτικός Αστέρας, Μακεδονικός, 
Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Θερμαϊκός Θέρμης, Αλπωμός 
Αριδαίας, Εδεσσαϊκός, ΑΣ Αναγέννηση Γιαννιτσών, Θύελ-
λα Σαρακηνών, Νέα Καλλικράτεια, ΑΟ Σειρήνα, Αστραπή 
Μεσοποταμίας, ΠΑΣ Φλώρινα. Μέγας Αλέξανδρος Τρικά-
λων Ημαθίας και Νίκη Αγκαθιάς.

Η επιστροφή του Μπαξεβάνου...
Η πρώτη κίνηση των ανθρώπων του Ηρακλή ήταν η 

πρόσληψη προπονητή. Ο Σπύρος Μπαξεβάνος, επέστρε-
ψε στην τεχνική ηγεσία των Κυανόλευκων, έπειτα από 
ένα χρόνο. Αλλωστε, αυτός ήταν ο προπονητής που είχε 

οδηγήσει τους Κυανόλευκους στη Football League, όταν 
και αποχώρησε για να πάρει (αρχικά) τη θέση του ο Αλέ-
κος Βοσνιάδης. Ο 48χρονος τεχνικός, γνωρίζει καλά πρό-
σωπα και καταστάσεις, ενώ αναμφίβολα η εμπειρία του 
θα βοηθήσει τους Κυανόλευκους να επιτύχουν τον στόχο 
της ανόδου που έχουν θέσει. Στην ομάδα επίσης επέστρε-
ψε και ο Φώτης Γκιζέλης (γυμναστής τερματοφυλάκων), 
ενώ βοηθός του Γιαννιτσιώτη τεχνικού θα είναι και πάλι ο 
Θάνος Κούρτογλου.

To «μπαμ» με τον Παπαστεριανό
Μέχρι στιγμής ο Ηρακλής έχει πραγματοποιήσει δύο 

μεταγραφές. Μια εκ των οποίων αναμφίβολα είναι και η 
πιο ηχηρή συνολικά για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. 
Πρόκειται για τον Μανώλη Παπαστεριανό που δέχτη-
κε την κρούση και άμεσα κλήθηκε να βοηθήσει στην 
επανεκκίνηση του Ηρακλή. Ο Παπαστεριανός ουσια-
στικά είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τον Ηρακλή, 
καταγράφοντας συνολικά 106 συμμετοχές από τη σε-
ζόν 2005-06 ως τη σεζόν 2010-11, ενώ έχει αγωνιστεί 
επίσης στον Άρη, την Ξάνθη, τον ΟΦΗ, τη Βέροια και τη 
ρουμανική Κονκόρντια. Στα 32 του ο Ελληνας μέσος που 
πέρυσι είχε 12 συμμετοχές με τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα 
της Super League, θα αποτελέσει τον άνθρωπο που θα 
στηριχτεί όλο αυτό το νέο πρότζεκτ του συλλόγου της 
Θεσσαλονίκης. Με τα Κυανόλευκα θα αγωνίζεται επίσης 
και ο Λάζαρος Τζελίδης. Ο 22χρονος είναι αμυντικός, με 
την δυνατότητα να παίξει και ως αμυντικός χαφ, ενώ μέ-
χρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε ΝΠΣ Βόλος, Καλλονή και 
μέχρι πρότινος τον Αγροτικό Αστέρα. Κρούση παραμονής 
έχει γίνει και στον Εμάνουελ Περόνε, αλλά και τον Βασί-
λη Παπαδόπουλο.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ  
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Ολικό...restart
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Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσφέρουν συ-

νεχώς μεγαλύτερες αυτονομίες, ωστόσο η 
ακτίνα δράσης τους παραμένει ακόμη σχετικά 
περιορισμένη, ενώ αποτελούν –προς το πα-
ρόν– ακριβή επιλογή. Οι κατασκευαστές αυτο-
κινήτων προτείνουν ως άμεση λύση τον συνδυ-
ασμό ενός ή περισσοτέρων ηλεκτροκινητήρων 
με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και κατά 
προτίμηση βενζίνης. Έτσι προέκυψαν τα υβρι-
δικά μοντέλα, τα οποία αποτελούν στην ουσία 
δύο αυτοκίνητα σε συσκευασία ενός. Ενός «κα-
θαρού» για κοντινές διαδρομές στην πόλη, με 
αποκλειστική ή κύρια χρήση ηλεκτροκινητήρα, 
και ενός συμβατικού για μεγάλες αποστάσεις, 
χωρίς χρονοβόρα φόρτιση των μπαταριών. Στα 
υβριδικά οχήματα χωρίς δυνατότητα εξωτε-
ρικής φόρτισης αποθηκεύεται στην μπαταρία 
τους ένα μέρος της απόδοσης του κινητήρα 
βενζίνης, που θα πήγαινε κάτω από άλλες συν-
θήκες χαμένο. Μάλιστα η μπαταρία φορτίζεται 
και κάθε φορά που πατά ο οδηγός το φρένο, 
χάρη στο υπερσύγχρονο σύστημα ανάκτησης 
ενέργειας, το οποίο βελτιώνεται συνεχώς. Όταν 
πέφτει η απόδοση της μπαταρίας, λειτουργεί ο 
ηλεκτροκινητήρας σαν γεννήτρια και φροντίζει 
να την φορτίζει, ενώ ένα ειδικό λογισμικό ρυθ-

μίζει συνεχώς την ενεργειακή ροή για ιδανική 
αξιοποίηση του υβριδικού συστήματος.

Στην πράξη, εμφανίζει ένα υβριδικό μο-
ντέλο περίπου 15% έως 25% χαμηλότερη 
κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με ένα βεν-
ζινοκίνητο αντίστοιχης ισχύος. Το όφελος είναι 
μεγαλύτερο, όταν κινείται το όχημα σε χαμηλές 
ταχύτητες και σε αστικό περιβάλλον, όπου τα 
συχνά φρεναρίσματα φορτίζουν την μπαταρία, 

ενώ αντίθετα εκτός πόλης η διαφορά κατανά-
λωσης γίνεται μικρότερη. Επίσης, ένα υβριδικό 
μοντέλο μπορεί να επιταχύνει μεταξύ 10% και 
20% γρηγορότερα σε σχέση με ένα συμβατικό, 
καθώς ο ηλεκτροκινητήρας του διαθέτει υψη-
λή ροπή από το πρώτο πάτημα του γκαζιού και 
καλύπτει την αδυναμία του βενζινοκινητήρα (ή 
ενός κινητήρα πετρελαίου) στις πολύ χαμηλές 
περιστροφές. 

Το ολοκαίνουργιο SKODA SCALA ξεκινά την καριέρα του στους ελλη-
νικούς δρόμους έχοντας γράψει ιστορία στις δοκιμές του Euro NCAP! Στα 
αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός 
που αξιολογεί την ασφάλεια των νέων αυτοκινήτων, το νέο χάτσμπακ της 
SKODA σημείωσε το εντυπωσιακό 97% στην ασφάλεια ενήλικων επιβα-
τών, κατακτώντας παράλληλα με χαρακτηριστική ευκολία τα πέντε αστέ-
ρια συνολικά, την ανώτερη δυνατή βαθμολογία. 

Προσφέρει στον βασικό του εξοπλισμό συστήματα μέχρι τώρα διαθέ-
σιμα σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως το Front Assist με ανίχνευση πε-
ζών και δικυκλιστών με φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, κάτι που έδωσε 
στον συγκεκριμένο τομέα –την προστασία δικυκλιστών– τη μέγιστη δυνα-
τή βαθμολογία στο SCALA, με έξι βαθμούς.

• Διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό το Lane Assist, που βοηθά τον 
οδηγό να παραμείνει στη λωρίδα κυκλοφορίας του ενώ παράλληλα προ-
σφέρει προαιρετικά, πλήθος άλλων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Το νέο SCALA, πλούσια εξοπλισμένο ήδη από την εισαγωγική του έκ-
δοση, έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής από 14.900 ευρώ.

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρι-
κό μοντέλο παραγωγής της 
Audi είναι γεγονός και είναι το 
e-tron. To μεγάλο, κατάλληλο 
για καθημερινή χρήση σπορ 
SUV «ηλεκτρίζει», είτε είναι 
ακίνητο είτε κινείται. Το φου-
τουριστικό του design, η ιδιαί-
τερη ηλεκτρική πίσω πόρτα και 
η Singleframe μάσκα σε ανοιχτό γκρι χρώμα επικοινωνούν και οπτικά μία 
κορυφαία τεχνολογία που προϊδεάζει για μια μοναδική οδηγική εμπειρία. 
Το e-tron είναι ελάχιστα πιο μεγάλο από το Q5 και συγκεκριμένα φτάνει 
τα 4,9 μέτρα μήκος σε αντίθεση με τα 4,7 του συμβατικού SUV. Παράλ-
ληλα, το πλάτος και το ύψος είναι στα 1,9 και 1,6 μέτρα, αντιστοίχως. Το 
ηλεκτρικό SUV κινείται από δύο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι δεν 
εκπέμπουν CO2 και είναι αθόρυβοι. Η απόδοση του μπροστινού ηλεκτρο-
κινητήρα είναι 125 kW και του πίσω 140 kW. H συνδυαστική ισχύς φτάνει 
τα 300 kW (ή 408 ίππους), ενώ η ροπή αγγίζει τα 660 Nm. Σημαντικό είναι 
ότι σε περισσότερες από το 90% όλων των επιβραδύνσεων το e-tron ανα-
κτά ενέργεια αποκλειστικά μέσω των ηλεκτροκινητήρων του, ενώ φτάνει 
στον μέγιστο βαθμό ανάκτησης ενέργειας σε συνδυασμό με το ενσωμα-
τωμένο ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα πέδησής του. Σύμφωνα με την Audi, 
η αυτονομία του είναι 400 km, αλλά στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα. 
Το εντυπωσιακό είναι ότι οι μπαταρίες φορτίζονται κατά 80% σε μόλις 30 
λεπτά σε δίκτυο ταχείας φόρτισης. Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 
5,7 δευτερόλεπτα. Το Audi e-tron παρέχει χώρους και άνεση αντίστοιχη 
ενός μεγάλου, συμβατικού μοντέλου της μάρκας. Ο συνδυασμός τους με 
τα υψηλής ποιότητας υλικά και τα εξαιρετικά επίπεδα συναρμογής καθι-
στούν την ηλεκτρική οδήγηση/μετακίνηση μια κατεξοχήν premium εμπει-
ρία. Η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινάει από τα 84.300 ευρώ.

Γιατί συμφέρει ένα υβριδικό Ι.Χ. 

SKODA SCALA: Εντυπωσιάζει 
με τις επιδόσεις του

E-tron: Το πρώτο πλήρως  
ηλεκτρικό μοντέλο της Audi 
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ΚΡΙΟΣ
 Ένας κακός γάμος ή 
ένα διαζύγιο;

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εβδομάδα σου θα είναι αρκετά καλή. Αυτή 
την περίοδο θα πρέπει να δεις πολλές 

καταστάσεις με μεγάλη αντικειμενικότητα 
γιατί μερικές φορές από τον 

παρορμητισμό που έχεις μπορεί να κάνεις 
κινήσεις που να είναι εις βάρος σου. 

Μίλησε με κάποιο άτομο δικό σου και 
άκουσε την γνώμη του έτσι θα μπορέσεις 

να κινηθείς ακόμη καλύτερα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,23,41.

Η εβδομάδα αυτή  θα είναι πολύ καλή 
σε σχέση με τις δραστηριότητες που 

θέλεις να κάνεις. Θα έχεις αρκετή 
υπομονή αυτή την περίοδο σε σχέση 

με αυτά που θέλεις να τελειώνεις 
αλλά κάποια γεγονότα θα σε κάνουν 
να θέλεις να φτάσεις στο βάθος των 

υποθέσεων ώστε να μπορέσεις να 
δώσεις τις καλύτερες λύσεις που θα σε 
κάνουν να νιώθεις πιο ήρεμα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,23,36.

Αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να δεις 
μερικά πράγματα με διαφορετικό μάτι. 

Φρόντισε να ανασυγκροτηθείς να κάνεις 
καλύτερο προγραμματισμό ώστε να 

μπορέσεις να υλοποιήσεις τα σχέδια σου 
με μεγαλύτερη ευκολία. Συζητήσεις που 

θα γίνουν μέσα στην οικογένεια φρόντισε 
να έχεις περισσότερη διαλλακτικότητα 

για να αποφύγεις αντιθέσεις που 
μπορεί να σε ρίξουν ψυχικά. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,28,43.

Από την αρχή της εβδομάδας θα 
πρέπει να κινηθείς αρκετά δυναμικά. 

Φρόντισε να ασχοληθείς με κάποια 
θέματα που σε απασχολούν αλλά με τις 

λεπτομέρειες τους ώστε να μπορέσεις 
να πετύχεις όλο αυτό το μεγαλειώδης 

σχέδιο που έχεις στο μυαλό σου. Όμως 
φρόντισε  λίγο να ξεκουραστείς. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…6,14,20,39.

Από την αρχή της εβδομάδας θα 
βρίσκεσαι σε έντονη ενεργητικότητα. 

Θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όλα 
αυτά που θέλεις με τον καλύτερο τρόπο 

αρκεί να σταματήσεις να αγχώνεσαι 
γιατί θα δεις στην πορεία ότι τα θετικά 

αποτελέσματα των πράξεων σου είναι σε 
πολύ καλό δρόμο. Ανοίγει περισσότερο 

η κοινωνικότητα σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,19,27,43.

Η εβδομάδα θα σε ευνοήσει αρκετά και 
η δυναμικότητα που θα έχεις αυτή την 

περίοδο θα είναι μοναδική. Θα μπορέσεις 
να ξεκαθαρίσεις πολλά θέματα που 

μέχρι τώρα σε προβληματίζουν και θα 
προχωρήσεις πολλές καταστάσεις που 

ήταν στάσιμες από το παρελθόν. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,12,26,45.

Ο  γάμος σε κάθε περίπτωση είναι 
Μυστήριο μεγάλο, χαράς και ομορφιάς. 
Για αυτό είναι και πρέπει να φροντίζου-
με να είναι λουλούδι και όχι αγκάθι. 
Τι γίνεται όμως όταν για διαφόρους 
και ποικίλους λόγους, μετατρέπεται 
σε τσουκνίδα, αγκάθι αιχμηρό που 
σουβλίζει ψυχές και ζωές;
Αν είναι μόνο τα δυο «εγώ» ίσως 
ευκολότερα γίνεται η διάλυση. Αν 
υπάρχουν παιδιά και τα παρασύρει η 
αντιδικία, ο Θεός να βάλει το χέρι του. 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η επαγγελ-
ματική ανεξαρτησία των γυναικών χρε-
ώνουν πολλοί ίσως και την ευκολότε-
ρη απόφαση των γυναικών να φύγουν 
από έναν προβληματικό γάμο.
Τίποτε δεν μπορεί να γενικευθεί. Κάθε 
άνθρωπος έχει την προσωπικότητά, 
του, τις αρχές του, τα βιώματά του από 
την πατρική του οικογένεια, την πίστη 
ή μη στο Θεό.
Μέσα στο γάμο όμως, όταν υπάρχουν 
θέματα αξιών, θέματα που δυσκο-
λεύουν την καθημερινότητα και των 
δύο, όταν δεν υπάρχει σεβασμός, 
ειλικρίνεια, διαφάνεια, τότε αρχίζει το 
ρήγμα ,που δυστυχώς θα καταλήξει σε 
απόσχιση.
Πολλές γυναίκες επιλέγουν για τους 
δικούς τους λόγους να μένουν σε έναν 
κακό γάμο, προβληματικό, που τους 
έχει νεκρώσει σώμα και ψυχή.
Πολλές ισχυρίζονται ότι το κάνουν 
για τα παιδιά. Εδώ υπάρχει μια έντονη 
αντίφαση. Οι κεραίες των παιδιών 
προσλαμβάνουν το κάθε τι.
Λεκτικό και μη λεκτικό. Αν στο κλίμα 
του σπιτιού, οι γονείς διαπληκτίζονται, 
προσβάλλουν ό ένας τον άλλον, ή 
επιλέγουν την αποστασιοποίηση, την 
αδιαφορία, ο καθένας κλείνεται στο 
ΕΓΩ του, όλα αυτά, είναι αρνητικές 
καταγραφές για την ψυχή του παιδιού. 
Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει 
να διαφυλαχθεί ως το πολυτιμότερο 
πράγμα, είναι η ψυχή ή οι ψυχές των 
παιδιών μέσα σε έναν προβληματικό, 
κακό γάμο.
Ο καθένας επιλέγει να κάνει αυτό που 
τον  αναπαύει. Για να το επιλέγει αυτό 
είναι το ΣΩΣΤΟ για αυτόν και κανείς δεν 
μπορεί να το αλλάξει.
Αυτό όμως που με βεβαιότητα και 
καθαρότητα θα πω είναι ότι θα πρέπει 
οι υποψήφιοι σύζυγοι και μετέπειτα 
γονείς να είναι προετοιμασμένοι για τις 
συνθήκες μέσα στο γάμο.
Σύζυγοι δύο άτομα κάτω από τον ίδιο 
ζυγό. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν 
υποδηλώνει δουλεία, υποταγή. Απο-
τελεί συντροφική πορεία και μόνο έτσι 
θα πρέπει να το εκλάβουμε.
Όταν λοιπόν χάνεται το κοινό όραμα, 
η λατρεία, η επικοινωνία, η «κοινή» 
γλώσσα, ο δρόμος δείχνει την έξοδο.
Μακάρι να είναι λιγότερο έμπονος.  

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Από την αρχή της εβδομάδας θα βρίσκεσαι 
μέσα στην αισιοδοξία και θα έχεις τόσο 
δυναμικότητα που θα νομίζεις ότι μπορείς 
να σηκώσεις όλο τον κόσμο στα χέρια 
σου. Δέχεσαι θετικούς επηρεασμούς 
ώστε μπορέσεις να υλοποιήσεις 
υποθέσεις που στο παρελθόν ήταν 
στάσιμες και σε προβλημάτιζαν. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,13,27,49.

Το πλανητικό σκηνικό είναι πολύ ευνοϊκό  
και θα σε βοηθήσει ώστε να τελειώνεις με 
πάρα πολλά θέματα που αυτή την περίοδο σε 
απασχολούν. Θα έχεις αρκετή δυναμικότητα 
και ενεργητικότητα για να ασχοληθείς με 
καινούργια θέματα που θα μπορέσουν 
κάνουν την ζωή σου ακόμη πιο όμορφη. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,22,48.

Ευνοημένη εβδομάδα για εσάς. Υποθέσεις 
που ήταν σε στασιμότητα θα δεις ότι θα βρουν 
λύσεις που θα σε ικανοποιήσουν αρκετά. 
Σε θέματα οικογενειακά που μπορεί μερικά 
να σε προβληματίζουν αυτή την περίοδο 
θα βρεθούν οι καλύτερες λύσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…13,21,34,48.

Από την αρχή της εβδομάδας  θα 
χαρακτηρίζεσαι από την μεθοδικότητα και 
την οργανοτικότητα που θα έχεις. Θα κάνεις 
κινήσεις για να αποτινάξεις από πάνω σου 
καταστάσεις που σε έχουν αποσυντονίσει 
και καθυστερούν τα σχέδια που έχεις 
να υλοποιήσεις για το μέλλον. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,18,27,46.

Από την αρχή της εβδομάδας θα ξεκινήσεις 
με πολύ ενεργητικότητα. Υπάρχουν κάποια 
θέματα που θέλεις να τακτοποιήσεις 
και ακόμη είναι στάσιμα. Φρόντισε να 
ακολουθήσεις συγκεκριμένη στρατηγική για 
να μπορέσεις να υλοποιήσεις τους στόχους 
σου με τον καλύτερο τρόπο. Μπορείς να 
μιλήσεις με κάποιο αγαπημένο άτομο. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,26,39.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 14/9 ΕΩΣ 20/9

Θα αρχίσεις να βλέπεις τα πράγματα με 
τον δικό σου τρόπο που είναι και πιο 
αντικειμενικός. Οι πλανήτες σε ευνοούν ώστε 
οι ιδέες που θα έχεις θα μπορέσουν να σε 
οδηγήσουν να βγεις από κάποιες καταστάσεις 
που αυτή την περίοδο αισθάνεσαι ότι σε 
κατακλύζουν. Μπορείς να μιλήσεις με 
κάποια αγαπημένα σου άτομα που ξέρεις 
ότι η συμβουλή τους μετράει. ¬¬¬ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,31,40.
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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



FALIRO

NTEPO

MARTIOU

CHARILAOU
Amazing Service For Amazing People

COMING 
SOON

METEORA

Pilates Studios

H μέθοδος Pilates επικεντρώνεται 
στη συμμετρική στάση του σώματος, 
στον έλεγχο της αναπνοής, 
στην ενδυνάμωση των κοιλιακών, 
στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής 
στήλης, της λεκάνης και της ωμοπλάτης. 
Αντιμετωπίζει το σώμα σαν σύνολο για 
αυτό και δεν προκαλεί τραυματισμούς. 
Κάτι που καθιστά την μέθοδο και σαν 
άριστο μέσo πρόληψης τραυματισμών 
και χρόνιων παθήσεων.

Κλείστε άμεσα το δοκιμαστικό σας!

 N E T W O R KG Y M

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16
ΦΑΛΗΡΟ

2310 887 490

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 15
ΝΤΕΠΩ

2310 419 754

ΚΑΡΑΚΑΣΗ 14
∆ΕΛΦΩΝ

2310 306 153

Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ 30
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310 316 931

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 31
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 859 880

www.elixirstudio.gr


