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Κάποιοι θα φύγουν,
κάποιοι θα µείνουν
µέχρι να φύγουν...
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο Φοίβος ∆εληβορι
άς
επιστρέφει για µία
µοναδική βραδιά στη
Θεσσαλονίκη στο Μύλος
Club το Σάββατο 14
∆εκεµβρίου 2019
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ΘΕΑΤΡΟ
Η συγκλονιστική «Κατερίνα
»
µε την Λένα Παπαληγ
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του Αύγουστου Κορτώ
επιστρέφει στη Θεσσαλον
για να µας καθηλώσ ίκη
ει για
άλλη µια φορά
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Οι ημερομηνίες – σταθμοί, πότε αναμένονται επιπλέον λεωφορεία,
ποια είναι τα σχέδια του δήμου Θεσσαλονίκης

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο Πάνος Μουζουράκης
επιστρέφει από την
Αµερική
πάνω στην σκηνή του
Factory of Sound απόψεFix
14
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Εύη η «MAXI the
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Με µια βαλίτσα αναµνή
σεις κάνει το γύρο
Νέας Υόρκης, στο κακόφη
του κόσµου να
µο
ξεφύγει. το Cotton
Νάπολη και πίσω
έ Λαπέν Αζίλ στηγια
στο Ολύµπιον.καµπαρ
Club της
Μονµάρ σταΑπό
τους Κώστα Φαλκώ
Εκεί όπου συνέβη
ροµαντικά καφέ
το έγκληµα…τη,
νη & �λγα ∆ριβάκο
της
Η µοναδική Εύη
υ µας ταξιδεύουν
Σιαµαντά µε
σε άλλες
όσα η µνήµη αρνείτα
ι να ξεχάσει. εποχές και τραγουδούν για
Σελ.
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Ό,τι συμβαίνει
στην πόλη
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«Ρεσάλτο»…
αλά τούρκα
σε ελληνικά
νοσοκομεία

Η ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΑΚΙΝΗΤΑ

«Μπλόκο»
σε Airbnb από
το Πρωτοδικείο

Σελ. 22-23

Τ. ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ

Τα χαρισματικά
παιδιά δεν έχουν
«στέγη» στην
Ελλάδα
Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζι στην επετειακή εκδήλωση
για τη συμπλήρωση 11 ετών από την κυκλοφορία της “Κ”

τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019
στο Ολύμπιον

Με dress code την καλή σας διάθεση, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί
σε ένα Pre X-mas Party με πολλές εκπλήξεις και δώρα!

Σελ. 10

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σελ. 12-13

Γ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Σελ. 14-15

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Σελ. 16-17

Την εκδήλωση συντονίζει ο Χάρης Σιανίδης

editorial
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Πρόεδρος με… ταυτότητα
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Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε προαναγγείλει ότι τα Χριστούγεννα κατά τη διάρκεια της ολιγοήμερης ξεκούρασής του, στα
βουνά (πιθανολογώ της Κρήτης), θα πάρει τις τελικές αποφάσεις του για το θέμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Όταν ο κ. Μητσοτάκης έκανε αυτήν την αποκάλυψη, αν θυμάμαι καλά κατά τη
διάρκεια συνάντησης που είχε με την κα Γεννηματά, το πολιτικό περιβάλλον ήταν
αρκετά διαφορετικό από ό,τι σήμερα.
Οι πληροφορίες μάλιστα που διέρρεαν εκείνη την περίοδο ήταν ότι ο πρωθυπουργός θα προτιμούσε να επιλέξει ένα πρόσωπο που δεν θα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, θα συγκέντρωνε ευρεία αποδοχή και θα ήταν πιθανότατα γυναίκα.
Κρατάμε πάντα μια μικρή επιφύλαξη, διότι ποτέ δεν γνωρίζουμε εάν οι πληροφορίες εκείνης της εποχής προέρχονταν πράγματι από τον κ. Μητσοτάκη ή αποτελούσαν ευσεβείς πόθους κάποιων συνεργατών του.
Εκτιμώ, από το λίγο που γνωρίζω τον σημερινό πρωθυπουργό, ότι τις προθέσεις
του δεν τις έχει πει σε κανέναν και κρατά το όνομα ως επτασφράγιστο μυστικό.
Εκείνο, όμως, που οφείλω να καταθέσω είναι ότι το πολιτικό περιβάλλον που
διαμορφώνεται, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για πειραματισμούς.
Κανείς δεν διαφωνεί ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ήθελε να αφήσει το πολιτικό του
στίγμα και με την επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Αλλά πολύ φοβούμαι ότι το σχέδιο να επιλεγεί ένα πρόσωπο που δεν θα έχει
πολιτική ταυτότητα, σε αυτήν τη φάση που βρίσκεται η πατρίδα μας, θα είναι υψηλού
ρίσκου, για πολλούς λόγους.
Θέλω να πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον καθένα. Η πατρίδα χρειάζεται έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα μπορεί τις κρίσιμες
ώρες να σηκώνει το τηλέφωνό του και να συνομιλεί με τους ξένους ηγέτες.
Να μπορεί να «μιλά» τη γλώσσα τους και να είναι αναγνωρίσιμος.
Αυτά σε ό,τι αφορά το εξωτερικό και τις διεθνείς σχέσεις.
Στο εσωτερικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακόμη και ο έχων τις ελάχιστες
αρμοδιότητες σήμερα, πρέπει να αποπνέει στους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας.
Θα αποφύγω τον πειρασμό να αναφέρω ονόματα, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος
μου ως δημοσιογράφου.
Θα επιμείνω όμως στην άποψη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να έχει
πολιτική ταυτότητα και να μην είναι… διακοσμητικός.
Δυστυχώς, με όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο, δεν έχουμε την πολυτέλεια να
ακυρώσουμε με μια «επικοινωνιακή επιλογή» τον βασικό ρόλο του Προέδρου της
Δημοκρατίας ως ισορροπιστή του πολιτεύματός μας, που σίγουρα (αν και έχει γίνει
ελέω Ανδρέα Παπανδρέου) δεν είναι πρωθυπουργικό.
Όσοι δεν συμβουλεύουν τον κ. Μητσοτάκη να μην προχωρήσει σε επιλογή που θα
δημιουργήσει «πόλο εξουσίας» στην Ηρώδου Αττικού κάνουν σφάλμα που ενδέχεται να κοστίσει στην πατρίδα.
Η τελική επιλογή ανήκει στον πρωθυπουργό, αλλά η όποια απόφασή του θα αποτελέσει απαρχή εξελίξεων και συζητήσεων. Εκείνος έχει το μαχαίρι, εκείνος έχει και
το πεπόνι. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα είναι αυτός που θα κρίνει την όποια επιλογή.

Εβδομαδιαία Free Press
Δωδεκανήσου 21,
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440

Όσοι δεν
συμβουλεύουν τον
κ. Μητσοτάκη να μην
προχωρήσει σε επιλογή
που θα δημιουργήσει
«πόλο εξουσίας»
στην Ηρώδου Αττικού
κάνουν σφάλμα που
ενδέχεται να κοστίσει
στην πατρίδα.

{

Δ ε λ τ ί ο

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,
Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,
ΦΑΞ: 2310.253.835,
Διεύθυνση:
Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χριστίνα Βασιλάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κατερίνα Χαρκιολάκη
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βυρωνία Τραγούδα
grammateia@karfitsa.gr
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
WWW.ART2WORK.EU
Creative & Digital Agency
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

opinion

ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΜΊΧΑΛΟΥ*

Στρατηγική για τον τουρισμό
Το 2019, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, είχαμε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της τουριστικής κίνησης στη χώρα,
παράλληλα όμως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν εντυπωσιακή
άνοδο. Αν και η δυναμική που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στο
χώρο του τουρισμού φαίνεται να διατηρείται, μια σειρά από νέες προκλήσεις επιβάλλουν διαρκή εγρήγορση και κατάλληλο στρατηγικό
σχεδιασμό.
Η Ελλάδα διατηρεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ότι αποτελεί
έναν ασφαλή προορισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός συνεχώς εντείνεται και ταυτόχρονα αλλάζουν οι καταναλωτικές τάσεις, με την ανάδυση νέων αγορών και νέων ηλικιακών ομάδων, όπως οι millennials και τα άτομα άνω των 70 ετών. Η ψηφιακή
τεχνολογία μετασχηματίζει τα επιχειρηματικά μοντέλα στον κλάδο,
ενώ καθιστά τους καταναλωτές πιο αυτόνομους από ποτέ στο σχεδιασμό και στην οργάνωση του ταξιδιού τους.
Παράλληλα, το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο ρευστό. Η
επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και εστίες αβεβαιότητας όπως το Brexit, ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργώντας τον κίνδυνο να ανακοπεί η άνοδος των προηγούμενων ετών.
Για να μπορέσει η Ελλάδα να παραμείνει ανταγωνιστική στο νέο
σκηνικό που διαμορφώνεται και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία
που παράγεται από τον τουρισμό, θα πρέπει να ανταποκριθεί στις νέες
απαιτήσεις, να αντιμετωπίσει τις απειλές και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται.
Είναι σημαντικό να διαμορφωθεί, με τη συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, μια στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης η

οποία θα στηρίζεται στην ανάλυση δεδομένων και θα αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες πρακτικές, για την αναβάθμιση και την
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Κεντρικός στόχος
είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με όρους ποιότητας, η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη, καθώς και η διασφάλιση της βιώσιμης, αειφόρου τουριστικής
ανάπτυξης.
Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι είδους τουρισμό θέλουμε, τι επιθυμούμε να κερδίσουμε από τον τουρισμό και με ποιους όρους και κανόνες. Και να προσαρμόσουμε ανάλογα, όχι μόνο την προβολή, αλλά
και τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών της χώρας. Με κίνητρα
για την ενθάρρυνση περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων και για
την ψηφιακή αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων, με επένδυση στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικών,
αλλά και με αξιοποίηση της δυναμικής των νεοφυών επιχειρήσεων,
για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και λύσεων στον τουριστικό κλάδο.
Τα μηνύματα από την αγορά είναι ενθαρρυντικά, με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετούν σύγχρονα μοντέλα λειτουργίας
και εργαλεία προβολής, να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους και να
υιοθετούν καλές πρακτικές για το περιβάλλον. Το ζητούμενο είναι η
διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτικής, η οποία θα παρέχει στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις οργανωμένη στήριξη και κατάλληλα
εργαλεία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής και
να στηρίξουν την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.
*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Τροποποιείται ο «Κλεισθένης»

«Ορέξεις» άνοιξε η διάταξη για ορισμό
επιπλέον αντιδημάρχων
«Ανάσα» πρόκειται να αποτελέσει για αρκετούς δημάρχους το άρθρο 47 που εμπεριέχεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 6 Δεκεμβρίου στη Βουλή. Το
άρθρο αυτό τροποποιεί το άρθρο 59 του «Κλεισθένη»,
καθώς επιτρέπει τον ορισμό άμισθων επιπλέον αντιδημάρχων σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του
έως τώρα επιτρεπόμενου αριθμού των ήδη ορισμένων
αντιδημάρχων.
Το εκλογικό σύστημα με το οποίο διενεργήθηκαν οι
τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές ανάγκασε κάποιους
δημάρχους που δεν συγκέντρωσαν το 50+1% από την
πρώτη Κυριακή ώστε να έχουν πλειοψηφία, προκειμένου
να την αποκτήσουν και να υπάρξει διοίκηση, να συμβιβαστούν και να εντάξουν άτομα άλλων παρατάξεων στις
διοικήσεις των δήμων τους και σε θέσεις αντιδημάρχων.
Το αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στον
δήμο Θεσσαλονίκης, ήταν οι αντιδήμαρχοι της παράταξης
Ζέρβα που ήταν ο νικητής των εκλογών, αυτή τη στιγμή
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να είναι μόνο δύο. Έτσι, μετά την συγκεκριμένη τροπολογία δίνεται η ευκαιρία στους δημάρχους να ισχυροποιήσουν τη συμμετοχή της παρατάξεως τους στην διοίκηση,
ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι αναμένουν τον ορισμό τους
ως αντιδήμαρχοι. Μάλιστα, με δεδομένο πως ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν από
τους υπέρμαχους της τροποποίησης αυτής κάτι που είχε
μεταφέρει στον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα δούμε ακόμη δύο
αντιδημάρχους στο σχήμα διοίκησης του κεντρικού δήμου της Θεσσαλονίκης.
Αυτοί οι νέοι αντιδήμαρχοι, όπως ορίζεται, σαφώς
υπηρετούν τιμητικά, δεν δικαιούνται οποιασδήποτε οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν συνυπολογίζεται για τις θέσεις των μετακλητών συνεργατών του
δημάρχου. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκη μετρά οκτώ αντιδημάρχους, με τον Κωνσταντίνο
Ζέρβα να έχει αναλάβει ο ίδιος την πολύ δύσκολη αντι-

δημαρχία Καθαριότητας, όποτε ένα από τα «σενάρια»
που επικρατούν βάσει λογικής είναι πως την μια από
τις δύο επιπλέον θέσεις αντιδημάρχων που δικαιούται ο
δήμος Θεσσαλονίκης να πάει στον ορισμό αντιδημάρχου
Καθαριότητας.
Ωστόσο το δύσκολο για τον δήμαρχο θα είναι να βρει
άτομα που θα δεχτούν να αναλάβουν μια θέση γεμάτη
ευθύνες και πολλή δουλειά χωρίς κανένα οικονομικό
αντάλλαγμα, εκτός εάν κάποιος από τους νυν αντιδημάρχους παραιτηθεί του δικαιώματος αντιμισθίας (κάτι
που δεν αποκλείεται) και αυτό παραχωρηθεί σε έναν από
τους δυο νέους.
Το ίδιο «σενάριο» με ορισμό επιπλέον αντιδημάρχων
αναμένεται να δούμε και σε άλλους δήμους στους οποίους η υπόθεση δημιουργίας διοίκησης για τον δήμαρχο
που εκλέχθηκε, αποδείχθηκε πολύ δύσκολη εξίσωση
που χρειάστηκε πολλές υποχωρήσεις.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ
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Συνεχίζει με συνέπεια η ΕΔΑ ΘΕΣΣ την τροφοδότηση νέων περιοχών

Εντός του δικτύου διανομής
και ο Παλαμάς Καρδίτσας
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναπτύσσει το δίκτυό της και συνεχίζει
δυναμικά να συμβάλει στη διεύρυνση του ενεργειακού
χάρτη της χώρας. Συνεπής στις δεσμεύσεις της και
στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019- 2023,
εγκαινίασε την τροφοδότηση του δικτύου διανομής του
Παλαμά Καρδίτσας και πραγματοποίησε εκδήλωση
παρουσία των τοπικών αρχών και πλήθους πολιτών.
Την τελετή αφής φλόγας του αερίου, τίμησαν με
την παρουσία τους και απηύθυναν ομιλίες ο Δήμαρχος
Παλαμά, κ. Γ. Σακελαρίου, ο Γενικός Διευθυντής της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λ. Μπακούρας, τα Διευθυντικά στελέχη της
εταιρείας και το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Κατά την ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε
ότι οι κύριοι άξονες της στρατηγικής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, είναι
η άρτια οργανωτική της λειτουργία, η συνέπεια του
προγραμματισμού της, οι καινοτόμες δράσεις της με
κύριο μέλημα της την ασφάλεια του δικτύου διανομής,
στοιχεία που συνθέτουν τη συνεχώς αναπτυξιακή πορεία
της Εταιρείας, καταδεικνύοντας τη ως πρότυπο λειτουργίας.
Συνέχισε λέγοντας ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, διεύρυνε τον
ενεργειακό σχεδιασμό της για περαιτέρω διείσδυση του
φυσικού αερίου, βασίστηκε στην υψηλή τεχνογνωσία
της, και πρωτοπορώντας ανέλαβε την πρωτοβουλία για
την τροφοδότηση των απομακρυσμένων περιοχών με
CNG, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την
άρση του ενεργειακού αποκλεισμού για τις περιοχές
εκτός δικτύου.
Στην Θεσσαλία ήδη επωφελούνται από την χρήση
του φυσικού αερίου 13 περιοχές, και αναμένεται να
τροφοδοτηθούν επιπλέον για το 2019, οι Σοφάδες του
Ν. Καρδίτσας και η Αγιά του Ν. Λάρισας.
Παράλληλα κατά την ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής τόνισε ότι, σκοπό της Εταιρείας αποτελεί η διατήρηση των υψηλών επιπέδων ασφάλειας του δικτύου
μέσω της αδιάλειπτης διανομής φυσικού αερίου και η
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον
καταναλωτή.
«Για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής,
η αποδοτικότητα των επενδύσεων για τους μετόχους,
οι υψηλές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών με τα
χαμηλότερα Τιμολόγια Διανομής στην Ελλάδα προς
όφελος των καταναλωτών και ο επαγγελματισμός
σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού της εταιρείας χαρτογραφούν το τρίπτυχο της
στρατηγικής της Εταιρείας». Επιπλέον, τόνισε ότι όλα
τα παραπάνω επιτυγχάνονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε ένα
πλαίσιο διανομής μερισμάτων στους Μετόχους ΔΕΠΑ
και ΕΝΙ ετησίως και χωρίς να επιβαρύνεται ο Κρατικός
Προϋπολογισμός.
Συνεχίζοντας την ομιλία του επεσήμανε για τη Θεσσαλία τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της διείσδυσης
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του φυσικού αερίου, με το δίκτυο να εξυπηρετεί το 65%
του πληθυσμού. O συνολικός αριθμός συμβολαίων στην
περιοχή ξεπερνά τις 107.000 για οικιακή, εμπορική και
βιομηχανική χρήση, με ενεργό δίκτυο 940 χιλιομέτρων
χαμηλής πίεσης 4bar και 105,5 χιλιομέτρων μέσης
πίεσης 19 bar.
Ο Δήμαρχος Παλαμά ευχαρίστησε την Εταιρεία για
την πολύτιμη συνεργασία και χαιρέτησε το γεγονός ότι
ο Παλαμάς είναι από τις πρώτες επαρχιακές πόλεις που
συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου.
Κατά την ομιλία του ο Διευθυντής Ανάπτυξης της
Αγοράς της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Στεργιόπουλος Μιχ. ανέφερε
ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λειτουργεί ως Διαχειριστής Δικτύου
Διανομής του Φυσικού Αερίου στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
σύμφωνα με τις Άδειές της, η διάρκεια των οποίων έχει

ορισθεί έως το 2043.
Η Διευθύντρια Ανάπτυξης δικτύου και Νέων Συνδέσεων, κ. Καλογήρου Ευθ. τόνισε το μεγάλο ενδιαφέρον
των δημοτών, με τις αιτήσεις σύνδεσης να ξεπερνούν
της 1200. Στην περιοχή της Θεσσαλίας η Eταιρεία διαχειρίζεται περισσότερους από 103.000 μετρητές φυσικού
αερίου και ειδικά στο Νομό Καρδίτσας, η διείσδυση του
φυσικού αερίου αγγίζει το 60%. Στο Νομό Καρδίτσας θα
επενδυθούν πάνω από 7 εκ. €. σε δίκτυα και συνδέσεις
νέων καταναλωτών.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε με επιστολή
του ο Υπουργός Δικαιοσύνης ,κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας,
χαρακτηρίζοντας την ως «εκδήλωση που σηματοδοτεί πολλαπλά οφέλη για τους δημότες της περιοχής,
οι οποίοι προσδοκούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
παροχής ενέργειας από μια αξιόπιστη εταιρεία ,όπως η
ΕΔΑ ΘΕΣΣ.».

CHARILAOU

MARTIOU

G Y M

N E T W O R K

Pilates Studios
Amazing Service For Amazing People

NTEPO

FALIRO

METEORA

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.

COMING
SOON

PERSONAL 1-2 ΑΤΟΜΩΝ
& MINI GROUP 3-8 ΑΤΟΜΩΝ

EVZONON

Κλείστε άμεσα το δοκιμαστικό σας!
www.elixirstudio.gr
RHODES

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΕΥΖΩΝΩΝ
2310 859 880

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 3
ΜΕΤΕΩΡΑ
2310 639 952

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΡΟ∆ΟΣ
2241 065277

Τετραπλασιάστηκε η συμμετοχή των μαθητών στους πανελλήνιους διαγωνισμούς

Σημαντική ανάπτυξη της εκπαιδευτικής
ρομποτικής και του STEM στην Ελλάδα
Αξιοσημείωτα αποτελέσματα φέρνει η επένδυση της COSMOTE για τη διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του STEM στην Ελλάδα, μέσα από τη στρατηγική της συνεργασία με
τον Οργανισμό Eκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas την τελευταία εξαετία.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, τετραπλασιάστηκε η συμμετοχή των μαθητών στους πανελλήνιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής με τις συνολικές συμμετοχές των παιδιών να
έχουν ξεπεράσει τις 18 χιλιάδες. Πλέον, ένα στα πέντε ελληνικά σχολεία διαγωνίζονται στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, με πάνω από 1.500 εκπαιδευτικούς να ενημερώνονται κάθε
χρόνο για την εκπαιδευτική ρομποτική, μέσα από τη συμμετοχή τους σε δωρεάν σεμινάρια.
Φέτος, η χώρα μας σημείωσε παγκόσμια πρωτιά, κατακτώντας -μαζί με την Ρωσία- τα περισσότερα μετάλλια στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της Ουγγαρίας, ανάμεσα σε 73
χώρες. Το νέο ντοκιμαντέρ της COSMOTE, με τίτλο “The Real Robokids”, καταγράφει την πορεία των ομάδων που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στη φετινή Ολυμπιάδα και θα προβάλλεται
από τις 17 Ιανουαρίου 2020 στο κανάλι της COSMOTE στο YouTube.
Η ομάδα Jobi Team με τους
Βασίλη Ντάτη και Γιάννη
Τριανταφύλλη, που έλαβε
χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Regular Δημοτικού,
επί τω έργω στον παγκόσμιο
τελικό της Ολυμπιάδας
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
2019.

Η ομάδα Jobi Team με τους Βασίλη Ντάτη και Γιάννη Τριανταφύλλη, που έλαβε χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Regular Δημοτικού, επί τω έργω στον παγκόσμιο τελικό
της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019.
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Στη δεύτερη θέση στον παγκόσμιο τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
WRO 2019, η ομάδα bitbot από την Καλαμάτα και τους Νίκο Γιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Καργάκο και Γιώργο Μπάκα στην κατηγορία ποδοσφαίρου με ρομπότ.

Η ομάδα SMARTBIRDS, με τις Εύα Λαμπροπούλου, Μαρία Παναγοπούλου και Μαρία
Στεφανίδη που κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στον κόσμο και αργυρό μετάλλιο στην
κατηγορία Οpen Γυμνασίου στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2019.

Από το 1952 η ελληνική
παραδοσιακή κουζίνα
στη θέση που της αξίζει

...στο τραπέζι σας!
Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621
Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
estiatoriopatsatzidikotsarouxa

Πολλά παιδιά σαν τον 8χρονο Τάσο χάθηκαν καθώς το τεστ
για την αξιολόγησή τους άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Reportage

Τα χαρισματικά παιδιά δεν έχουν
«στέγη» στην Ελλάδα

10 14.12.2019

Η αξιολόγηση του Τάσου Γεραντίδη, του
8χρονου «Αϊνστάιν» από την Πέλλα, άνοιξε μια
μεγάλη συζήτηση για την τύχη των παιδιών με
αναπτυγμένες δεξιότητες στην Ελλάδα. Η Δρ.
Αναστασία Χριστοδούλου, κλινική και δικαστική
ψυχολόγος – νευροψυχολόγος, η οποία εξέτασε τον μικρό μαθητή, εντυπωσιάστηκε με τις
επιδόσεις του και τον ενέταξε στη λίστα με τα
χαρισματικά παιδιά. «Με τον όρο χαρισματικό,
εννοούμε το παιδί εκείνο που συνδυάζει υψηλές ικανότητες σε νοητικό και συναισθηματικό
επίπεδο. Συνεπώς ως έννοια, η χαρισματικότητα σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο το παιδί
αποκτά τις γνώσεις και όχι με την εκπαίδευσή
του», εξηγεί στην Karfitsa η ειδική επιστήμονας.
«Σύμφωνα με το τεστ Wechsler Intelligence
Scale for Children (WISC-V) στο οποίο υποβλήθηκε, ο Τάσος είναι ένα πολύ χαρισματικό παιδί.
Συνήθως τα χαρισματικά παιδιά σαν και αυτόν
είναι περίπου το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού», αναφέρει η Δρ. Αναστασία Χριστοδούλου.
«Το σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα
μας, είναι ότι έχουν χαθεί πολλά χαρισματικά
παιδιά», τονίζει η κ. Χριστοδούλου, η οποία
προσθέτει πως το συγκεκριμένο τεστ χρησιμοποιείται στην Ελλάδα εδώ και μόλις τρία χρόνια.
«Οι κλίμακες αυτές που περικλείουν 16 υποδοκιμασίες, υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια
σε άλλες χώρες και δυστυχώς μόλις πρόσφατα
κυκλοφόρησαν επίσημα στην Ελλάδα», σημειώνει. Η ίδια εξηγεί ότι ο Τάσος αξιολογήθηκε με
την Κλίμακα Νοημοσύνης Παιδιών και Εφήβων
(Wechsler Intelligence for Children, WISC-5)
και βάσει των αποτελεσμάτων θεωρείται «εξαιρετικά ευφυής» με Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης
140 και υψηλότατες επιδόσεις σε τρεις τομείς:
του Ρέοντος Συλλογισμού, της Οπτικοχωρικής
Αντίληψης και της Ταχύτητας Επεξεργασίας. Το
WISC-5 δίνει την δυνατότητα υπολογισμού 5
Πρωτογενών Δεικτών που αντιπροσωπεύουν
τη νοητική λειτουργικότητα σε ειδικές γνωστικές περιοχές και λεπτομερέστερης απεικόνισης
της επίδοσης.
Ο Τάσος και η οικογένεια του μεταναστεύουν
στη Γερμανία για να αξιοποιήσουν το ταλέντο
του, καθώς στην Ελλάδα δεν βρέθηκε σχολείο
για να φιλοξενήσει αυτό το παιδί.
Τι σημαίνει χαρισματικό παιδί
Σύμφωνα με την κ. Χριστοδούλου, τα χαρι-

σματικά παιδιά κατακτούν πολύ νωρίς τα αναπτυξιακά ορόσημα της ηλικιακής τους ομάδας.
Έχουν υψηλή ταχύτητα αντίληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας, ενώ διεξάγουν συμπεράσματα με ευελιξία. Υπάρχει επίσης μία
έμφυτη περιέργεια που εκφράζεται μέσα από
ερωτήσεις και ασυνήθιστους προβληματισμούς.
Συχνά έχουν ενδιαφέροντα που εστιάζονται στις
επιστήμες όπως τα μαθηματικά ή τη φυσική και
τη λογοτεχνία. «Τα στοιχεία αυτά είναι εμφανή
ακόμα και από την ηλικία των 3 ή 4 ετών, όταν
το παιδί δείχνει προσοχή σε προγράμματα τηλεόρασης, αριθμούς ή γράμματα, καταλαβαίνει ότι
κάνει κάποιος λάθος και εμφανίζει τελειομανία.
Μπορεί επίσης να μην του αρέσουν τα συμβατικά παιχνίδια και να προτιμά ενήλικες ή μεγαλύτερα παιδιά. Το κριτικό πνεύμα, η αίσθηση του
χιούμορ και ο σχολιασμός ποικίλων θεμάτων
είναι επίσης ενδεικτικό γνώρισμα, με το προφίλ
να συμπληρώνεται με την υψηλή ενσυναίσθηση
και συναισθηματική ωριμότητα», τονίζει.
Συμβουλές προς τους γονείς
Οι γονείς αυτών των παιδιών πρέπει να δείχνουν αποδοχή και κατανόηση. Η ισορροπία είναι δύσκολη, γιατί μπορεί ένα παιδί να σκέφτεται διαφορετικά αλλά δεν παύει να έχει τις ίδιες
συναισθηματικές ανάγκες. Πολύ συχνά από
έλλειψη ενημέρωσης δεν υπάρχει η κατάλληλη
ενασχόληση, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η έμφυτη περιέργειά τους για γνώση. Άλλοι
γονείς αντίθετα, θεωρούν ότι το παιδί τους είναι χαρισματικό για την δική τους εκπλήρωση
επιθυμιών. Για αυτό η γνώμη ενός ειδικού μέσα
από εξειδικευμένα τεστ είναι πολύ σημαντική.
Η συμβουλευτική είναι εξίσου απαραίτητη τόσο
στο σχολικό πλαίσιο όσο και το οικογενειακό

ιδιαιτέρως στην περίοδο της εφηβεία ώστε να
μπορέσει το παιδί να αποδεχτεί και να διαχειριστεί την διαφορετικότητα του.
Τι είναι το WISC τεστ
Οι αναθεωρήσεις που ενσωματώνει η πέμπτη έκδοση του WISC, ενισχύουν την ήδη σημαντική συμβολή της κλίμακας στην ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών. Εξάγονται πέντε
διαφορετικοί δείκτες πέραν του Γενικού Δείκτη
Νοημοσύνης (Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης,
Δείκτης Οπτικοχωρικής Αντίληψης, Δείκτης
Ρέοντα Συλλογισμού, Δείκτης Εργαζόμενης
Μνήμης, Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας) που
διαμορφώνουν μία διαφορετική δομή σε σχέση
µε τους δύο δείκτες (Λεκτικός Δείκτης Νοημοσύνης, Πρακτικός Δείκτης Νοημοσύνης) που
ήταν διαθέσιμοι στο WISC–III. Επομένως, οι
διαθέσιμες πληροφορίες για τον σχολικό ή τον
κλινικό ψυχολόγο σχετικά µε τις δυνατότητες
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, θα
είναι περισσότερες και πιο συνεκτικές. Ακόμα, οι
διαθέσιμοι βοηθητικοί δείκτες που προκύπτουν
από την επιμέρους επεξεργασία των βαθμολογιών του παιδιού, ενισχύουν τα ευρήματα της
ψυχολογικής εξέτασης, συμβάλλοντας στην
ακριβέστερη διάγνωση.
Η Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά (WISC) χρησιμοποιείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας (ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Γ.Ν., Μονάδες Ψυχικής Υγείας
κ.λπ.), καθώς και από ιδιώτες ψυχολόγους και
κρίνεται απαραίτητη για τη διάγνωση, και τον
σχεδιασµό εξατοµικευµένου προγράµµατος. Τα
αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό
για παρεμβάσεις και αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.

E Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Κ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ Μ Α Λ Λ Ι Ώ Ν
Υ Ψ Η Λ Η Σ Π Ο Ι ΟΤ Η ΤΑ Σ

Κατερίνα Νοτοπούλου:

ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ

Συνέντευξη

Η διοίκηση Ζέρβα
δεν έχει όραμα για την πόλη
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Για χυδαίο λαϊκισμό στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού κατηγορεί την κυβέρνησης η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου σε συνέντευξη της
στην Karfitsa, καταγγέλλοντας μάλιστα τη Νέα
Δημοκρατία για κλίμα ξενοφοβίας και ρατσισμού που καλλιέργησε τα προηγούμενα χρόνια
για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Την ίδια στιγμή η κ. Νοτοπούλου ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» ασκώντας
κριτική στη διοίκηση υπό τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, δηλώνει πως αυτός δεν έχει όραμα
για την πόλη, υποστηρίζοντας πως ξηλώνει όσα
θετικά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Η πρώην
υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης τοποθετείται
και για την πολιτική πορεία της διεύρυνσης που
ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως ήρθε η
ώρα για συνάντηση με ανθρώπους που διέγραψαν καθαρή πορεία με στόχο τον σοσιαλισμό
και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αναφερόμενη
στη αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, η
ίδια ζητά άσκηση πολύπλευρης πίεσης προς την
Άγκυρα κι άμεση ενεργοποίηση των κυρώσεων
της ΕΕ.
Η σύναψη μνημονίου Τουρκίας – Λιβύης
δείχνει ξεκάθαρα πως η προκλητικότητα και
διεκδικητικότητα της τουρκικής πλευράς έχει
ξεπεράσει κάθε όριο. Σας ικανοποιεί ο μέχρι
στιγμής χειρισμός του θέματος από την κυβέρνηση; Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν; Η
κυβέρνηση εμφανίζεται αμήχανη χωρίς εθνικό
σχέδιο διαχείρισης. Tα θέματα της εξωτερικής
πολιτικής, αυτονόητα πρέπει να μένουν μακριά από την κομματική αντιπαράθεση και αυτό
πρέπει να τηρείται εκτός από την αξιωματική
αντιπολίτευση και από την ίδια την κυβέρνηση.
Εμείς δεν λαϊκίζουμε όπως έκαναν με το Μακεδονικό, αλλά ζητάμε ενεργητική πολιτική,
όπως ακολουθήσαμε εμείς ως κυβέρνηση. Να
ασκηθεί πολύπλευρη πίεση προς την Τουρκία,
να ενεργοποιηθούν άμεσα οι κυρώσεις της ΕΕ
που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παράνομη
δραστηριότητά της στην Κύπρο, να επεκταθούν
αυτές σε παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας σε περίπτωση απόπειρας εφαρμογής της
ανυπόστατης και άκυρης συμφωνίας με τη Λιβύη. Παράλληλα, να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, άμεσα ως προς τα μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης και, όταν σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα και με την συνέχεια των διερευνητικών επαφών. Να απαιτήσει
να βρίσκεται στις διευρυμένες συνομιλίες για

το Λιβυκό, σε συνέχεια και της συμμετοχής της
Ελλάδας στη Διάσκεψη του Παλέρμο τον Νοέμβριο του 2018. Η απουσία της Ελλάδας από τις
Διαδικασίες του Βερολίνου τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν πρέπει να επαναληφθεί. Μόνο με
πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική
μπορούμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα της
χώρας μας. Και με αυτές τις θέσεις προσήλθαμε
ως ΣΥΡΙΖΑ στο Εθνικό Συμβούλιο ως πατριωτική δύναμη ευθύνης. Με συγκεκριμένες προτάσεις και επιδιώξαμε εποικοδομητικό διάλογο
για να επιστρέψει η χώρα σε ενεργητική εξω-

τερική πολιτική, να αποκτήσει ξανά πυξίδα και
ενιαίο αρραγές μέτωπο, για να μπορέσουμε να
αποκρούσουμε αποτελεσματικά την αναβάθμιση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας.
Το προσφυγικό – μεταναστευτικό το οποίο
επίσης εργαλειοποιεί η Τουρκία για δικό της
συμφέρον, αποτελεί σίγουρα ένα από τα μεγάλα ανοιχτά θέματα, καθώς αποτυπώνονται
και αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες. Έχουν
γίνει λάθη στη διαχείρισή του; Ποια είναι η
πρόταση σας; Η ΝΔ λαΐκισε. Υπερβολικά. Κυνικά και χυδαία. Βρίσκεται αντιμέτωπη με το

κλίμα ξενοφοβίας και ρατσισμού που καλλιέργησε τα
προηγούμενα χρόνια για μικροπολιτική εκμετάλλευση.
Βρίσκεται αντιμέτωπη με την ίδια την πραγματικότητα.
Το προσφυγικό είναι πολύ δύσκολο θέμα στη διαχείρισή
του και αυτό το αναγνωρίζει πλέον η κυβέρνηση. Είναι
χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη από τις Βρυξέλλες ότι η κατάσταση με το προσφυγικό στην Ελλάδα είναι μη διαχειρίσιμη. Αποτελεί, δε, κυνική επιβεβαίωση της ανεπάρκειας
της σημερινής κυβέρνησης. Μπορεί να υπήρξαν και από
εμάς ελλείψεις στη διαχείριση του προσφυγικού. Όμως η
ΝΔ κατάφερε μέσα σε 5 μήνες να κάνει την κατάσταση
ανεξέλεγκτη. Αφήσαμε την Μόρια με 5.000 πρόσφυγες
–σαφέστατα όχι ικανοποιητική εικόνα–, όμως σήμερα η
Μόρια έχει 15.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Ήταν παντελώς απροετοίμαστοι, βυθισμένοι στην επικοινωνιακή
τους πρακτική. Είχαν κάνει σημαία τους προεκλογικά το
προσφυγικό, για όλα έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Τασία! Τώρα
αναγνωρίζουν δημόσια ότι το πρόβλημα είναι γεωπολιτικό και πως για την επίλυση και διαχείρισή του απαιτείται
ευρωπαϊκή στήριξη. Ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη.
Έχει ξεκινήσει η προσπάθεια διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ. Να περιμένουμε κάποια πολιτική μετατόπιση, ίσως
προς το κέντρο; Ποιά η πολιτική κατεύθυνση που θα
ακολουθηθεί; Ο ΣΥΡΙΖΑ μετασχηματίζεται σε έναν χώρο
ανοιχτό σε μια μεγάλη προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία όπως την οραματιζόμαστε και όπως την ζήτησε ο ελληνικός λαός που μας ψήφισε. Οι πρωτοβουλίες ανθρώπων με πολιτική ιστορία, διαφορετικές πιθανόν με την
δική μας πορεία, όμως πάντα καθαρή πορεία με στόχο τον
σοσιαλισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη είναι η ώρα να
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συναντηθούμε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας,
έδωσε εντολή μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μαζικό, ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα, που θα αποτελεί
την καρδιά της προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας.
Και αυτό είναι ένα στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε
για τους χιλιάδες ανθρώπους που εκφράζουν την θέληση να συμμετάσχουν στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και της
Προοδευτικής Συμμαχίας. Στην ανασύνταξη της μεγάλης
προοδευτικής και δημοκρατικής πλειοψηφίας. Με όρους
ενότητας και συστράτευσης. Για την Αριστερά της εποχής
μας, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην μεγάλη εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Ανασυγκρότηση
της Προοδευτικής Παράταξης. Για ένα κόμμα που δεν θα
μένει στο επίπεδο των διακηρύξεων, της διαμαρτυρίας,
της αντιπολίτευσης, αλλά θα είναι σε θέση να εφαρμόσει
το πρόγραμμά του από θέση κυβερνητικής ευθύνης. Όχι
επειδή πάσχει από κυβερνητισμό αλλά επειδή πρέπει να
διαφυλάξει τα κεκτημένα.
Πώς κρίνετε τη διοίκηση Ζέρβα αυτούς τους πρώτους μήνες. Βλέπετε να γίνονται βήματα προς το καλύτερο ειδικά σε αυτά που θεωρείτε πως είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα; Δυστυχώς η διοίκηση του κ. Ζέρβα
δεν έκανε καθόλου καλή αρχή. Δεν έχει όραμα για την
πόλη, εγκλωβίζεται στην εμμονή του για «ευταξία». Ξηλώνει όσα θετικά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αντί να
έρθει και να χτίσει πάνω σε αυτά. Όραμα για την δική μας
παράταξη «Θεσσαλονίκη Μαζί» είναι η εξωστρέφεια της
πόλης, η ευρωπαϊκή της διάσταση. Όραμα είναι η ανοικτή
πόλη, σε ανθρώπους, πολιτισμούς και ιδέες. Όραμα είναι
η κλιματική ουδετερότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η καινοτομία. Δεν μπορεί να συναινεί και να επικροτεί ο δήμαρ-
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χος Θεσσαλονίκης στο έγκλημα που γίνεται αυτή τη στιγμή με το πάγωμα των εργασιών του μετρό. Δεν μπορεί να
μην αντιστέκεται στη διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης
από τους νόμους της ΝΔ. Δεν μπορεί να μην έχει λάβει
πρωτοβουλία για το νερό. Εμείς λάβαμε ήδη αυτήν την
πρωτοβουλία για τη διάσωση του δημόσιου χαρακτήρα
του νερού. Να μην δεσμεύεται για το δημόσιο χαρακτήρα
των υπηρεσιών του δήμου. Ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν
μπορεί να συνεχίσει να είναι παρακολούθημα της κυβερνητικής πολιτικής. Οφείλει να αποκτήσει σχέδιο για την
εξωστρεφή ανάπτυξη της πόλης.
Πώς βλέπετε τη φετινή χριστουγεννιάτικη Θεσσαλονίκη; Σας άρεσε ο στολισμός; Ως τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ τι άποψη έχετε, μπορεί να καταστεί
πόλος έλξης επισκεπτών η πόλη τις ημέρες των εορτών; Μου άρεσε η χωροθέτηση, η άνω μεριά της Αριστοτέλους είναι η γειτονιά μου και έχει γεμίσει ζωή. Απόδειξη
πως το αίσθημα ασφάλειας δεν γεννάται από την άγρια
καταστολή και την αστυνομοκρατία, αλλά από την ίδια
την κοινωνική δραστηριότητα, τη ζωή, τους ανθρώπους.
Επειδή εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά μας νοιάζει η ουσία δεν έχει τόσο μεγάλη
σημασία το αν μας άρεσε, είναι υποκειμενικό. Το ουσιώδες είναι το πώς η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο της
στην Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Η κατάργηση
του θεσμού του αντιδημάρχου, το σταμάτημα των έργων
υποδομών και μεταφορών η απουσία μεγάλων γεγονότων και εξωστρεφούς πολιτικής δεν είναι καλοί οιωνοί.
Όμως η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει κόμβος τουριστικός, οικονομικός, διπλωματικός. Αυτό απαιτεί ενεργητική
πολιτική, εξωστρέφεια, όραμα.
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Ιωάννης Ταχματζίδης:

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Συνέντευξη

Στόχος μας ένας σύγχρονος
δήμος Λαγκαδά

14 14.12.2019

Στη δημιουργία ενός σύγχρονου δήμου και
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, στοχεύει για το επόμενο διάστημα ο δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης.
Σε συνέντευξη του στην Karfitsa τονίζει πως η
νέα δημοτική αρχή που ανέλαβε από τις αρχές
του Σεπτέμβρη τα ηνία του δήμου «λειτουργεί
σε ασφυκτικά πλαίσια». Ωστόσο, όπως δηλώνει,
γνώριζε εκ των προτέρων πως το έργο του θα
ήταν δύσκολο καθώς τα ανοιχτά «μέτωπα» είναι πολλά και οι υποχρεώσεις τεράστιες.
Ο κ. Ταχματζίδης αναφέρεται σε κρίσιμους
ζητήματα όπως η καθαριότητα σ’ έναν δήμο
με τεράστια έκταση και 47 χωριά, η αξιοποίηση των Λουτρών Λαγκαδά με στόχο την προσέλκυση επιπλέον τουριστών και οι ενέργειες
που θα πρέπει να γίνουν για τη στήριξη του
πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Αναφορικά
με τα δημοτικά τέλη για το 2020, τονίζει πως
αν και τα οικονομικά του δήμου Λαγκαδά είναι
«πιεστικά» θα παραμείνουν «παγωμένα» και
θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά,
λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και οι δημότες.
Έχετε συμπληρώσει 100 ημέρες ως νέος
δήμαρχος Λαγκαδά. Ποιά ήταν η κατάσταση
που βρήκατε στον δήμο και σε ποιους τομείς
ρίξατε το βάρος ως καινούργια διοίκηση;
Η κατάσταση που βρήκαμε στο δήμο ήταν
αυτή που αναμέναμε. Το γνωρίζαμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και πως ο δρόμος
που θα καλούμασταν να περπατήσουμε, δεν θα
είναι λεωφόρος. Είμαστε ένας δήμος με τεράστια έκταση, με 47 χωριά που οι κάτοικοί τους
περιμένουν από εμάς να ανταποκριθούμε και
να δώσουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το
έργο μας, γιατί οι υποχρεώσεις του δήμου είναι
τεράστιες. Λειτουργούμε σε ασφυκτικά πλαίσια.
Πρώτος στόχος είναι να δημιουργήσουμε έναν
δήμο σύγχρονο, όπου θα υπάρχουν κανόνες
και διαδικασίες που θα τηρούνται, θα εφαρμόζονται. Θέλουμε να εμπνεύσουμε το στελεχιακό
δυναμικό μας, να το επιμορφώσουμε, να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες της πληροφορικής,
να είμαστε κι εμείς, ο δήμος Λαγκαδά στην πορεία της χώρας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, βέβαια, με όλα τα παραπάνω,
φροντίζουμε να είμαστε συνεπείς και, στο μέτρο
που οι συνθήκες το επιτρέπουν, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο που
εξελίσσεται η καθαριότητα; Πρόσφατα απευθύνατε έκκληση στους δημότες να μην απορρίπτουν ογκώδη και αδρανή απόβλητα. Ποιός

ο λόγος; Δημιουργούνται παράνομες χωματερές;
Ποτέ ένας δήμαρχος δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο εξε-

λίσσονται τα πράγματα στην καθαριότητα. Όσο καλά και
να πηγαίνουν. Άλλωστε, πρόκειται για έναν τομέα στον
οποίο καθημερινά δίνουμε εξετάσεις, καθώς οι δημότες
είναι αυτοί που διαπιστώνουν αν γίνεται ή δεν γίνεται
δουλειά. Για τα ογκώδη, υπήρξαν καταγγελίες προς τις
υπηρεσίες Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του δήμου
μας για την αυθαίρετη εναπόθεση ογκωδών και αδρανών
σε κάδους και σημεία όπου απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση. Απευθύναμε έκκληση προς τους δημότες να συμμορφωθούν με τον κανονισμό καθαριότητας. Άλλωστε,
υποχρεώσεις θα πρέπει να υπάρχουν και στις δύο πλευρές (δήμου – δημοτών). Συστήσαμε να απευθύνονται σε
αδειοδοτημένες εταιρείες, που λειτουργούν για τον σκοπό αυτό.
Με τα δημοτικά τέλη τι αποφασίσατε για το 2020;
Θα μειωθούν ή θα μείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι;
Αν και τα οικονομικά του δήμου είναι πολύ πιεστικά,
αποφασίσαμε τα δημοτικά τέλη να παραμείνουν στα ίδια
επίπεδα με το 2019. Αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας, θεώρησα ότι αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο για την
απόφασή μας.
Ένα άλλο θέμα που «καίει» είναι η επέκταση του
φυσικού αερίου στην πόλη του Λαγκαδά και σε δημοτικές κοινότητες. Λάβατε δεσμεύσεις από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ότι θα προχωρήσει το θέμα;
Είχαμε πρόσφατα μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της ΕΔΑΘΕΣΣ, κ. Μπακούρα,
και στελέχη της εταιρείας φυσικού αερίου, καθώς θέλαμε αρχικά να πληροφορηθούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός

τους για την πόλη του Λαγκαδά, όπου αναπτύσσουν ήδη
το δίκτυό τους εδώ και ένα χρόνο. Συζητήσαμε για την
επέκταση αυτού του δικτύου, καθώς και για τη δημιουργία νέου υποσταθμού στον δρόμο Λαγκαδά – Χρυσαυγής,
προκειμένου να καλυφθούν οι εργατικές κατοικίες αλλά
και οι ανάγκες της Κοινότητας Χρυσαυγής. Έχουμε ήδη
στείλει επιστολή στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την οποία ζητάμε ως
δήμος Λαγκαδά να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό τους
τις κοινότητες Λαγυνών, Καβαλαρίου, Κολχικού και Σοχού.
Ο Λαγκαδάς είναι γνωστός για τα ιαματικά λουτρά
του. Έχετε κάποιες ιδέες ως διοίκηση για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών;
Τα Λουτρά Λαγκαδά είναι ένα από τα πιο σημαντικά
ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκησή μας.
Όπως έχω ήδη πει πολλές φορές, άποψή μας είναι ότι
μπορούν να αναπτυχθούν μόνο εφόσον υπάρξει ιδιωτικό
ενδιαφέρον και επενδυθούν κεφάλαια τα οποία δεν διαθέτει ο δήμος Λαγκαδά. Επειδή η Δημοτική Επιχείρηση
των Λουτρών βαρύνεται με προβλήματα από το παρελθόν (χρέη, δάνεια, δικαστικές αποφάσεις από ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές παραβάσεις κ.τ.λ), αποφασίσαμε
να προχωρήσουμε σε ορισμό διοίκησης Πρωτοδικείου.
Στόχος αυτής της διοίκησης θα είναι αρχικά η οικονομική
επάρκεια σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις (προς φορολογικές αρχές, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, δάνεια
κ.τ.λ) του παρελθόντος, με την επιχείρηση πάντα εν λειτουργία και βέβαια να προσπαθεί για την μέγιστη δυνατή
αξιοποίηση των σημερινών δυνατοτήτων της. Επιμένω,

όμως, ότι αναπτυξιακή προοπτική θα υπάρξει μόνο με
επενδυτικό ενδιαφέρον (τόνωση τοπικής οικονομίας,
δημιουργία θέσεων εργασίας, επισκεψιμότητα κ.τ.λ). Καλώς ή κακώς, το μοντέλο των Δημοτικών Επιχειρήσεων
απέτυχε στην Ελλάδα. Στην συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων και για λόγους που δεν είναι της παρούσης
να αναλύσω αλλά όλοι εικάζουν...
Κλείνοντας, μεγάλος αριθμός των κατοίκων του
δήμου Λαγκαδά ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
Ποιές είναι οι σκέψεις που έχετε για τη στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας;
Ως διοίκηση δίνουμε μεγάλη έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Παράγονται στο δήμο Λαγκαδά αγαθά τα οποία,
δυστυχώς, δεν καταφέρνουν να κατακτήσουν την ελληνική αγορά ως προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Επιδίωξή μας είναι να συνδέσουμε την αγροτική παραγωγή με την επιστημονική κοινότητα, ώστε τα παραγόμενα προϊόντα αγροδιατροφής να ξεφύγουν από το επίπεδο
της λαϊκής αγοράς γιατί το δικαιούνται. Συμμετέχουμε
σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημιουργίας «θερμοκοιτίδας
αγροτικών εκμεταλλεύσεων» με έδρα το δήμο μας, μέσα
από την οποία θα εκπαιδευτούν αγρότες και κτηνοτρόφοι
στα νέα δεδομένα παραγωγής και επιχειρηματικής δράσης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Μέσα από την θερμοκοιτίδα θα υπάρξει ολιστική προσέγγιση στον άξονα
παραγωγή – τυποποίηση – προβολή – προώθηση. Στον
δήμο μας λειτουργεί τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής, με
επιστήμονες της οποίας αναζητούμε πεδία συνεργασίας
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής.
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Γιάννης Ιωαννίδης:

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Συνέντευξη

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και
να διεκδικούμε για τον δήμο Δέλτα

16 14.12.2019

Αποφασισμένος να συνεχίσει την πίεση προς
την κυβέρνηση για την επίλυση βασικών θεμάτων που απασχολούν τον δήμο, είναι ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης. Σε συνέντευξή
του στην Karfitsa αναφέρεται στο έργο που έχει
παράξει στις 100 ημέρες από την ανάληψη των
καθηκόντων του και αφήνει αιχμές κατά της
προηγούμενης διοίκησης. Κάνοντας έναν μίνι
απολογισμό των πρώτων μηνών, ο κ. Ιωαννίδης
στέκεται στις κινήσεις που έχουν ήδη γίνει για
το προσφυγικό, την ασφάλεια των πολιτών, τις
αστικές συγκοινωνίες, τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την καθαριότητα αλλά
και τη δρομολόγηση σημαντικών έργων για τον
δήμο Δέλτα.
Κύριε Ιωαννίδη, είστε ικανοποιημένος από
το έργο που παράξατε στις πρώτες 100 ημέρες; Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη
διοίκηση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά
θεμάτων στην καθημερινότητα των κατοίκων,
με εκκρεμότητες που άφησε η απελθούσα διοίκηση. Υπήρχαν διαχρονικά μεγάλα προβλήματα, τα οποία έπρεπε γρήγορα να αντιμετωπίσουμε και να πετύχουμε –αν όχι την άμεση επίλυση
τους– τουλάχιστον τον σχεδιασμό επίλυσης με
ορατό ορίζοντα. Αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης
ότι παραλάβαμε ένα δήμο παραμελημένο, με
περιοχές σε εγκατάλειψη, ο οποίος κινούταν με
τον αυτόματο πιλότο. Ικανοποιημένος θα είμαι
μόνο όταν όλα τα θέματα φτάσουν σε ένα καλό
και ποιοτικό επίπεδο, ξεκινώντας από αυτά της
καθημερινότητας. Θέλουμε τη βελτίωση να τη
διακρίνουν και να την αναγνωρίζουν οι δημότες μας σε κάθε τους βήμα. Συγχρόνως, όμως,
θέλω να δηλώσω πολύ ικανοποιημένος με το
πνεύμα συνεργασίας που οικοδομήσαμε, τη διαθεσιμότητα όλων των μελών της νέας διοίκησης σε χρόνο, κόπο και προσπάθεια καθώς και
τις πρωτοβουλίες των μελών της που βρίσκουν
μαζική ανταπόκριση από την κοινωνία που παρακολουθεί με ενδιαφέρον, ενώ συμβάλλει,
συμμετέχει και ενισχύει το έργο μας, με τοπικές
πρωτοβουλίες που παίρνουν εθελοντικές ομάδες πολιτών κατά περιοχή με ποικιλία δράσεων
που αγγίζει όλες τις πτυχές του δήμου.
Σ’ ένα μίνι απολογισμό, τι πετύχατε έως
τώρα; Καταφέραμε να διεκπεραιώσουμε σειρά
ζητημάτων που θεωρούνταν από τη διοίκησή
μας αυτονόητα. Καθαρίσαμε φρεάτια που είχαν
να καθαριστούν χρόνια, μειώνοντας τον κίνδυνο να πλημμυρίζουν οι δρόμοι με την πρώ-

τη βροχή, συχνό φαινόμενο του παρελθόντος.
Ολοκληρώνεται το νηπιαγωγείο στον οικισμό
«Αγία Σοφία» που κάηκε τον Απρίλιο του 2019
και άμεσα θα γίνει αγιασμός και έναρξη μαθη-

μάτων. Στο επίπεδο της ασφάλειας, πετύχαμε τη
δέσμευση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη για ενίσχυση των αστυνομικών περιπολιών
με επιπλέον 30 αστυνομικούς. Παράλληλα, έγι-

νε δεκτό από τον ΟΑΣΘ το αίτημα μας να δημιουργηθεί ξεχωριστή γραμμή για την απευθείας μεταφορά μεταναστών από το κέντρο φιλοξενίας στον ΟΣΕ. Αναπτύσσουμε συντεταγμένα την πολιτική προστασία, με όσα μέσα διαθέτουμε ώστε να προστατεύσουμε τις
κοινότητες από ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ξεκινάει η
εκπόνηση ορθολογικού σχεδίου για τη σωστή και αναλογική χρέωση των καταναλωτών
από τη ΔΕΥΑΔΔ, ενώ ανοίξαμε το δίαυλο της διαπραγμάτευσης με την ΕΥΑΘ για τη διευθέτηση του χρέους των 14 εκατ. ευρώ του δήμου, μετά την αναβολή που πήραμε ως προς
το χρόνο της εφετειακής εκδίκασης. Τέλος, επιτακτική είναι η ανάγκη υδροδότησης της
δημοτικής ενότητας Αξιού από το δίκτυο της ΕΥΑΘ. Επιχειρούμε να θέσουμε σε λειτουργία τις υπηρεσίες του δήμου, παρά το γεγονός ότι τις παραλάβαμε αποδεκατισμένες από
υπαλλήλους κρίσιμων ειδικοτήτων, καθώς η προηγούμενη διοίκηση υπέγραφε όσες μετακινήσεις της ζητούνταν χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη αναπλήρωσης των κενών για την
παραγωγή αναγκαίου έργου. Αυτά που ανέφερα είναι μερικά από τα πολλά που έγιναν και
τα ακόμα περισσότερα που δρομολογούνται για την επόμενη χρονιά.
Ωστόσο, τα «ανοιχτά» μέτωπα του δήμου είναι πολλά: προσφυγικό, ΟΑΣΘ, επιχειρήσεις που έχουν ερημώσει… Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο και ποιές οι προτεραιότητες; Οι προτεραιότητες που θέσαμε εξαρχής παραμένουν σταθερές. Άπτονται πρωτίστως της καθημερινότητας των δημοτών και αφορούν σε ελλείψεις στις υποδομές και
στη διαμόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για καλύτερη ποιότητα ζωής όπως
καθαριότητα, παιδικές χαρές, παροχή αναγκαίων κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών σε
όλους. Γι ‘ αυτό προσπαθούμε καθημερινά. Παράλληλα, έχουμε και τα μεγάλα ζητήματα όπως το θέμα του πόσιμου νερού στη δημοτική ενότητα Αξιού και το χρέος προς την
ΕΥΑΘ που ήδη σας εξέθεσα. Το προσφυγικό μας ταλανίζει και μας επιβαρύνει λόγω της
προσέλευσης παράνομων μεταναστών που συγκεντρώνονται γύρω από το στρατόπεδο
Αναγνωστοπούλου. Έχουμε ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι ως δήμος έχουμε
καταβάλλει το μέρισμα αλληλεγγύης που μας αναλογεί και με το παραπάνω και δεν θα
δεχτούμε δημιουργία και άλλου κέντρου προσφύγων. Θέλουμε να εφαρμοστεί ο κανόνας
του 1% που έθεσε ο πρωθυπουργός ως αναλογία φιλοξενούμενων προσφύγων και τοπικού πληθυσμού. Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τη διοίκηση της ΕΛΑΣ και τον
προϊστάμενο της εισαγγελίας, άρχισαν τακτικοί έλεγχοι από την αστυνομία για την απομάκρυνση των παράνομων μεταναστών. Επίσης, είμαστε ο μοναδικός δήμος στη χώρα
που συγκεντρώνει τόσες πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις στα όρια του. Στη Βιομηχανική
Περιοχή Σίνδου σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ βρίσκεται περίπου το 34% των
εγκατεστημένων μονάδων και πραγματοποιείται κύκλος εργασιών περίπου €2,5 δισ., ήτοι
το 33,5% περίπου του συνόλου (€7,5 δισ. ) και προσφέρει περίπου 12.500 θέσεις εργασίας (34% του συνόλου στις ΒΙ.ΠΕ.) ενώ και η άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση Καλοχωρίου αριθμεί περίπου 450 επιχειρήσεις και προσφέρει το 10-15% του βιομηχανικού ΑΕΠ.
Μαζί με το παραγωγικό αγροτικό και αλιευτικό δυναμικό της περιοχής Χαλάστρας και
Αξιού, συγκροτούμε ένα παραγωγικό προφίλ που καλύπτει όλους τους τομείς και μπορεί
να ωθήσει στην ανάπτυξη όλη την περιοχή. Αυτό το συγκριτικό παραγωγικό πλεονέκτημα
θέλουμε να το αναδείξουμε και ανοίξαμε διαύλους επικοινωνίας με την επιχειρηματική
κοινότητα ώστε όλοι μαζί και με την εκπαιδευτική κοινότητα του Διεθνούς Πανεπιστημίου
να προχωρήσουμε σε συνέργειες αμοιβαία επωφελείς που αναδεικνύουν και ωθούν όλη
την δυτική περιοχή στην ανάπτυξη και δεν συσσωρεύουμε μόνο ότι είναι ανεπιθύμητο
στην άλλη πλευρά της πόλης.
Πότε να περιμένουμε την ανάπλαση του παραλιακού μέτωπο στο Καλοχώρι; Πρόκειται για φιλόδοξο σχέδιο... Η δυτική πλευρά της πόλης, της οποίας οργανικό τμήμα
είναι ο δήμος Δέλτα, έχει ξανακούσει φιλόδοξα σχέδια. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι τα
φιλόδοξα σχέδια είναι ωραία, αρκεί να μη μείνουν ανεκπλήρωτα «φιλόδοξα χαρτιά» σε
κάποιο συρτάρι. Η παραπομπή στις καλένδες της κάποτε εξαγγελθείσας μετεγκατάστασης της ΔΕΘ στη Σίνδο είναι πρόσφατη, ώστε να μας κάνει επιφυλακτικούς και να κρατάμε
μικρό καλάθι μέχρι να δούμε να ξεκινάει το έργο στην περιοχή μας. Η εκκίνηση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου στο Καλοχώρι ήταν διαχρονικό αίτημα, κεντρικό θέμα
της ατζέντας μας και διαμορφώνει αισιόδοξη προοπτική για το δήμο. Είναι έργο που θα
συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής και στην προσέλκυση επισκεπτών και επενδυτών.
Πάντως η δική μας θέση, την οποία έχω ήδη καταθέσει είναι να γίνει επέκταση του σχεδίου ανάπλασης μέχρι τις Αλυκές του Κίτρους Πιερίας, όπου κλείνει ο Θερμαϊκός κόλπος,
ώστε να συμπεριληφθούν οι εκβολές όλων των ποταμών. Θέση στην οποία συναινεί και
ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας θεωρώντας εφικτή την εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης.
Όσον αφορά στην καθημερινότητα, καθαριότητα ή τεχνικά έργα είναι τα βασικότερα παράπονα που ακούτε ως δήμαρχος; Η καθαριότητα είναι ένα ζήτημα που μας απα-

σχολεί όλους, γιατί αποτελεί την πρώτη εικόνα του πολίτη που βγαίνει από το σπίτι του
ή που επισκέπτεται τον δήμο και αυτή διαμορφώνει τη διάθεσή του και για τα υπόλοιπα.
Πρέπει να τονίσω ότι η συνεχής προσπάθεια του αρμόδιου αντιδημάρχου και η συνέργεια
των εργαζομένων, έφερε τα πρώτα αποτελέσματα στη γενική εικόνα. Βέβαια, τα παράπονα δεν θα λείψουν ποτέ, αλλά στόχος μας είναι να περιορίζονται ή να εντοπίζονται σε ειδικές περιπτώσεις χρόνια επιβαρυμένων ζωνών, τις οποίες όμως θα αντιμετωπίσουμε και
θα βελτιώσουμε. Όσο για τα τεχνικά έργα, αυτά υπόκεινται στις συνθήκες υπολειτουργίας
των τεχνικών υπηρεσιών μας λόγω του ελλιπούς προσωπικού. Παρόλα αυτά, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για την διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών και έχει
αποτέλεσμα, όπως φαίνεται από την ολοκλήρωση του νηπιαγωγείου στον οικισμό «Αγία
Σοφία». Με βάση τις περιοριστικές συνθήκες που υπάρχουν, ο δείκτης αποτελεσματικότητας έχει αυξηθεί, με τη μεθοδικότητα του υπεύθυνου αντιδημάρχου και τη συνεργασία
της υπηρεσίας.
Βρήκατε ευκαιρία στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στον δήμο, να τον
ενημερώσετε για προβλήματα της περιοχής. Θα συνεχίσετε την πίεση προς την κυβέρνηση με στόχο την επίλυση τους; Η πίεση προς την κυβέρνηση δεν είναι μονόδρομος,
είναι ένας τρόπος λύσης κάποιων εκ των προβλημάτων που αυτά χρήζουν της δικής της
απόφασης, παρέμβασης και δράσης. Στις πρόσφατες συναντήσεις μου με τον κ. Μητσοτάκη είτε με την ευκαιρία της ΔΕΘ στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, είτε με την ευκαιρία
άλλων εκδηλώσεων του έθεσα τα πλέον κρίσιμα θέματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο δήμο Δέλτα ευελπιστώ ότι θα
υπάρξει στο άμεσο μέλλον, όπως αποδέχτηκε την πρόσκληση μου την τελευταία φορά
που βρεθήκαμε κατά την επίσκεψη του στο εργοστάσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χάλυβος
στα Διαβατά, όπου εκδήλωσε το ενδιαφέρον να μας συναντήσει και να δει από κοντά τα
θέματα που μας απασχολούν. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη, υποχρέωση και ευθύνη
της πολιτείας να στρέψει το βλέμμα προς την παραμελημένη δυτική πλευρά της πόλης,
ώστε να επενδυθούν οι πόροι που χρειάζονται για να γίνει η ευρύτερη περιοχή και μαζί
και ο δήμος Δέλτα, ισότιμο τμήμα μιας καθολικά βιώσιμης Θεσσαλονίκης. Προς αυτήν την
κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να διεκδικούμε...

Αγγελική Π. Καραγιώργου
Ζωή Θ. Βασιλειάδου
Ιατροί Βιοπαθολόγοι - Μικροβιολόγοι
haemalab Μικροβιολογικά Εργαστήρια
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ:
Μ.Αλεξάνδρου 33
2310-721444
ANΩ ΤΟΥΜΠΑ:
Γρ.Λαμπράκη 207 και Τσιαπάνου 36-38
2310-926390 | 2310-917849
ΠΑΝΟΡΑΜΑ:
Ύδρας 27 και Κύπρου
2310-332210
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Πότε αναμένονται επιπλέον λεωφορεία
– Ποια είναι τα σχέδια του δήμου Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Reportage

ΟΑΣΘ: Οι ημερομηνίες – σταθμοί για
τη βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας

18 14.12.2019

Μια «οδύσσεια» δίχως τέλος όσον αφορά
στις καθημερινές μετακινήσεις με τον ΟΑΣΘ, σε
όλες τις γραμμές και σε όλο το πολεοδομικό
συγκρότημα, βιώνει τα τελευταία χρόνια το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση,
ωστόσο, εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί –τουλάχιστον έως έναν βαθμό– μέσα στο 2020, καθώς
την χρονιά που έρχεται αναμένεται να αυξηθεί
σημαντικά ο αριθμός των λεωφορείων που κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης.
Ατελείωτες ώρες αναμονής στις στάσεις,
συνθήκες «σαρδελοποίησης» εντός των οχημάτων, παλιά λεωφορεία που μπάζουν νερά και
χαλούν στη μέση της διαδρομής, είναι ορισμένες μόνο από τις… περιπέτειες που βιώνει ένας
Θεσσαλονικιός, ο οποίος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το ένα και μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς για να μετακινηθεί στην πόλη.Αυτή τη
στιγμή κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης περίπου 320 λεωφορεία, αριθμός
μικρός –όπως παραδέχονται ευθέως όλοι οι
εμπλεκόμενοι– για να καλύψει τις ανάγκες των
κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος,
δεδομένου ότι ο στόλος θα έπρεπε να διαθέτει
τουλάχιστον 500 – 520 οχήματα για τη βασική
εξυπηρέτηση όλων των γραμμών.
Τι γίνεται όμως από δω και πέρα; Σε ειδική
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης, με αποκλειστικό θέμα τον
ΟΑΣΘ, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Μεταφορών, Νίκος Σταθόπουλος, έδωσε δύο
ημερομηνίες – σταθμούς για τη βελτίωση του
συγκοινωνιακού έργου.
Όπως δεσμεύτηκε ο γενικός γραμματέας,
το αργότερο στα τέλη του Φλεβάρη θα προστεθούν στην κυκλοφορία περίπου 100 – 120
λεωφορεία, τα οποία θα προκύψουν μέσω της
σύμβασης με τα ΚΤΕΛ. Κι επειδή ο αριθμός των
λεωφορείων που θα κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης και πάλι δεν θα επαρκεί, θα
«τρέξει» μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020
διαγωνισμός για τη μίσθωση επιπλέον 150
σύγχρονων και αντιρρυπαντικών οχημάτων, τα
οποία όμως αναμένονται στους δρόμους μέχρι
το φθινόπωρο του νέου έτους.
Με τις δύο αυτές κινήσεις εκτιμάται πως θα
παρατηρηθεί βελτίωση αν και λόγω της παλαιότητας των αστικών λεωφορείων αναμένεται
από τα ήδη υπάρχοντα να αποσυρθούν μέσα
στο 2020… 90 στον αριθμό!

Γερασμένος ο στόλος
Το 60% των οχημάτων που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο ΟΑΣΘ, είναι ηλικίας άνω των 15
ετών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Γιώργο Σκόρδα, ο οποίος παραδέχεται
πως τα προβλήματα στην πόλη είναι πολλά και μεγάλα. «Αντί να πάρουμε νέα λεωφορεία
το 2018 απλώς επιμηκύνθηκε η ζωή αυτών που κυκλοφορούσαν κατά τρία χρόνια κι έτσι
φτάσαμε στα 23», είπε χαρακτηριστικά αφήνοντας αιχμές κατά της προηγούμενης κυβέρνησης και της προηγούμενης διοίκησης του ΟΑΣΘ.
«Προφανώς και τα λεωφορεία είναι παλιά και δεν ικανοποιούν καμία από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Την τελευταία διετία αποσύρθηκαν 129 οχήματα και μέχρι το φθινόπωρο του 2020 πρόκειται να αποσυρθούν ακόμη 90. Συνεπώς, είναι πιεστική η ανάγκη
να βρούμε λύσεις», υπογραμμίζει ο κ. Σκόρδας. Αναφερόμενος σε πρόσφατη έρευνα που
έγινε για λογαριασμό του ΟΑΣΘ σε δείγμα 1.200 ατόμων, ο ίδιος τονίζει πως το 50% των
πολιτών χρησιμοποιεί αστικές συγκοινωνίες και πως ένα ποσοστό άνω του 70% δηλώνει
ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία.
Μάλιστα, ανέφερε πως σύμφωνα με την ίδια έρευνα που έχει η διοίκηση στα χέρια της
«7 στους 10 πολίτες θέλουν περισσότερους ελέγχους και επιβολή νομιμότητας», ενώ σημείωσε ακόμα ότι η εισιτηριοδιαφυγή έφερε μείωση των εσόδων για τον ΟΑΣΘ. Πρόσθεσε
δ, πως θα αρχίσει και πάλι συστηματικός έλεγχος για τους «τζαμπατζήδες» στα λεωφορεία και διευκρίνισε ότι η επιβολή προστίμων δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποτελεί μέρος
της διαπαιδαγώγησης των πολιτών.
Πάντως, αναφερόμενος στους μακροπρόθεσμους στόχους του Οργανισμού ο νέος
πρόεδρος του ΟΑΣΘ έκανε λόγο για... wi-fi εντός των λεωφορείων, για «έξυπνη κάρτα»
πολλαπλών διαδρομών, για κάρτα 72 ωρών αλλά και εβδομαδιαία κάρτα για τη διευκόλυνση των πολιτών. Όσον αφορά στην εφαρμογή της τηλεματικής, ειπώθηκε από τον
διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΘ, Γιώργο Σπανό, πως λειτουργεί αξιόπιστα, ενώ μνημονεύτηκε το κοινωνικό πρόσωπο του Οργανισμού με τις δωρεάν μετακινήσεις ευπαθών
κοινωνικά ομάδων και μεγάλης μερίδας πολιτών.
«Άμεσες λύσεις» ζητάει ο Κ. Ζέρβας
«Ντροπή» για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να μην διαθέτει ούτε ένα
μέσο μαζικής μεταφοράς, είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ζητώντας άμεσα λύσεις καθώς αυτή τη στιγμή λείπουν από την πόλη τουλάχιστον 170 λεωφορεία για την πλήρη υλοποίηση του μεταφορικού έργου.
Ποιές είναι όμως οι πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει ο δήμος Θεσσαλονίκης προ-

κειμένου να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση; Σύμφωνα με τον κ. Ζέρβα, η διοίκηση
του δήμου θα συμβάλλει στην καλύτερη κίνηση των αστικών λεωφορείων στους δρόμους, σε συνεργασία της τροχαίας με τη δημοτική αστυνομία και θα καθαρίσει τις λεωφορειολωρίδες.
Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα μεριμνήσει προκειμένου να
βελτιωθούν οι στάσεις του ΟΑΣΘ και «από μνημεία κακογουστιάς και πεδίο καθημερινού
βανδαλισμού, να μετατραπούν σε στάσεις που θα κοσμούν το αστικό περιβάλλον και θα
διακρίνονται για την αντοχή των υλικών τους, τη σχεδιαστική τους αρτιότητα και τη χρηστική τους διάσταση», όπως είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος. Παράλληλα, στα σχέδια
είναι να αξιοποιηθούν όλες οι τεχνολογικές εφαρμογές που μπορούν να βελτιώσουν τις
αστικές συγκοινωνίες.

Η γυμναστική του μέλλοντος!
Έλλειψη χρόνου για γυμναστική;
Αυτό που μέχρι τώρα ήταν δυνατό μόνο με σκληρή καθημερινή
άσκηση, τώρα πια μοιάζει πανεύκολο.
Με μόλις 20 λεπτά την εβδομάδα, τα οποία αντιστοιχούν σε
3-4 ώρες κλασσικής προπόνησης, μπορείτε να επιτύχετε τους
στόχους σας γρηγορότερα.
Χρησιμοποιείται από κορυφαίους αθλητές και κέντρα γυμναστικής σε όλο τον κόσμο.
Είναι απόλυτα ασφαλής μέθοδος
με ιατρικές πιστοποιήσεις.
Εξατομικευμένο πρόγραμμα
άσκησης. VIP εξυπηρέτηση με
συνεδρίες κατόπιν ραντεβού σεβόμενοι την ιδιωτικότητα.
Μοναδικοί στη Θες/νίκη
με ειδική στολή εκγύμνασης,
Wireless ασύρματη σύνδεση χωρίς καλώδια.
Dual training. Ταυτόχρονη άσκηση 2 ατόμων.
• Μυϊκή Ενδυνάμωση
• Λιποδιάλυση – Σύσφιξη
• Φυσική Αποκατάσταση
• Εξάλειψη Κυτταρίτιδας
• Ενεργ. Μεταβολισμού
• Σωματική Ανόρθωση
14.12.2019
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Invitation
H εφημερίδα «Karfitsa» γιορτάζει με επετειακή εκδήλωση
τη συμπλήρωση 11 ετών από την κυκλοφορία της

τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019
στο Ολύμπιον
Με dress code την καλή σας διάθεση, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί
σε ένα Pre X-mas Party με πολλές εκπλήξεις και δώρα!
Την εκδήλωση συντονίζει ο Χάρης Σιανίδης
Ώρα προσέλευσης: 20:00

το ELIXIR GYM NETWORK αγαπάµε την άσκηση και δείχνουµε τεράστιο σεβασµό
στους ανθρώπους που µας εµπιστεύονται και όχι µόνο.
Η ιστορία µας, αποδεικνύει την πίστη µας στον παραδοσιακό τρόπο άσκησης και
νικά την άσκηση σαν µέσο πρόληψης της υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Για εµάς, στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο ασκούµενος, και αναζητάµε την τίµια
υναλλαγή µαζί του, µε απώτερο σκοπό να τον καθοδήγησουµε, µέσω της σωστής
ενηµέρωσης και της έµπνευσης, να πετύχει τους στόχους του.

ποστολή µας είναι η εξαιρετική εξυπηρέτηση σε εξαιρετικούς ανθρώπους
αι η πρόβλεψη των αναγκών του κάθε ενεργού µέλους του δικτύου µας.

G Y M

N E T W O R K

G Y M

Τα δικά µας “χέρια” είναι αλλιώτικα!
Amazing Service, For Amazing People
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΕΥΖΩΝΩΝ
2310 859 880

www.elixirstudio.gr
Χορηγοί
εικοινωνίας:

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 3
ΜΕΤΕΩΡΑ
2310 639 952

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΡΟ∆ΟΣ
2241 065277

Προσωρινή διαταγή για διαμέρισμα στο κέντρο λόγω παρεμβάσεων

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ

Reportage

«Μπλόκο» σε Airbnb από το
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

22 14.12.2019

Την ώρα που η συζήτηση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσα από πλατφόρμες τύπου
Airbnb κορυφώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δικαστήριο της Θεσσαλονίκης απαγόρευσε τη χρήση διαμερίσματος που χρησιμοποιείται
με τον τρόπο αυτό στο κέντρο της πόλης, μετά
την προσφυγή των υπολοίπων ιδιοκτητών της
οικοδομής. Πρόκειται για προσωρινή διαταγή
που έδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά
τη διάρκεια της συζήτησης των ασφαλιστικών
μέτρων πριν λίγες ημέρες, με το αιτιολογικό
ότι έγιναν παρεμβάσεις που επηρεάζουν άλλα
διαμερίσματα. Η ίδια προσωρινή διαταγή είχε
επιβληθεί με την κατάθεση των ασφαλιστικών

και αναμένεται η οριστική απόφαση των ασφαλιστικών, την ώρα που η συζήτηση της κύριας
αγωγής διαρκώς αναβάλλεται.
Την υπόθεση είχε αποκαλύψει η Karfitsa,
όταν ιδιοκτήτες οικοδομής, τα διαμερίσματα της
οποίας είναι χαρακτηρισμένα γραφεία, προσέφυγαν στα δικαστήρια αναφέροντας ότι ολόκληρος
ο δεύτερος όροφος, ιδιοκτησίας ενός προσώπου,
έχει μετατραπεί σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης μέσα από πλατφόρμες όπως η Airbnb
ή η Booking. Σημείωναν πως πέραν από την αλλαγή της χρήσης των ακινήτων που επιτρέπεται
μόνον κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, όπως
την απόλυτη συμφωνία των υπολοίπων ιδιοκτη-

τών, έγιναν και πολεοδομικές παρεμβάσεις για
τις οποίες… αναμένεται να επιληφθεί η πολεοδομία.
Τα ασφαλιστικά μέτρα τεσσάρων ιδιοκτητών
διαμερισμάτων συζητήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου
και στο δικαστήριο τονίστηκε ότι οι παρεμβάσεις
που έγιναν για τη μετατροπή των γραφείων σε
διαμερίσματα, προκαλούν προβλήματα. Χαρακτηριστικό είναι πως αναφέρθηκε ότι σωλήνας
του αποχετευτικού δικτύου που προστέθηκε,
είχε διαρροή σε άλλο διαμέρισμα. «Απαγορεύει
προσωρινά στους καθ’ ων και σε κάθε τρίτο που
έλκει δικαιώματα απ’ αυτούς, να χρησιμοποιούν
το μπάνιο, τις τουαλέτες και την κουζίνα ενός

αυτοτελούς και διηρημένου γραφείου του 2ου ορόφου
της επίδικης οικοδομής», αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην προσωρινή διαταγή που έλαβε το δικαστήριο, με
ισχύ μέχρι την έκδοση απόφασης των ασφαλιστικών, με
γνώμονα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις
πρόσθετες κατασκευές. «Το δικαστήριο είδε αυθαιρεσίες
και προκαλείται ζημία από τη λειτουργία αυτού», τόνισε
ο συνήγορος ενός εκ των ιδιοκτητών γραφείων, Βασίλης
Χαλαμπάκης.
Τα ζητήματα που περιγράφονται στην αγωγή που κατατέθηκε από τους θιγόμενους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είδαν
ότι οι γείτονές τους έπαυσαν να είναι δικηγόροι, μηχανικοί
και γιατροί, παρά ένοικοι διαμερισμάτων που κάνουν διακοπές για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, άρχισαν το καλοκαίρι του 2018. «Κατά την επάνοδο στα γραφεία μας,
μετά από ολιγοήμερες διακοπές, διαπιστώσαμε έκπληκτοι ότι οι εναγόμενοι είχαν προβεί εκμεταλλευόμενοι
την απουσία μας, στη διάνοιξη μεγάλης τρύπας στην εκ
μπετόν πλάκα του δευτέρου ορόφου και είχαν περάσει, εν
αγνοία μας, μέσα από αυτή την τρύπα, σωλήνα αποχέτευσης, ο οποίος ξεκινά από τις ιδιοκτησίες τους, περνά μέσα
από την πλάκα μεταξύ των δύο ορόφων της οικοδομής
και τον οποίο συνέδεσαν με τον κεντρικό σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκεται εντός του χώρου του κοινόχρηστου
wc», σημειώνουν στην αγωγή τους. Η αγωγή μέχρι τώρα
δεν έχει συζητηθεί καθώς έχουν δοθεί αναβολές. Ωστόσο, με την απόφαση των τμήματος ασφαλιστικών μέτρων
το ένα από τα διαμερίσματα που μετατράπηκαν σε σπίτια
δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι.
Η… κινητικότητα της πολεοδομίας
Η πολεοδομία Θεσσαλονίκης με πράξη της που
κοινοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου
επέβαλε πρόστιμο για τις αυθαίρετες παρεμβάσεις στον
συγκεκριμένο όροφο, ύψους 340.000 ευρώ ως πρόστιμο ανέγερσης και επιπλέον 170.000 ευρώ τον χρόνο, ως
πρόστιμο διατήρησης, μέχρι την κατεδάφιση των παρεμβάσεων και την επαναφορά των ακινήτων στην προτέρα
κατάσταση. Η αυτοψία στον συγκεκριμένο όροφο έγινε
στις 6 Δεκεμβρίου, ένα χρόνο μετά την καταγγελία που
έγινε. Σε περίπτωση βέβαια που οι κατασκευές κατεδαφιστούν άμεσα το πρόστιμο είναι μικρότερο των 1.000
ευρώ.
Αυτό που περιγράφηκε στην Karfitsa, είναι πως για
την υπόθεση έχει γίνει έγγραφη καταγγελία στην πολεοδομία του δήμου Θεσσαλονίκης, όμως η ανταπόκριση
των υπηρεσιών έγινε με ρυθμούς… χελώνας. Η καταγγελία επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι ουσιαστικά έχει μετατραπεί η χρήση της οικοδομής και από γραφεία έγιναν
κατοικίες. Στην καταγγελία περιγράφεται ότι για τη μετατροπή της χρήσης της οικοδομής, από πολυκατοικίας
γραφείων, απαιτείται το 100% της συναίνεσης όλων των
ιδιοκτητών, ή το 65% αυτών σε περίπτωση προσφυγής
και κρίσης από τη Δικαιοσύνη. «Εδώ το 65% είναι αντίθετο», σημείωσε ο κ. Χαλαμπάκης προσθέτοντας πως
πέραν της αλλαγής χρήσης, που τονίζει ότι αποτελεί
κραυγαλέα πολεοδομική παράβαση, έγιναν παρεμβάσεις
στους κοινόχρηστους χώρους, πράξεις που προβλέπουν
αυστηρά πρόστιμα, όπως επιβεβαιώθηκε απ’ αυτό που
επιβλήθηκε.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ως αιτία του προστίμου
περιγράφεται ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έγιναν σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί «ιστορικός τόπος».

Ελσίνκι – ESPON: Τα Airbnb
και ο προβληματισμός στην Ευρώπη

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τη μορφή προσωρινής διαταγής, ήρθε
να διαδεχτεί απόφαση του τμήματος ασφαλιστικών
μέτρων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, με την οποία
απαγόρευσε να χρησιμοποιείται διαμέρισμα σε οικοδομή με βραχυχρόνια μίσθωση. Η συγκεκριμένη
απόφαση νομικοί εκτιμούσαν πως θα προκαλέσει
έντονες συζητήσεις σχετικά με τα διαμερίσματα και
τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσα από πλατφόρμες
στο διαδίκτυο.
Στην Ελλάδα η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από
τη νομιμότητα, τα έσοδα και το γενικότερο καθεστώς
που επικρατεί στα συγκεκριμένα ακίνητα. Σύμφωνα
με στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσα από πλατφόρμες τύπου
Αirbnb τον χρόνο από τον Μάιο του 2018 μέχρι τον
Ιούνιο του 2019 ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.
«Δεν υπάρχει ο έλεγχος που πρέπει, το δημόσιο
δεν βλέπει αν είναι παράνομο ή όχι το ακίνητο», ανέφεραν στην Karfitsa νομικοί εξηγώντας πως σύμφωνα
με το νόμο 4495/17 απαγορεύεται η εκμίσθωση και
παραχώρηση χρήσης ακινήτου που έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες (άρθρο 82). Μάλιστα οι οικονομικές
υπηρεσίες δείχνουν να ενδιαφέρονται μόνον για τα
έσοδα από τις εισπράξεις τέτοιων ακινήτων, παρά για
τη νομιμότητά τους. Ενδεικτικό είναι ότι ο ιδιοκτήτης
των ακινήτων που μετατράπηκαν σε διαμερίσματα
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν τα μισθώνει ο ίδιος
ως κατοικίες. Τα έχει μισθώσει σε εταιρία ως γραφεία,
όπως είναι η νόμιμη χρήση τους και η εταιρία με τη
σειρά της τα μισθώνει ως κατοικίες. Αυτός αποτελεί
και ο βασικός ισχυρισμός του ιδιοκτήτη, στην αντιδικία του με τους υπόλοιπους.

Το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων αποτελεί
ένα από τα κεντρικά ζητήματα που συζητούνται στην
Ευρώπη. Ενδεικτικό είναι ότι στο τελευταίο σεμινάριο
του ευρωπαϊκού δικτύου παρακολούθησης για την
εδαφική ανάπτυξη και συνοχή ESPON στο Ελσίνκι της
Φινλανδίας, όπου βρέθηκε η Karfitsa, στο πλαίσιο της
συζήτησης για την κυκλική και συνεργατική οικονομία αναπτύχθηκαν προβληματισμοί για τον έλεγχο
τέτοιων μισθώσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η πρόκληση είναι να βρούμε τους μηχανισμούς
να κάνουμε κανονικό αυτό που συμβαίνει με τα χιλιάδες διαμερίσματα που μισθώνονται παράνομα», παρατήρησε ο εκπρόσωπος του δήμου της Χάγης Γιαν –
Χάρκο Ποστ (Jan – Harko Post) στην εισήγησή του για
την κυκλική και τη συνεργατική οικονομία, θέτοντας
το ερώτημα αν περιμένουμε την οικονομική επίδραση
ή τον αντίκτυπο της οικονομίας στην ατζέντα για την
ανάπτυξη των πόλεων της Ευρώπης. Στην ίδια κουβέντα έγιναν αναφορές για μεγάλο αριθμό «παράνομων
βραχυχρόνιων μισθώσεων» με συγκεκριμένο προσανατολισμό σε γνωστές πλατφόρμες όπως η Airbnb.
Χαρακτηριστικά για το Άμστερνταμ αναφέρθηκε ότι
μπορεί να φτάνουν και τις 6.000.
Η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων μέσω
πλατφόρμας όπως η Αirbnb αποτελεί μοντέλο της
συνεργατικής οικονομίας, ωστόσο οι φωνές για λήψη
μέτρων που θα διασφαλίζουν τη νομιμότητα και ένα
αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, αρχίζουν να πληθαίνουν στην Ευρώπη. Άλλωστε γίνεται κοινώς αποδεκτό πως η κατάσταση με τη βραχυχρόνια μίσθωση
τέτοιου επιπέδου είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη και τα
περισσότερα κράτη περιορίζονται στην είσπραξη των
φόρων, αγνοώντας ακόμη και το πραγματικό μέγεθός
τους.
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Βουλγαρική εταιρία τουρκικών συμφερόντων
επιχειρεί να πάρει κομμάτι της πίτας των προμηθειών

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ

Reportage

«Ρεσάλτο»… αλά τούρκα
σε ελληνικά νοσοκομεία

24 14.12.2019

Βουλγαρική εταιρία, τουρκικών όμως συμφερόντων, επιχειρεί να διεισδύσει στα νοσοκομεία της χώρας με την προμήθεια ραδιοφαρμάκων, μέσω ελληνικής εταιρίας εισαγωγής
και εμπορίας φαρμάκων. Το Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης πρόσφατα απέρριψε προσφυγή
της για να προμηθεύσει κεντρικό νοσοκομείο
της πόλης. Ταυτόχρονα όμως, άλλο νοσοκομείο,
πάλι της Θεσσαλονίκης, ενέκρινε την προμήθεια
ραδιοφαρμάκων από τη συγκεκριμένη εταιρία
και η υπόθεση πάλι οδηγείται στα δικαστήρια
ύστερα από προσφυγή άλλης εταιρίας.
Η βουλγαρική εταιρία ανήκει σε τουρκικό
όμιλο, όπως φαίνεται και από την ιστοσελίδα
της. Η απόπειρα εισόδου της στον τομέα της
πώλησης ραδιοφαρμάκων σε νοσοκομεία, έγινε προ μηνών με τη συμμετοχή σε διαγωνισμό
νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Τελικά η προμήθεια ραδιοφαρμάκων και ραδιοϊσότοπων
κατακυρώθηκε σε ελληνική εταιρία, όμως η
υπόθεση οδηγήθηκε στην Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών και τελικά στο Διοικητικό
Εφετείο. Ελληνική εταιρία που έχει αναλάβει την
εισαγωγή των φαρμάκων που παράγει η βουλγαρική, ζήτησε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός με
το επιχείρημα πως ήταν «φωτογραφικός» και ότι
στην προκήρυξη αναφέρθηκαν οι προδιαγραφές
του φαρμάκου, δηλαδή φιαλίδιο 20 ml. Σε όλα
τα στάδια η προσφυγή απορρίφτηκε και ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και με τη «βούλα» του
Εφετείου.
Ωστόσο η ίδια εταιρία αναδείχτηκε προμηθεύτρια των ίδιων φαρμάκων σε άλλο νοσοκομείο
της Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα προκάλεσε
την αντίδραση ελληνικής εταιρίας που προσέφυγε αρχικά της απόφασης στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου και πλέον στην αρχή
προδικαστικών προσφυγών. Κύριος ισχυρισμός
της εταιρίας που ζητεί να ανατραπεί ο διαγωνισμός, είναι πως η εταιρία που τον κέρδισε «δεν
διαθέτει η ίδια κατάλληλη και επαρκή υποδομή
για την εκτέλεση της σύμβασης, αλλά στηρίζεται
για την πλήρωση των κριτηρίων αυτών σε άλλη
εταιρία, τη βουλγαρική που είναι και ο παραγωγός του ραδιοφαρμάκου», όπως τονίζεται στην
προσφυγή ενώπιον της επιτροπής προμηθειών
του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται
πως η ελληνική εταιρία εισαγωγής και εμπορίας
φαρμάκων που συμμετείχε στον διαγωνισμό και
τον κέρδισε, δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσω-

πικό και τεχνικά μέσα, ούτε ειδικό προσωπικό
για τον έλεγχο της ποιότητας των ραδιοφαρμάκων, όμως στηρίζεται στο προσωπικό της παραγωγού εταιρίας που δεν εμπλέκεται άμεσα στον
διαγωνισμό. Δηλαδή της βουλγαρικής.
Κόντρες σε επιτροπές
Η πρώτη «αντιπαράθεση» μεταξύ της εταιρίας που προμηθεύεται τα φάρμακα από τη
βουλγαρική εταιρία τουρκικών συμφερόντων
και αυτής που τελικά τον κέρδισε, ξεκίνησε στον
πρώτο διαγωνισμό νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Εκεί χάνοντας τον διαγωνισμό, ανέπτυξε επιχειρηματολογία περί φωτογραφικών διατάξεων για
τις τεχνικές προδιαγραφές των φαρμάκων. Ειδικότερα, ανέφερε ότι το φιαλίδιο των 20 ml δεν
πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση, καθώς τέτοιο
διαθέτει μόνον η εταιρία που κέρδισε τον διαγωνισμό. Ωστόσο στην προσφυγή της, που έφτασε
μέχρι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, δείχνει να συμφωνεί με την ανάγκη των προδιαγραφών.
Στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείο όπου
προσέφυγε η εταιρία σε βάρος της αρχής προδικαστικών προσφυγών, τονίζεται πως «η ίδια
η αιτούσα συνομολογεί στην προδικαστική της
προσφυγή την ανάγκη θέσπισης της προσβαλλόμενης προδιαγραφής, αποδεχόμενη ότι η επιλογή μικρού φιαλιδίου έχει πρακτικές αδυναμίες
και δυσχεραίνει το έργο του ιατρικού προσωπικού, προς άρση των οποίων η ίδια θα προσέφερε

ραδιοφάρμακο σε δύο φιαλίδια πολλαπλών δόσεων. Συνομολογεί επίσης η αιτούσα, κατά την
παρεμβαίνουσα, ότι η πιθανότητα σφάλματος
είναι μικρότερη στην περίπτωση του φιαλιδίου
20 ml, ότι δεν μπορεί να γίνει ορθή αραίωση στο
φιαλίδιο των 13,5 ml και ότι η πιθανότητα σφάλματος ως προς την ακριβή ποσότητα που λαμβάνεται προς χορήγηση στον ασθενή είναι μεγαλύτερη στο φιαλίδιο αυτό, με τεράστιους κινδύνους
για τον ασθενή (ανεπιτυχής και εσφαλμένη διαγνωστική απεικόνιση σε περίπτωση λήψης
μικρότερης δόσης, άσκοπη επιβάρυνση του
ασθενή με ραδιενέργεια σε περίπτωση λήψης
μεγαλύτερης δόσης, διπλάσια επιβάρυνση αυτού με ραδιενέργεια σε περίπτωση επανάληψης
της διαγνωστικής απεικόνισης)», σημειώνεται
στην απόφαση του δικαστηρίου.
Ο δεύτερος γύρος της «αντιπαράθεσης» δίδεται για την κατακύρωση διαγωνισμού υπέρ
της εταιρίας που προμηθεύεται φάρμακα από
τη βουλγαρική. Ήδη η υπόθεση έχει εξεταστεί
από την επιτροπή προμηθειών του νοσοκομείου, που εμμένει στην απόφασή της και πλέον
η προσφυγή έχει φτάσει στην αρχή προδικαστικών προσφυγών. Κύκλοι της ελληνικής εταιρίας
που εμφανίζεται θιγόμενη από τον διαγωνισμό
έκαναν λόγο για προσπάθεια εισβολής και στον
χώρο του φαρμάκου εταιριών τουρκικών συμφερόντων. Τόνιζαν μάλιστα πως τέτοια ζητήματα
πρέπει να εξετάζονται γενικότερα, καθώς ανάγονται στις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας.

Ο Ταξιάρχης της Χαλκιδικής είναι γνωστός και στην Ευρώπη

Το χωριό που γεμίζει με χριστουγεννιάτικα
δέντρα Ελλάδα και Κύπρο

δέντρου από τους καταναλωτές εξαρτάται από
συγκεκριμένους παράγοντες, όπως το μέγεθος
και το σημείο πώλησης. Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές διαμορφώνονται από 30 έως 50 ευρώ, ενώ
στην Αθήνα είναι λίγο πιο υψηλές επειδή ανάλογο είναι και το κόστος μεταφοράς και ενοικίασης
χώρου. Ο ελατοπαραγωγός όμως ξοδεύει αρκετά χρήματα για να ενοικιάσει χώρο στην Αθήνα
ή σε άλλες μεγάλες πόλεις για να εκθέσει τα
δέντρα του.
Η Αθήνα προμηθεύεται τον κύριο όγκο των
δέντρων και μάλιστα προτιμούν τα πολύ ψηλά
δέντρα από 2 μέτρα και πάνω για να διακοσμήσουν καταστήματα και ξενοδοχεία. Οι ελατοκαλλιεργητές πριν από μία πενταετία πουλούσαν
τον διπλάσιο αριθμό δέντρων. Οι νέες συνθήκες,
όμως, έριξαν την παραγωγή και όπως ήταν αναμενόμενο και τις τιμές. «Οι τιμές πρέπει να είναι
λογικές για τον καταναλωτή, να είναι προσιτές
για να μπορεί και ο κόσμος να αγοράσει και εμείς
να πουλήσουμε δέντρα στον κόσμο. Θα βρεις και
με 20 ευρώ ένα έλατο και ανάλογα με το μέγε-

θος και το ύψος ανεβαίνει η τιμή», αναφέρει ο
κ. Ξάκης.
Στο «χωριό των Χριστουγέννων», τα κέρδη
από τα έλατα δεν είναι πάντα αρκετά για τη διαβίωση μιας οικογένειας, ωστόσο αυτό το εισόδημα μέχρι στιγμής είναι ικανό για να κρατήσει τη
νέα γενιά στο χωριό και να συνεχίσει την παράδοση κρατώντας ζωντανή τη φήμη του χωριού
για τα πιο όμορφα φυσικά δέντρα της Ελλάδας.
Δράσεις συμβολικού χαρακτήρα
Σε μία προσπάθεια στήριξης του μοναδικού
τοπικού προϊόντος, φέτος οι κάτοικοι της κοινότητας του Ταξιάρχη την ημέρα του ανάματος
του πρώτου δέντρου στην Ελλάδα στις αρχές
Νοεμβρίου πραγματοποίησαν κλήρωση για δέκα
δωρεάν δέντρα στους παρευρισκόμενους. Παράλληλα προσφέρθηκαν δέκα δέντρα στο Σύλλογο Φίλων Παιδικών με Καρκίνο «Ελπίδα» και
τις επόμενες ημέρες ισάριθμα στο Συντονιστικό
Κέντρο Βορείου Ελλάδος του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής ζει στο πνεύμα των
Χριστουγέννων από τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς
εκτός από τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου
δέντρου που κάθε χρόνο ετοιμάζουν και διακοσμούν οι κάτοικοι της κοινότητας σχεδόν πρώτοι
απ’ όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, μπαίνουν στο κλίμα των γιορτών από νωρίς με την
υλοτόμηση των δέντρων που στέλνονται σε όλη
τη χώρα.
Από τις αρχές Δεκέμβρη αρχίζουν να διοχετεύονται τα χριστουγεννιάτικα έλατα από τον Ταξιάρχη στις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι κάτοικοι του πανέμορφου
ορεινού γραφικού χωριού του Χολομώντα ασχολούνται με τα έλατα ως κύρια εργασία και έχουν
στην ιδιοκτησία τους ειδικές καλλιέργειες, από
τις οποίες κάθε χρόνο παράγουν εκατοντάδες
δέντρα για τα Χριστούγεννα. Στο χωριό της Χαλκιδικής ζουν περίπου 1.000 κάτοικοι, με το 90%
του πληθυσμού να ασχολείται με την καλλιέργεια και πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων.
Όπως είναι φυσικό, ένα ολόκληρο χωριό περιμένει αυτές τις μέρες και οι ελατοκαλλιεργητές ελπίζουν η αγορά των δέντρων να πάει καλά όπως
τα προηγούμενα χρόνια, για να καταφέρουν να
κερδίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα.
Φέτος έχουν κοπεί μέχρι στιγμής περισσότερα από 23.000 έλατα, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρσι, ενώ οι ελατοκαλλιεργητές είναι έτοιμοι να αρχίσουν νέα παρτίδα
υλοτόμησης στην περίπτωση που υπάρξει ζήτηση από τους καταναλωτές και νέες παραγγελίες
από το εξωτερικό.
Οι καλλιεργητές του Ταξιάρχη εγκαθίστανται
μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων σε διάφορα σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί και σε
άλλες πόλεις της χώρας, όπως ο Βόλος, η Τρίπολη και η Κρήτη. Εδώ και μερικά χρόνια στους
μεγάλους πελάτες έχει μπει και η Κύπρος, με
τους εμπόρους της Μεγαλονήσου να έχουν παραλάβει μέχρι στιγμής περισσότερα από 2.000
έλατα όλων των μεγεθών.
Ο πρόεδρος της κοινότητας Ταξιάρχη και
ελατοπαραγωγός, Γιάννης Ξάκης, ζει όπως και
δεκάδες άλλοι συνάδερφοί του από αυτή τη
δουλειά. Φυτεύει έλατα και τα καλλιεργεί για
να φτάσουν στα ελληνικά και όχι μόνο σπίτια και
να ολοκληρώσουν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Οι τιμές
Το κόστος αγοράς ενός χριστουγεννιάτικου
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Ξενάγηση φοιτητών
από τον Κώστα Γιουτίκα

Παίζουν μπάσκετ οι αυτοδιοικητικοί
Στο παρκέ για τρίποντα ετοιμάζονται να μπουν τόσο
ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, όσο ο αντιδήμαρχος
Πέτρος Λεκάκης, ο εντεταλμένος για την Καθαριότητα Νίκος Ζεϊμπέκης και ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος
Μπαρμπουνάκης. Οι παραπάνω μαζί με άλλους 12 παίκτες, αιρετούς και υπαλλήλους του δήμου Θεσσαλονίκης
θα συμμετέχουν στον φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ με
βετεράνους καλαθοσφαιριστές της πόλης. Στόχος της
όλης δράσης είναι να ενισχυθεί η τράπεζα τροφίμων του
Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 12.00 στο
γήπεδο ΜΕΝΤ.

Στο Bazaar της ΝΔ Καλαμαριάς
ο Γκολιδάκης

Η… παιδική χαρά της Φ. Γεννηματά
Φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας υποδέχθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας
Γιουτίκας, στο νέο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην περιοχή του λιμανιού. Οι φοιτητές στο
πλαίσιο του μαθήματος «Έξυπνες πόλεις», είχαν την
ευκαιρία να ξεναγηθούν στο βιοκλιματικό κτίριο της
ΠΚΜ και να ενημερωθούν για τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα που διαθέτει, τα οποία το καθιστούν ένα
πραγματικά έξυπνο και πράσινο οικοδόμημα. Ο αντιπεριφερειάρχης τους συνόδευσε στο φυτεμένο δώμα που
συντηρείται στο κτίριο και στη συνέχεια στον αύλειο
χώρο όπου βρίσκεται ο διπλός σταθμός δωρεάν φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εκεί όλοι μαζί, πήραν
μπογιές και ειδικά πλαίσια για να αποτυπώσουν στον
ασφαλτοστρωμένο χώρο, την ένδειξη για θέση στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Εθελοντικές ... αντιδημαρχίες
Ποιοι θα είναι οι δύο νέοι άμισθοι αντιδήμαρχοι του
Κωνσταντίνου Ζέρβα; Μέσω του πολυνομοσχεδίου που
κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή πέρασε και άρθρο του
υπουργείου Εσωτερικών που αυξάνει τους αντιδημάρχους. Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον αντιδημάρχους σε αριθμό
που δεν υπερβαίνει το ⅓ του μέχρι σήμερα ισχύοντος
ανώτατου ορίου. Ο δήμος Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή
διαθέτει 8 αντιδημάρχους. Αρα, το επόμενο διάστημα ο κ.
Ζέρβας θα μπορέσει να προσθέσει άλλους δύο! Ποιοι θα
είναι; Η μία θέση θα “καπαρωθεί” από την Καθαριότητα.
Για την άλλη πολλά σενάρια παίζουν.

Πάντα δίπλα σε κάθε φιλανθρωπικό κάλεσμα ο π.
υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ καρδιολόγος Διαμαντής
Γκολιδάκης και αυτή τη φορά δε θα μπορούσε να απουσιάσει από το Χριστουγεννιάτικο Bazaar που διοργάνωσε
η τοπική της ΝΔ στην Καλαμαριά.

Αποδεχόμενοι με χιούμορ τον τίτλο η «Παιδική χαρά
της Φώφη Γεννηματά» ποζάρουν στον φωτογραφικό
φακό στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μέλη του ομολογουμένως
νεαρού σε ηλικία επικοινωνιακού επιτελείου του ΚΙΝΑΛ,
σε σύσκεψη που είχε η Φώφη Γεννηματά με νεαρά στελέχη του Κινήματος στο γραφείο της στη Βουλή. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
γραμματέα Τομέα Επικοινωνίας του κόμματος Κυριάκου
Κυριάκου, υπάρχει δόση αυτοσαρκασμού στην όλη αποδοχή του παραπάνω χαρακτηρισμού και ειρωνείας, την
ίδια στιγμή που επιχειρεί να δείξει η πρόεδρος και το επιτελείο της τον βαθμό ανανέωσης, ενότητας και ομοψυχίας που υπάρχει. Ωστόσο, το θέμα που προκύπτει είναι
πως αυτή η ενότητα και ομοψυχία παραμένει ζήτημα μιας
μικρής ομάδας, με μεγάλο αριθμό στελεχών να δυσανασχετούν, να διαμαρτύρονται και να εκφράζουν συχνά πυκνά σε προσωπικές τους τοποθετήσεις την άποψη πως το
κόμμα έχει γίνει ένα κλειστό κλαμπ, τη στιγμή που γίνεται
προσπάθεια διεύρυνσης του.

Αυτοδιοικητικοί στον ΟΣΕΘ
Τρεις άνδρες της αυτοδιοίκησης συμμετέχουν ως
μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ). Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα εκπροσωπεί ο Κωνσταντίνος Πάλλας, τον δήμο Θεσσαλονίκης ο γενικός
γραμματέας, Ευθύμης Φωτόπουλος και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ο δήμαρχος
Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Στο πνεύμα των εορτών Πατουλίδου κι
Αβαρλής

Με μπαγκέτα ο Ζέρβας
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Θετικές εντυπώσεις άφησε τόσο το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους
όσο και ο στολισμός της πόλης για τις φετινές γιορτές.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, δεν
δίστασε μάλιστα να ξεφύγει από τα τετριμμένα… ‘Ετσι,
άναψε το δέντρο όχι με τον παραδοσιακό τρόπο της αντίστροφης μέτρησης αλλά ως μαέστρος. Κρατώντας στο
χέρι μια μπαγκέτα -ως άλλο μαγικό ραβδάκι- χτύπησε
προς το έλατο ύψους 17 μέτρων και τα χιλιάδες λαμπιόνια μαγνήτισαν τα βλέμματα του κόσμου που είχε γεμίσει
την Αριστοτέλους.

Σε εορταστικούς ρυθμούς οι αυτοδιοικητικοί της
Θεσσαλονίκης… Την ημέρα της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους η
αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου και ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης του κεντρικού δήμου
Γιώργος Αβαρλής φόρεσαν τα χριστουγεννιάτικά τους. Η
κ.Πατουλίδου έβαλε ένα καπέλο ταράνδου, ενώ ο κ.Αβαρλής είχε στο πέτο της καμπαρντίνας του μια καρφίτσα
- χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και οι δύο πάντως έκλεψαν
την παράσταση και κέρδισαν τα βλέμματα όλων.

Και τρένο στην Καλαμαριά

Στο στοιχείο του ο Σωκράτης

Κούπκας vs Αβαρλή

Με ...τρένο θα μπορούν να κινούνται πλέον οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του δήμου Καλαμαριάς. Πρόκειται
για το χριστουγεννιάτικο τρενάκι της Δημοτικής Εμπορικής Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς ΑΕ ΟΤΑ που θα
πραγματοποιεί δωρεάν δρομολόγια στους στολισμένους
δρόμους της πόλης από τις 21 Δεκεμβρίου και καθ’ όλη
τη διάρκεια των γιορτών. Το τρενάκι θα αναχωρεί κάθε
μισή ώρα από το κέντρο της Καλαμαριάς και υπό τους
ήχους χριστουγεννιάτικων μελωδιών θα σκορπά χαμόγελα στα παιδιά και σε όσους νιώθουν παιδιά.

Γνώστης και ...λάτρης των οχημάτων -κάθε είδουςείναι ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, Σωκράτης Δημητριάδης ο οποίος φάνηκε ότι
«το ‘χει» με τις μηχανές. Επομένως, όταν εντόπισε παρατημένη στο αμαξοστάσιο μια ασφαλτική φρέζα βάλθηκε
να την θέσει σε λειτουργία με τη βοήθεια των υπηρεσιών
του δήμου Θεσσαλονίκης. Και τα κατάφερε... μετά από
περίπου 8 χρόνια ακινησίας. Τώρα, απομένουν κάποιες
μικρολεπτομέρειες και σε λίγες ημέρες το όχημα θα κινείται στους δρόμους της πόλης, αυτούς που παρουσιάζουν “ανωμαλίες” ώστε να τους επιδιορθώνει.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας και
ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος
Αβαρλής είναι συνεργάτες στο Δ. Θεσσαλονίκης αν και
προέρχονται από διαφορετικές παρατάξεις. Αύριο, ωστόσο, θα αντιπαρατεθούν στις εκλογές του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ο πρώτος ως επικεφαλής
προσκείμενης στο ΣΥΡΙΖΑ παράταξης “Προοδευτικοί Οικονομολόγοι” και ο δεύτερος με την προσκείμενη στη ΝΔ
Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολογων με επικεφαλής τον
Βασίλη Γεωργιάδη.

Διαγωνισμός για το πιο στολισμένο μπαλκόνι

Ευτυχισμένος ... παππούς ο Βούγιας

Το πιο στολισμένο μπαλκόνι του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου κερδίζει! Κάλεσμα προς τους δημότες να στολίσουν
όσο περισσότερο μπορούν τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους και στη συνέχεια να τους φωτογραφήσουν για να
πάρουν μέρος στον 1ο Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό Στολισμένου Μπαλκονιού απευθύνει η διοίκηση του δήμου. Από τη
μία θα “ντυθούν” γιορτινά περιοχές του δήμου και από την άλλη θα βρεθούν οι πέντε νικητές που θα μοιραστούν δώρα. Οι
ενδιαφερόμενοι σπεύσατε έως τις 22 Δεκεμβρίου να φωτογραφήσετε τα μπαλκόνια σας και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες στο facebook: Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού. Τα περισσότερα likes κερδίζουν!

Μήνυμα για τα αδέσποτα
Μην αγοράσετε κατοικίδιο, υιοθετήστε!
Μήνυμα για υιοθεσία αδέσποτων ζώων έστειλε εν όψει των γιορτών ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αθλητισμού του δήμου
Παύλου Μελά Σάκης Λαζαρίδης. Μέσω των
social media ο αντιδήμαρχος, που έχει στην
αρμοδιότητα του τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στον δήμο Παύλου Μελά, καλεί
τον κόσμο αυτά τα Χριστούγεννα να μην αγοράσουν αλλά να υιοθετήσουν ένα κατοικίδιο.

Ευχές από τον εγγονό του Μάρκο, που ζει στο Λονδίνο, δέχτηκε για την ονομαστική του εορτή ο Σπύρος
Βούγιας. Και ήταν τόση η χαρά του που αποφάσισε να τη
μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους αναρτώντας
μια φωτογραφία δική του και μια φωτογραφία του μικρού
εγγονού του. “Χρόνια πολλά παππού! Τα χρόνια πολλά σε
ξανακάνουν παιδί”, ήταν το σχόλιο του επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης “ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη”.



Εορταστικές προσφορές από τα City Med
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε
να κλείσετε το ραντεβού σας

∆ερµοαπόξεση προσώπου
µε διαµάντι, µόνο
30 € η συνεδρία!
Καθαρισµός προσώπου
και δερµοαπόξεση µε διαµάντι,
µόνο 70 € η συνεδρία!
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ΤΗΣ ΣΟΦΊΑΣ
-ΖΩΉΣ
ΠΑΡΆΣΧΟΥ*

ΤΟΥ ΘΩΜΆ Χ.
ΜΑΡΚΌΠΟΥΛΟΥ*

Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα μείνουν μέχρι να φύγουν...
Ίσως ο Όμηρος να είχε προφητικό ρόλο. Ίσως και η Οδύσσεια να
μην ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Ίσως, τώρα, να μας αγγίζει περισσότερο από ποτέ. Καθημερινά, καταφθάνουν στην Ευρώπη και κυρίως
στην Ελλάδα ψυχές χαμένες στο δρόμο για τη σωτηρία, βιώνοντας την
προσωπική τους Οδύσσεια. Πρόσφυγες αναζητούν το αυτονόητο: ένα
αύριο ασφαλές. Στεριά και θάλασσα «πνίγονται» από αγανακτισμένους
ανθρώπους, που, φεύγοντας από την κόλαση, σαν ζωντανοί-νεκροί,
μοιράζονται, πλέον, σε νέους τόπους, αντίσκηνα, μετρημένη τροφή
ενώ ζουν υπό συνθήκες που δύσκολα χαρακτηρίζονται ανθρώπινες.
Μια Ευρωπαϊκή Κρίση Ευθύνης και Διακυβέρνησης. Μετά την τραγωδία του Απριλίου του 2015, με το θάνατο πάνω από 500 μεταναστών λόγω της βύθισης ενός πλοίου που τους μετέφερε στην Ιταλία,
η Ευρώπη «απάντησε» στις αφυπνιστικές κλήσεις του μεταναστευτικού ζητήματος, απενεργοποίησε επιτέλους τον τηλεφωνητή. Έπεσαν
στο τραπέζι πρωτοποριακές θεσμικές ιδέες και πρωτοβουλίες, ενώ τα
Ευρωπαϊκά Όργανα κινητοποιήθηκαν, έχοντας πλέον αντιληφθεί την
αναγκαιότητα λύσεων με δύο χαρακτηριστικά: αμεσότητα και αποτελεσματικότητά.
Δυστυχώς, όμως, η έλλειψη κοινού και οργανωμένου σχεδίου
αντιμετώπισης από όλες τις χώρες, ο ανύπαρκτος συντονισμός τους,
οι δόλιες συμπεριφορές με σκοπό ευρωπαϊκά και διεθνή οφέλη από
το μεταναστευτικό αλλά και η πάσχουσα συνεργασία με την Τουρκία,
χώρα «κλειδί» για το ζήτημα, έριξαν στο βυθό της θάλασσας, δίπλα
στα αμέτρητα προσφυγικά ναυάγια, την προσπάθεια ομοιόμορφης και
άμεσης απάντησης στο όλο και ακμάζον προσφυγικό ζήτημα.
Συνάμα, η υπερβολή σε κάθε επίπεδο χειροτερεύει την κατάστα-

ση. Το φιτίλι δύο θα το ανάψουν. Αυτοί ‘’που τους θέλουν όλους εδώ’’,
οι openminded, και αυτοί ‘’που δεν θέλουν κανέναν εδώ’’, οι ακραίοι
μισάνθρωποι, αυτοί που βγάζουν ρατσιστικό μίσος παντού και πάντα.
Αμφότεροι, επιδιώκουν ουσιαστικά το κακό της χώρας και το λαού.
Μόνο το κακό της χώρας και του λαού, πάντα αυτό θέλουν μέσα τους
βαθιά... Γιατί μισούν, πάνω από όλα, ένα πράγμα: τον ίδιο τους τον εαυτό... ως κομμάτι-μέλος-τμήμα της χωράς αυτής που λέγεται Ελληνική
Δημοκρατία. Μισούν, την ορθόδοξη-δημοκρατική πίστη, την ελληνική
καρδιά! Ποθούν λίγα λεπτά δημοσιότητας! Δεν εκπροσωπούν ούτε το
0,1% της κοινωνίας.
Κανένας ρατσισμός, φασισμός και μισανθρωπιά… Μόνο ρεαλισμός
και έγνοια για το αύριο! Δεν είναι ο ρόλος της Ελλάδας και κανενός
κράτους να είναι ‘’αποθήκη’’ της παγκόσμιας φτώχειας! Σήμερα, μια
κοινή Ευρωπαϊκή απάντηση, που να αναδεικνύει την ομόνοια και την
ομαδικότητα οργάνων και χωρών είναι αναγκαία, ένα βήμα πριν την
κατάρρευση. Μια δίκαιη κατανομή του ζητήματος σε όλη την ΕΕ και
φυσικά σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος πρέπει να είναι πια προτεραιότητα. Είναι καιρός πια να βάλουμε τελεία – και όχι άνω, σε κομματικές
τακτικές και μικροπολιτικές, δίνοντας χώρο σε μια πιο ανθρωποκεντρική και εθνοκεντρική προσέγγιση. Η κρίση είναι εδώ και μας χτυπά
την πόρτα. Το ερώτημα είναι πόσο σύντομα θα την ανοίξουμε.
*Η Σοφία-Ζωή Παράσχου είναι φοιτήτρια Νομικής Ε.Κ.Π.Α. και
Αρθρογράφος και ο Μαρκόπουλος Χ. Θωμάς είναι Επικοινωνιολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διεθνών, Ευρωπαϊκών Σπουδών και
Διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Την 85η επέτειο του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης γιόρτασαν τα μέλη του σε μια
πανηγυρική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΡΟΘ.

85α Γενέθλια Ροταριανού Ομίλου
Θεσσαλονίκης 1934

Η αστρολόγος της «Κ» Βαλεντίνη Βασιλειάδου
ήταν εκ των Ομιλών της εκδήλωσης ενώ την έναρξη
της συνεστίασης έκανε ο γραμματέας του Ροταριανού
Ομίλου Θεσσαλονίκης Ανδρέας Δημόπουλος ο οποίος
καλωσόρισε τους αξιωματούχους του Ρόταρυ, τους
αγαπητούς προσκεκλημένους, τον όμιλο Ροταράκτ,
τον Όμιλο Ίνεερ χουήλ. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του
Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης Κων/νος Μησιάλης ενώ ευχαρίστησε τον γραμματέα προχώρησε σε
έναν χαιρετισμό αναλύοντας τη σημασία και την αξία
του Ροταριανού ομίλου ενώ εστίασε στην ανθρωπιστική, πολιτισμική και κοινωνική του δράση. Έπειτα ο
αντιπρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Κωστής έκανε σύντομη εισήγηση για την
ιστορία του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης.
Ακολούθησε η εισδοχή δύο μελών, του Ιατρού
Χριστόφορου Φοροούλη και του Οικονομολόγου
Γιάννη Κοττά.
28 14.12.2019

Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς
ήταν η εικαστικός Στέλλα Καριάκα η οποία ανέλυσε
το πολύ ενδιαφέρον θέμα “Το Ρωμαϊκό ωδείο Θεσσαλονίκης και οι μαγεμένες” που αποτελεί και τον τίτλο
των έργων τέχνης που παρουσίασε κατα τη διάρκεια
της εκδήλωσης.
Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη
στην επιμέλεια και φροντίδα των μελών που την
ανέλαβαν και βοήθησαν στην διοργάνωση της, με
την παρουσία πέραν των 80 ατόμων, που συνέθεσαν
το ωραίο και ζεστό περιβάλλον, η θετική ενέργεια
όλων, το καλό φαγητό, η θερμή ατμόσφαιρα μεταξύ
των παρευρισκομένων και οπωσδήποτε η θέρμη των
ροταριανών μεταξύ τους και προς τους καλεσμένους
τους.
Η όμορφη βραδιά έκλεισε με την υπέροχη μουσική που χάρισε η ερμηνέυτρια Γεωργία Βακάλη και ο
Κώστας Γιαννακίδης (στο πιάνο) .

CITYLights

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Πάνος Μουζουράκης
επιστρέφει από την Αμερική
πάνω στην σκηνή του Fix
Factory of Sound απόψε 14
Δεκεμβρίου 2019

Ο Φοίβος Δεληβοριάς
επιστρέφει για μία
μοναδική βραδιά στη
Θεσσαλονίκη στο Μύλος
Club το Σάββατο 14
Δεκεμβρίου 2019

Σελ.

30

Σελ.
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ΘΕΑΤΡΟ
Η συγκλονιστική «Κατερίνα»
με την Λένα Παπαληγούρα
του Αύγουστου Κορτώ
επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη
για να μας καθηλώσει για
άλλη μια φορά
Σελ.

30

Εύη η «MAXI the MOOCHER»
Με μια βαλίτσα αναμνήσεις κάνει το γύρο του κόσμου για να ξεφύγει. Από το Cotton Club της
Νέας Υόρκης, στο κακόφημο καμπαρέ Λαπέν Αζίλ στη Μονμάρτη, στα ρομαντικά καφέ της
Νάπολη και πίσω στο Ολύμπιον. Εκεί όπου συνέβη το έγκλημα… Η μοναδική Εύη Σιαμαντά με
τους Κώστα Φαλκώνη & Ὀλγα Δριβάκου μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές και τραγουδούν για
όσα η μνήμη αρνείται να ξεχάσει.
Σελ.
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Polis					 Pin-up

ΑΠΌ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΌΡΗΜΑ ΤΟΥ ΑΎΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΡΤΏ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
30 14.12.2019

Η «ΚΑΤΕΡΙΝΑ» επιστρέφει
στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ
Μια συγκλονιστική παράσταση που έχει ξεπεράσει τους 52.000 θεατές, επιστρέφει
στη Θεσσαλονίκη για να μας καθηλώσει για άλλη μια φορά. Μια θεατρική διασκευή
βασισμένη στην ιδέα του Γιώργου Νανούρη που σκηνοθετεί την Λένα Παπαληγούρα
στον ομώνυμο ρόλο, ενώ εμφανίζεται μαζί της και στη σκηνή. Στο θέατρο Αυλαία
την Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου με διπλές παραστάσεις στις 6.30 το
απόγευμα και στις 9.30 το βράδυ.

TOP TRENDS
@Social
Media
#ΟΑΣΘ

Εγώ το βλέπω
γύρω μου… δεν υπάρχει
κόσμος στις στάσεις του
ΟΑΣΘ. Όχι δεν αυξήθηκαν τα
δρομολόγια. Απηύδησαν και το
κόβουν με τα πόδια.

Είδα 5άρι να περνάει από
Τσιμισκή και δεν πρόλαβα να
βγάλω μια φωτό για το National
Geographic.

Ο πιο γρήγορος
τρόπος να πας
στο αεροδρόμιο της
Θεσσαλονίκης με μέσα
μαζικής μεταφοράς είναι να
πάρεις το τρένο για Αθήνα.

Αν κάποιος θα είχε το σθένος να γράψει ένα
βιβλίο για την ψυχική ασθένεια της ίδιας του
της μητέρας αυτός θα ήταν ο Αύγουστος
Κορτώ. Και το έκανε με τρόπο αριστοτεχνικό. «Το βιβλίο της Κατερίνας» (2013, εκδ.
Πατάκη) είναι ένα μυθιστόρημα στο οποίο ο
συγγραφέας εμφανίζει την ίδια του την μητέρα να αφηγείται μετά θάνατον (μετά την αυτοκτονία της ουσιαστικά) την ζωή της. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία της διπολικής
μητέρας του συγγραφέα. Η Κατερίνα έχει
μόλις αυτοκτονήσει και αρχίζει να αφηγείται
την καταραμένη ζωή της. Φάρμακα, χάπια,
σύζυγος και γιος, αγάπη και μίσος, ομοφυλοφιλία, αυτοσαρκασμός, χιούμορ ανακατεμένο με πόνο, στοργή μέσα από στριγγλιές,
και απόπειρες αυτοκτονίας αποτελούν την

χαοτική πραγματικότητα της ηρωίδας που
παλεύει με τη διπολική διαταραχή και γραπώνεται από όποιον μπορεί, με αποτέλεσμα να παρασύρει μια ολόκληρη οικογένεια στη δίνη της αρρώστιας της.
Ο Γιώργος Νανούρης διασκεύασε για το
θέατρο και σκηνοθέτησε «Το βιβλίο της
Κατερίνας» με την συγκλονιστική Λένα Παπαληγούρα στον ομώνυμο ρόλο. Να ερμηνεύει με τρόπο μοναδικό όλες τις ηλικίες της
ηρωίδας και όλες τις ψυχικές διακυμάνσεις
που της προκαλούσε η ασθένειά της.
Η παράσταση που έχει διανύσει μια θριαμβευτική πορεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια
με κοινό και κριτικούς να την εξυμνούν, έχει
κερδίσει συνολικά έξι θεατρικά βραβεία.

Γιατί γκρινιάζετε
για τον ΟΑΣΘ; Ώρα
να μάθετε πώς γίνεται η
τηλεμεταφορά ή έστω πώς
μετακινείσαι μέσα από τα
τζάκια όπως δίδαξε ο
Χάρι Πότερ.
Αν δεν σας αρέσει
που αργούν τα λεωφορεία
του ΟΑΣΘ να κατεβαίνετε
και να σπρώχνετε όλοι μαζί να
πηγαίνουν πιο γρήγορα. Όχι
μόνο γκρίνια.

U
#AGENDA_MO
▶ Οι νύχτες στη Θεσσαλονίκη
αποκτούν νόημα και τον Δεκέμβρη με την Πάολα και τον Νίκο
Κουρκούλη να συναντιούνται
επί σκηνής στο Vogue Club!
▶ Η θεατρική ομάδα «Μικρός
Βορράς» μετά από 30 sold out
παραστάσεις παρουσιάζει για
δεύτερη χρονιά τον «Ραφτάκο
των Λέξεων», στο θέατρο
Μελίνα Μερκούρη την Κυριακή
15/12.
▶ Το Θέατρο Σοφούλη σε συνεργασία με τον Γιάννη Σερβετά
παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά
τη χριστουγεννιάτικη παράσταση για παιδιά «Ο Δαγκωμένος
Κουραμπιές του Άι Βασίλη».
Από Κυριακή 15/12.
▶ Το φημισμένο μπαλέτο
της Αγίας Πετρούπολης από
Παρασκευή στις 20/12 σε ένα
μοναδικό θέαμα στο Μέγαρο
Μουσικής.
▶ Ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης
σκηνοθετεί την Ιωάννα Μαμακούκα και την Ελιόνα-Ελένη
Σινιάρη στην παράσταση
«Μητέρες;» στη Μαγική
Σοφίτα του Μπενσουσάν Χαν
18-19 Δεκεμβρίου.
▶ Ο Πάνος Μουζουράκης επιστρέφει από την Αμερική πάνω
στην σκηνή του Fix Factory of
Sound απόψε 14 Δεκεμβρίου
2019, για να αποδείξει ότι
είμαστε ακόμα ζωντανοί με το
“That’s live”.
▶ Ο Φοίβος Δεληβοριάς
επιστρέφει για μία μοναδική
βραδιά στη Θεσσαλονίκη
στο Μύλος Club το Σάββατο
14 Δεκεμβρίου 2019 για να
μας πει τα «Τραγούδια του
Πεζοδρομίου».
▶ Η Σόνια Θεοδωρίδου,
διεθνούς φήμης σοπράνο θα
δώσει μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη συναυλία για όλη την
οικογένεια, τραγουδώντας τις
Φωνές των Χριστουγέννων
στην Αίθουσα τελετών του
Α.Π.Θ. την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 για το κέντρο
ΑΜεΑ Ο Σωτήρ.
▶ Η Μυρμηγκοφωλιά, είναι
ένα βιωματικό εργαστήριο που
περιλαμβάνει απολιθώματα
εκατομμυρίων ετών, ζωντανά
έντομα, μυρμήγκια, σκαθαράκια και θα πραγματοποιηθεί
στον εμβληματικό χώρο του
Μπενσουσάν Χαν την Κυριακή
15 Δεκεμβρίου 2019.

BARBARELLA LIVE PARTY

Pinning
The Media

Το party στη Barbarella δεν σταματά ποτέ. Μετά τον εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο των εμφανίσεων της Άννας Βίσση, τα ηνία
παίρνει ο Ηλίας Βρεττός μαζί με τον Λούκα Γιόρκα, την Χριστίνα Σάλτη και την Λίλα Τριάντη μ’ένα νεανικό πρόγραμμα που θα
εντυπωσιάσει, για να ανεβάσουν κέφια και διάθεση κάθε Σάββατο και Κυριακή στον αγαπημένο χώρο.
Αριστοτέλους & Βας. Ηρακλείου, Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 227 444

▶ ΔΑΣΚΑΛΕ, ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ
Ο Γιώργος Λιάγκας παραδίδει μαθήματα Ελληνικών on air
στην Ελένη Τσολάκη. Ο Γιώργος Λιάγκας που λίγες μέρες
πριν είπε «Θέλω να ευχαριστήσω τον πατήρ (sic) Αντώνιο».

Flashback

Το Spa Prive είναι ένας μοναδικός και ιδιαίτερος χώρος, κατάλληλος για να σας προσφέρει στιγμές ηρεμίας,απόλαυσης και
παρέχει υπηρεσίες μασάζ & spa που θα απογειώσουν τη διάθεσή σας και θα σάς χαρίσουν ένα διάλειμμα από το καθημερινό
στρες. Αποτελεί έναν ιδανικό χώρο για να χαλαρώσει ή να αναζωογονηθεί όποιος ξέρει να συμβιβάζεται μόνο με το καλύτερο.
Η πολυετής ύπαρξη του χώρου αποδεικνύει ότι παρέχει επιτυχώς όλα αυτά τα χρόνια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μασάζ &
spa (με αιθέρια έλαια, ζεστές πέτρες, ζεστή σοκολάτα, ζεστό μέλι, λάδι ή κρέμα), από άρτια καταρτισμένο προσωπικό και είναι
καινοτόμος στην ιδιωτική χαλάρωση που παρέχουν οι δύο ειδικά διαμορφωμένες σουίτες του ΚΑΛΥΨΩ & ΝΕΦΕΛΗ.
Διεύθ. Ι. Κωλέττη 24, τηλ. 2310 530580.

Πίσω στον χρόνο και στις θρυλικές εποχές του καλοκαιρινού ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ και στον prive χώρο του εστιατορίου.
Εκεί λοιπόν που κατακλυζόταν από όλους τους επώνυμους που διασκέδαζαν τότε στην Θεσσαλονίκη η συγκεκριμένη
φωτο με τις υπέρλαμπρες Μιμή Ντενίση και την αλησμόνητη Ζωή Λάσκαρη στο πάρτυ μετά από θεατρική πρεμιέρα.
Μαζί τους ο Ηλίας Ψινάκης και ο θεατρικός επιχειρηματίς Μάρκος Τάγαρης.

▶ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ
Χατζηνικολάου, πάρ’ το αλλιώς. Η χώρα περνάει κρίσιμες
ώρες κι εσύ αποφάσισες να κάνεις στροφή στο life style στο
«Ενώπιος ενωπίω». Αν σέβεσαι την ιστορία σου Δεν αρέσει η
μετάλλαξη, να το ξέρεις.
▶ ΠΑΛΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Πήγε ένας δημοσιογράφος, κάποιος Τσουρός να δώσει συνέντευξη στη Μενεγάκη και νόμισε ότι θα «την κάνει γυριστή»
και θα αιφνιδιάσει την παρουσιάστρια. «Να σου κάνω εγώ
συνέντευξη?» την ρώτησε. Και η γάτα Μενεγάκη τον έβαλε
στη θέση του καταλλήλως. Γιατί μπορεί να μην το έχει πια
με την παρουσίαση, αλλά είναι παλιάς κοπής τηλεπερσόνα η
Ελένη. Δεν αιφνιδιάζεται εύκολα.
▶ ΣΥΝΝΕΦΟ ΟΙ ΜΠΗΧΤΕΣ
Η Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1 ρίχνει μπηχτές στην Σίσσυ Χρηστίδου, που έριξε μπηχτές απ’ το Open στην Βίκυ Χατζηβασιλείου για τις μπηχτές που έριξε για τον Alpha. Είμαστε … μια
ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
▶ ΠΙΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ
Το ότι η κρίση πήγε την Ελλάδα πίσω είναι αδιαμφισβήτητο.
Το πόσο πίσω αποτυπώνεται και τηλεοπτικά με τις επιλογές
να υποχρεώσουν τον τηλεθεατή να λουστεί ξανά τηλεσκουπίδια όπως το Survivor, το Big Brother ή remake σειρών
όπως το Καφέ της Χαράς. Φρέσκα πράγματα θέλουμε.
Πράγματα που θα πάνε μπροστά τόσο την αισθητική όσο και
την μενταλιτέ μας. Αυτά τα παλιά είδαμε πού μας οδήγησαν.
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Η Εύη Σιαμαντά αποθεώνεται μέσα από την jazz της «Maxi the Moocher»
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ΣΤΟΝ ΠΟΛΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Συνέντευξη

«Έχουμε μπερδέψει
την τέχνη με τη δόξα»
Με αφορμή την μοναδική μουσική παράσταση “Maxi the Moocher”, που έκανε πρεμιέρα
την περασμένη εβδομάδα στο ΥΠΟΓΕΙΟΝ της πλ.
Αριστοτέλους, συναντήσαμε την Εύη Σιαμαντά
για να μας μιλήσει γι’ αυτήν αλλά και για την
πλούσια πορεία της στη μουσική. Μια πορεία
που δεν ακολούθησε την πεπατημένη, αλλά
μέσα από δρόμους Jazz, Swing, Latin, Soul,
Tango, Fado, Bossa Nova οδήγησε στην αγάπη
του κοινού που απόλαυσε κάθε εμφάνιση, κάθε
συνεργασία, κάθε ερμηνεία και κάθε διασκευή
από το παγκόσμιο και ελληνικό ρεπερτόριο. Σε
όλα αυτά η Εύη Σιαμαντά βάζει την προσωπική
της καλλιτεχνική σφραγίδα και με αξιοθαύμαστη
συνέπεια παρουσιάζει δουλειές και συνεργασίες
που εντυπωσιάζουν.
Ποια είναι η Maxi; Ποιος την εμπνεύστηκε;
Ποιοι την πλαισιώνουν; Και σε ποια μουσικά
ταξίδια μας οδηγεί; Η Maxi είναι ένα δημιούργημα, μια ηρωίδα που εμπνεύστηκε η Άντα Τσεσμελή Edwards, την οποία και ευχαριστώ πολύ που
μου εμπιστεύθηκε αυτόν το ρόλο και με στηρίζει
με το ταλέντο της.
Πρόκειται για μια λαμπερή παρουσία, εκρηκτική κ εύθραυστη προσωπικότητα. Είναι μια
γυναίκα καλλιτέχνης ένα αλάνι (moocher) που
ακολούθησε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της στο
πρόσωπο του αγαπημένου της Johnny. Αδύναμη
απέναντί του και εντελώς παραδομένη στην ζωή
που της υποσχέθηκε ο σκληρός αυτός άντρας
χωρίς να σκεφτεί τι ήθελε εκείνος για αντάλλαγμα. Όλο αυτό βέβαια ο εύθραυστος και προβληματικός χαρακτήρας της δεν μπόρεσε να το
διαχειριστεί με αποτέλεσμα να βάλει ένα τέλος
στην σχέση τους σκοτώνοντας τον εραστή της.
Μετά το έγκλημα η ίδια δραπετεύει από το θέατρο (Ολύμπιον) και εκεί αρχίζει η περιπλάνηση
της σε διάφορες χώρες ούσα καταζητούμενη
από την Interpol και το FBI. Έτσι την συναντάμε
στα κακόφημα bar της Μονμάρτης, σε περίφημα
jazz bars της μεταπολεμικής εποχής της Αμερικής, στην Ισπανία, στην Ιταλία, φτάνοντας στο
τέλος στην Ελλάδα όπου κάποια στιγμή θα πρέπει να ομολογήσει το έγκλημα της. Σ’ αυτήν την
περιπλάνηση της έχει πάντα συντρόφους της την
φωνή του αμείλικτου Χρόνου (Κώστας Φαλκώνης) και τις καινούργιες φίλες της που η κάθε μία
έχει την δική της ιστορία (Όλγα Δριβάκου).
Μουσικά υποστηρίζεται από μια 4μελη μπάντα με εξαίρετους μουσικούς με τους οποίους

συνεργάζομαι χρόνια. Στα πλήκτρα και τις ενορχηστρώσεις είναι ο Τάσος Ματζάρης, Γιώργος
Σμύρνης (μπάσο),Στέλιος Τσομπανίδης(ντραμς),
Ευθύμης Τσακίρης (πνευστά).
Όλο αυτό το ρετρό γκλαμ που διατρέχει την
παράσταση, νομίζω ότι είναι το ύφος που χαρακτηρίζει όλη την μουσική σας πορεία. Μια
δύσκολη επιλογή, που όμως βρήκε ανταπόκριση στο κοινό. Μετανιώσατε ποτέ γι’ αυτήν;
Αν και την έκφραση Retro glam δεν την γνωρίζω
και είναι η δεύτερη φορά που την συναντώ θα
σας πω πως δεν επιδίωξα να υπηρετήσω αυτό
το είδος όπως αναφέρετε. Θα μπορούσα να πω
πως προέκυψε στην πορεία. Αυτό που από μικρή
υπηρετούσα με πάθος ήταν η soul και jazz μουσική. Δεν μπορώ να μετανιώσω για τις επιλογές
μου. Αυτή η πορεία μου με οδήγησε σε συνεργασίες και ταξίδια στο εξωτερικό που δεν μπορούσα να φανταστώ πριν. Ξεχωρίζω την συνεργασία μου με τον εξαίρετο βιμπραφωνίστα της
Latin jazz Χρήστο Ραφαηλίδη μαζί με τον Μίμη
Πλέσσα όταν κληθήκαμε να συμμετάσχουμε στο
annual jazz festival women in jazz throughout
the world, στο Lincoln center της Νέας Υόρκης.
Φυσικά σ’αυτήν εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα
κάτι που ποτέ δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ.
Είμαι ευγνώμων!
Θα θέλατε να μας θυμίσετε τις πιο πρόσφατες δισκογραφικές σας συνεργασίες; Αυτήν
την στιγμή κυκλοφορούν στα (social media)
πέντε πολύ όμορφα τραγούδια που μου χάρισαν
τα τελευταία χρόνια η Σοφία Νατσιου (μουσική)
Πόλυς Κυριακού (στίχοι) το «Θάλασσα κάνε με»
και «Γυναίκα», καθώς και τρία του Κώστα Φαλκώνη, Χρίστος Παπαδόπουλος (στίχοι) το «θέλει
η νύχτα παραμύθια», «Λάθος» και «Σωπαινοντας» Κώστας Φαλκώνης μουσική κ στίχοι.
Βέβαια υπάρχει και ένας ολοκληρωμένος
δίσκος με τον Μίμη Πλέσσα σε διασκευές του
Χρήστου Ραφαηλίδη διεθνώς αναγνωρισμένου
βιμπραφωνίστα της Latin jazz.
Σαφώς υπήρξαν κάποια πρότυπα στο ξεκίνημα… Σήμερα η διεθνής μουσική σκηνή έχει
καλλιτέχνες/καλλιτέχνιδες που μπορούν να
επηρεάσουν και να γίνουν πρότυπα για το είδος μουσικής που υπηρετείτε; Για μένα έμπνευση και έναυσμα να ασχοληθώ με το τραγούδι
ήταν φυσικά η Whitney Houston καθώς και
πολλές τραγουδίστριες της soul κ jazz σχολής.
Aretha Franklin, Dionne Warwick Stevie Wonder

κ.α. Όσο για τους σύγχρονους τραγουδιστές μουσικούς που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση
για τους νεότερους σίγουρα είναι πολλοί και
πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να τους εντοπίσει
πλέον στο ίντερνετ. Ξεχωρίζω την Esperanza
Spalding, την Diddy Bridgewater, Celin Dion, Ed
Sheeran και πολλούς άλλους.
Ασχολείστε και με την διδασκαλία φωνητικής… Ποιοι βλέπετε να είναι οι στόχοι των
εκκολαπτόμενων τραγουδιστών/τριών; Θα σας
πω την αλήθεια. Η πλειοψηφία έχει μπερδέψει
την Τέχνη με την δόξα. Δεν μπορώ βέβαια να μην
αναφέρω πως από την εμπειρία μου είμαστε ορθόφωνος λαός. Σε ένα ποσοστό η πλειοψηφία
των ανθρώπων με τους οποίους έχω ασχοληθεί
ως voice coach ακούν πολύ σωστά. Αυτό όμως
δεν σημαίνει πως μόνο αυτό μπορεί να τους
οδηγήσει στην εμπορική επιτυχία και αναγνωρισιμότητα κάτι το οποίο είναι για τους περισσότερους ο απώτερος στόχος. Υπάρχουν βέβαια και
άνθρωποι ταλαντούχοι με άλλο επάγγελμα για
τους οποίους το τραγούδι κ η φωνητική τέχνη
είναι ένας τρόπος δημιουργίας και μια ενασχόληση που τους ευεργετεί ψυχικά και συναισθηματικά.
Τι θα λέγατε σε κάποιον μαθητή σας που θα
ήθελε να λάβει μέρος σ’ έναν talent show; Θα
τον ενθαρρύνατε ή θα τον αποτρέπατε; Όπως η
δική μου γενιά είχε άλλους τρόπους να προωθήσει τα ταλέντα της έτσι και αυτή η γενιά ευτυχώς
η δυστυχώς έχει αυτόν τον τρόπο να αναδειχθεί.
Θα προτρέψω κάποιον που ξέρω πως θα κάνει
καλή εντύπωση χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
πως θα προωθηθεί ανάλογα από τα media. Πρέπει να υπάρχει γνώση από τον ενδιαφερόμενο
για το πού πάει και επίσης κατανόηση της κατάστασης ότι θα συμμετάσχει σε ένα show και όχι
σε έναν διαγωνισμό σε μια μουσική ακαδημία
του εξωτερικού. Πρόκειται ξεκάθαρα για shows
με εμπορική σκοπιμότητα. Και σίγουρα δεν θα
αφήσω κάποιον να εκτεθεί αν δεν είναι έτοιμος
για κάτι τέτοιο.
-Από πλευράς live εμφανίσεων εκτός από
το “Maxi the Moocher” υπάρχουν κάποια άλλα
σχέδια για το άμεσο μέλλον;
Προς τον παρόν θα ήθελα να ετοιμάσω μια
πλήρη δισκογραφική δουλειά.
Επίσης αυτόν τον καιρό εμφανίζομαι και στο
French keys.
Photo Credits: Νικηφόρος Βιδάλης

Εύη
Σιαμαντά
Σε ένα ποσοστό η πλειοψηφία
των ανθρώπων με τους οποίους
έχω ασχοληθεί ως voice coach
ακούν πολύ σωστά όμως μονο
αυτό δε σημαίνει ότι μπορεί να τους
οδηγήσει στην εμπορική επιτυχία
και αναγνωρισιμότητα κάτι το οποίο
είναι για τους περισσότερους ο
απώτερος στόχος.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟ

Reportage

Aυτό είναι το ποδόσφαιρο...

Ημέρα: Τρίτη. Πρωινή πτήση για Μάντσεστερ
μέσω Αθηνών. Πριν καν (ακόμα) ξεκινήσει η
επιβίβαση στο αεροπλάνο το σκηνικό είχε αρχίσει να αλλάζει και να μοιάζει τόσο απόμακρο
από τις δικές μας συνήθειες. Ελληνες (ως επί το
πλείστον) φίλαθλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
της Λίβερπουλ, έχοντας δεμένα τα κασκόλ στις
χειροαποσκευές τους, ξεκινούσαν το ταξίδι τους,
συνδυάζοντας προφανώς λίγες ημέρες απόδρασης από την καθημερινότητά τους, με την παρακολούθηση ενός αγώνα της Premier League.
Φτάνοντας στην πόλη του Μάντσεστερ και πριν ο
καθένας αρχίσει να παίρνει τον δικό του δρόμο,
στο διάδρομο της παραλαβής των αποσκευών οι
συζητήσεις μεταξύ αγνώστων - μέχρι εκείνη την
ώρα - κορυφώνονταν γύρω από το ποδόσφαιρο. Τις ομάδες. Την αγάπη για το άθλημα. Μακριά από τοξικότητα, υπερβολές και οπαδισμό.
Η προσμονή όλων μεγάλη.
Βλέπετε η ευκαιρία της εμβόλιμης αγωνιστικής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, σε
συνδυασμό με την μοναδική εμπειρία παρακολούθησης ενός αγώνα σε Old Trafford ή Anfield

είναι τέτοια που κυριολεκτικά κάθε λεπτό μετράει διπλά μέχρι να βρεθείς εκεί και να ζήσεις το
μοναδικό αυτό συναίσθημα. Δικός μας (τελικός)
προορισμός το Λίβερπουλ. Το ταξίδι είχε οργανωθεί αρκετές εβδομάδες πριν, τα εισιτήρια για
το τοπικό ντέρμπι με την Εβερτον, αν και μετά
δυσκολίας είχαν εξασφαλιστεί νωρίτερα και όσο
και αν μπορούμε να θεωρούμαστε τυχεροί που
λόγο ενασχόλησής μας με το επάγγελμα της
αθλητικής δημοσιογραφίας ζούμε από κοντά
τους αγώνες, συνομιλούμε με τους πρωταγωνιστές αυτών, το συναίσθημα που νιώθαμε εξ’
αρχής ήταν (τουλάχιστον) αυτό της ανυπομονησίας. Ανυπομονησία, για να ζήσεις κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό, κάτι που σε συναρπάζει,
βλέποντάς το από την τηλεόραση, πόσο μάλλον
μέσα από το γήπεδο.
Φυσικά, η πρόκληση και η ευκαιρία μιας
επίσκεψης στα δύο γήπεδα του Μάντσεστερ, το
ιστορικό Old Trafford και το Etihad ήταν μεγάλη
και δεν πέρασε... ανεκμετάλλευτη. Με το που
πατάς το πόδι σου στο γήπεδο της Γιουνάιτεντ,
νιώθεις το δέος να σε κυριεύει. Ολόκληρος ο

ποδοσφαιρικός πολιτισμός απλωμένος στα μάτια σου.
Το πλήθος των υπαλλήλων που εργάζεται
στο γήπεδο, στο μουσείο, στην μπουτίκ, στους
πέριξ χώρους, δείχνουν το μέγεθος της ομάδας.
Πλήθος κόσμου γύρω από αυτό και ουρά για να
μπεις στο megastore.
Eξω από τις κεντρικές θύρες, υπάρχουν τα
αγάλματα ανθρώπων που έγραψαν τις δικές
τους «χρυσές σελίδες» με τους «μπέμπηδες».
Η παλιά και σύγχρονη ιστορία του συλλόγου
ξεδιπλώνεται και προκαλεί θαυμασμό. Λίγο πιο
δίπλα από τις κεντρικές θύρες, υπάρχει το «τούνελ του Μονάχου», για να θυμίζει σε όλους το
καταραμένο εκείνο αεροπορικό ατύχημα που
ξεκλήρισε σχεδόν ολόκληρη την ομάδα. Περπατώντας σε αυτό προβάλλονται μπροστά σου
εικόνες και μνήμες και μοιάζουν σαν ταινία, μέχρι να βγεις από αυτό και να κατευθυνθείς στην
«Alex Ferguson Stand». Oι συστάσεις για το όνομα αυτό περιττές.
Ξημέρωσε Τετάρτη. Η ημέρα του αγώνα
έφτασε. Πρωινή επίσκεψη στο Anfield. Τι κι αν

αθλητισμός
Η περιπέτεια της ΚΑΕ Αρης
και οι πρόθυμοι εθελοντές

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

απείχαν περίπου επτά ώρες από την σέντρα του αγώνα;
Οι γύρω δρόμοι γεμάτοι. Στην μπουτίκ, το αδιαχώρητο.
Οι pub σε ρυθμούς ντέρμπι. Εικόνες διαφορετικές που
σε γεμίζουν. Λίγα μέτρα παραδίπλα από την είσοδο του
oficial megastore το πούλμαν της Λίβερπουλ με την μεγάλη από άκρη σε άκρη επιγραφή «Υou will never walk
alone». Κόσμος μαζεμένος σε απόσταση είκοσι μέτρων
από αυτό. Ξαφνικά τα φλας πήραν φωτιά. Η έλευση των
αστέρων της Λίβερπουλ στον χώρο εκείνο ήταν το καλύτερο προεόρτιο για όλους μας πριν την έναρξη του ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ. Ο Φιρμίνο, ο Σαλάχ, ο Φαν Ντάϊκ, ο
Μανέ, ο Κλοπ, ο Οριγκί, όλοι τους ένας ένας επιβιβάζονταν στο πούλμαν.
Η ώρα του αγώνα πλησίαζε. Ο κόσμος αυξάνοντας
συνεχώς. Ήταν η ώρα των πολλών αντιθέσεων με βάση
τα όσα γνωρίζαμε. Στους γύρω δρόμους, έξω από τις θύρες, ακόμα και μέσα στις pub φίλοι των δύο ομάδων, να
γιορτάζουν. Ναι, γι’ αυτούς κάθε αγώνας είναι μια γιορτή.
Το αποτέλεσμα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Στον προαύλιο
χώρο του γηπέδου, είθισται να δίνει συναυλία μια τοπική
μπάντα της πόλης. Φυσικά, οι ανεξίτηλες επιτυχίες των
beatles είχαν την τιμητική τους. Στο Λίβερπουλ ήμασταν
άλλωστε. Μπαίνοντας στο γήπεδο τρία τέταρτα πριν την
σέντρα του τοπικού ντέρμπι, ένα δέος νιώθεις να σε κυριεύει. Σχεδόν 55.000 φίλαθλοι να βρίσκονται έξω ακριβώς από τις θύρες απολαμβάνοντας το φαγητό τους, την
μπύρα τους. Έξω από κάθε πύλη εισόδου στις κερκίδες,
ένας σεκιουριτάς, να σου υπενθυμίζει πως δεν μπορείς
να έχεις μαζί σου μέσα το παραμικρό. Ούτε καν ένα ποτήρι με νερό.
Η αρίθμηση στις θέσεις που αναγράφει το «μαγικό»
εισιτήριο τηρείται ευλαβικά σαν... ευαγγέλιο. Η ώρα πλησιάζει 20:10. Απέχουμε μόλις πέντε λεπτά από την σέντρα. Το Anfield σχεδόν άδειο. Η είσοδος των δύο ομάδων ξεκινά. Το γήπεδο έχει γεμίσει. Το «You will never
walk alone» ξεκινάει, μαζί και ο κόσμος. Ανατριχίλα. Στο
μισό ανατολικό πέταλο οι φίλοι της Εβερτον. Το μόνο
που τους χωρίζει από αυτούς της Λίβερπουλ, τέσσερις
άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου. Ναι, τέσσερις.
Ο ρυθμός του αγώνα, μοιάζει να ‘ναι σαν να βλέπεις το
παιχνίδι σε... fast forward. Αν η μπάλα δεν καταλήξει στα
δίχτυα, απαγορεύεται δια ροπάλου να σηκωθείς από τη
θέση σου, για να παρακολουθήσεις όρθιος το παιχνίδι.

Τα γκολ διαδέχονται το ένα το άλλο. Τελικό σκορ 5-2. Οι
φίλοι της Εβερτον συνεχίζουν να τραγουδούν, χειροκροτούν τους ποδοσφαιριστές τους κι αυτοί με τη σειρά τους
να ανταποδίδουν. Σε παιχνίδι που δέχτηκαν πέντε γκολ,
από την αίωνιά τους αντίπαλο. Σε μια χρονιά που είναι η
χειρότερη της σύγχρονης ιστορίας της. Όμως αναγνωρίζουν, αν και αποδέχονται πως η φετινή χρονιά είναι δύσκολη. Το ίδιο σκηνικό στην αντίπερα όχθη με σαφώς πανηγυρική διάθεση, η Λίβερπουλ προελαύνει και οι οπαδοί
της ανυπομονούν να δουν και πάλι το καμάρι τους να
στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά από 19 ολόκληρα
χρόνια. Στην πρώτη μου επίσκεψη σε γήπεδο της Premier
League, έζησα όλη την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Τσιμπιέσαι για να καταλάβεις αν όλο αυτό το ονειρεύτηκες
ή ήταν αληθινό. Αληθινό ήταν, αλλά μόλις τελείωσε. Η
προσμονή για το επόμενο παιχνίδι σε κάποιο γήπεδο της
Ευρώπης, έχει ήδη ξεκινήσει. Ελπίδα μέχρι τότε, να καταφέρουμε να αλλάξουμε λίγο τη δική μας πραγματικότητα. Μάλλον τώρα ονειρεύομαι ή μήπως όχι;

Ο μπασκετικός Αρης περνάει φέτος, ίσως τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ιστορίας του. Σε 10 αγώνες έχει
πετύχει μόνο δύο νίκες, βρίσκεται στην τελευταία θέση
του βαθμολογικού πίνακα και συγχρόνως σε μία διοικητική τρικυμία. Ο Δημήτρης Γουλιέλμος που ανέλαβε πριν
από δύο περίπου χρόνια να βγάλει τον Αρη από την κρίση
εκείνης της χρονικής περιόδου, έκανε ό,τι μπορούσε να
κάνει και τελικώς παραιτήθηκε. Σύμφωνα με δήλωση
του, ο ιδιοκτήτης έβαλε στην ΚΑΕ Αρης ένα ποσό γύρω
στα 2 εκατ. ευρώ, αλλά με δεδομένο ότι ο Αρης είναι ένα
βαρέλι χωρίς πάτο το ποσό αποδείχθηκε ελάχιστο για να
δώσει ανάσες διαρκείας στην ομάδα.
Ο κ. Γουλιέλμος λοιπόν ακολούθησε τον δρόμο της
οικογένειας του Νίκου Λάσκαρη. Εφυγε από τον Αρη
χωρίς να αφήσει αποτύπωμα επιτυχίας. Η ομάδα είχε
χαμηλές πτήσεις, τη στιγμή της παραίτησης του είναι τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα και έχει ανοίξει ακόμη
περισσότερο τη «μαύρη τρύπα». Με την παρουσία του κ.
Γουλιέλμου στην ΚΑΕ Αρης θα ασχοληθούν οι ιστορικοί
του μέλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι ελλείψει αξιόπιστου
οικονομικά διαδόχου τις τύχες της ομάδας τις επωμίζεται
πενταμελής διοικούσα επιτροπή. Ποιες είναι οι δυνατότητες της; Ισα ίσα οικονομικά να έχει σφυγμό η ομάδα.
Τι άλλο μπορεί να πετύχει; Να συσπειρώσει τον κόσμο
και μέσα από τις γνωστές διαδικασίες να δημιουργήσει
έναν πυρήνα παραγόντων ικανό να δώσει βαθιές ανάσες
στην ομάδα. Τίποτε το πρωτότυπο. Η γνωστή συνταγή
η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν αποδίδει τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Επειδή όμως ο Αρης παίζει με
τη φωτιά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να καεί είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε, αυτή τη φορά να αντιμετωπισθεί
περισσότερο ρεαλιστικά το πρόβλημα. Επειδή ακούγονται και πάλι σενάρια αλλαγής ΑΦΜ, ταπεινή μου άποψη
είναι ότι ο Αυτοκράτορας θα έχει αλλοιώσει την αθλητική
του ιστορία αν επιλεγεί μία τέτοια λύση. Το περισσότερο
φρόνιμο είναι να καταστρωθεί ένα πλάνο το οποίο θα
δημιουργήσει ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, ικανό
να μεγαλώσει τα έσοδα. Για να γίνει αυτό χρειάζονται
άτομα με ατζέντα γνωριμιών, πειθώ και παραγοντική
αξιοπιστία. Ατομα μ’ αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν
στην οικογένεια του Αρη, αλλά παραμένουν αδρανή γιατί
δεν εμπνέονται με τις συνθήκες που βιώνει τα τελευταία
χρόνια η ομάδα. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν γιατί με… «ακροβάτες» και εθελοντές δουλειά
δεν γίνεται καθώς είναι λύσεις μικρής πνοής. Ανεξαρτήτως από τις προθέσεις τους.
14.12.2019
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ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Συνέντευξη

Οκτώ ερωτήσεις
σε μια...καφετζού

Εδώ και χρόνια στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει
της … μόδας το διάβασμα του φλιτζανιού. Ένα
από τα καταστήματα που έχει καθιερώσει αυτή
την υπηρεσία είναι το Κισμέτ, που βρίσκεται στην
Αγίου Δημήτριου. Τα βασικά ερωτήματα που ταλανίζουν τους πελάτες είναι κυρίως τα αισθηματικά, ενώ από την αρχή της οικονομικής κρίσης
έως και τώρα αρκετοί, κυρίως νέοι, ρωτούν εάν ο
καφές τους δείχνει επαγγελματική αποκατάσταση, εντός ή εκτός της χώρας. Target group δεν
υπάρχει, λέει στην Karfitsa μια καφετζού, γυναίκες, άνδρες κάθε ηλικίας, άτομα που πιστεύουν
ότι ένας καφές μπορεί να δείξει το μέλλον και
άλλοι που βλέπουν την επίσκεψη σε μια καφετζού ως εμπειρία, ακόμη και επιφανή πρόσωπα
της πόλης περνούν την πόρτα του καφέ, για να
μάθουν αν θα διαβούν κάποια μεγαλύτερη. Η
karfitsa έθεσε στην καφετζού οκτώ ερωτήματα
και εκείνη μας απάντησε.
Το να «διαβάζετε» τι θα γίνει στο μέλλον
είναι κάτι έμφυτο; Είναι έμφυτο, αλλά το καλλι-

εργείς με τον καιρό.
Έχετε πει ποτέ ψέμματα, για να μην κακοκαρδίσετε τον πελάτη; Όχι, εάν δω κάτι κακό
το λέω. Ή εάν είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο θα
προσπαθήσω να το πω κάπως καλυμμένα. Όπως
για παράδειγμα είχε έρθει μια γυναίκα και είχα
δει θάνατο στο φλιτζάνι της και της είπα «σας
παρακαλώ πολύ το επόμενο εξάμηνο να προσέξετε τις μετακινήσεις και την υγεία σας». Μετά
από μήνες ήρθε συγγενής της και μου είπε ότι
ένα αυτοκίνητο την είχε σκοτώσει.
Τον καφέ τον λέτε στον εαυτό σας; Στον
εαυτό μου μπορώ να δω μόνο τα άσχημα. Μου
ρίχνω πρώτα τα χαρτιά και αν δω κάτι άσχημο
και θέλω να το επιβεβαιώσω βλέπω μετά και τον
καφέ.
Πηγαίνετε σε άλλον να σας τον πει; Όχι.
Έρχονται γνωστά ονόματα της πόλης; Ναι,
και γνωστά ονόματα και αρκετοί άνθρωποι που
έχουν ένα κοινωνικό status.
Ποιο είναι το πιο περίεργο ή αστείο πράγμα

που σας έχουν ζητήσει να δείτε; Με έχουν ρωτήσει «μου έκλεψαν το κινητό μου. Πες μου που
είναι να πάω να το πάρω», ενώ έχουν έρθει και
άτομα που ψάχνουν τα ζωάκια τους.
Συνήθως τι θέλουν να μάθουν; Περισσότερο
τα αισθηματικά και μετά για τα οικονομικά. Για
την υγεία αρκετοί δεν ρωτάνε.
Η οικονομική κρίση αύξησε τον κόσμο που
ήθελε να δει… το μέλλον του; Ναι, πάρα πολύ.
Έρχεται κόσμος και ρωτάει αν θα του έρθουν
λεφτά στη ζωή του ή αν θα βρει δουλειά. Μας
ρωτάνε πράγματα που πριν την κρίση δεν μας
ρωτούσαν. Βλέπεις την ανασφάλεια που έχουν
για το μέλλον τους ειδικά τα νέα παιδιά. Έρχονται
παιδιά μορφωμένα και δεν ρωτάνε για τα αισθηματικά τους, αλλά για το αν θα αξιοποιήσουν το
πτυχίο τους, που πολλές φορές έχουν ακόμη και
διδακτορικό, ρωτούν αν βλέπουμε δρόμο, αν θα
βρουν δουλειά, ή θα πάνε στο εξωτερικό.

Ένα ξεχωριστό κονσέρτο κλασικής μουσικής και κινηματογράφου

«Pink Alive Concert»
Στο κατάμεστο από κόσμο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης δόθηκε τη Τετάρτη 4
Δεκεμβρίου ένα ξεχωριστό κονσέρτο, όπου η Κλασική Μουσική συνάντησε τον Κινηματογράφο, με τίτλο «Pink ALive Concert». Μια πρωτοβουλία του συλλόγου γυναικών με
καρκίνο μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης, με στόχο την αφύπνιση του κοινού για
τον καρκίνο του μαστού, τη συγκέντρωση πόρων και την ενίσχυση του Συλλόγου.
Βαθιά ευαισθητοποιημένη για τις γυναίκες που έχουν βιώσει καρκίνο του μαστού η
μοναδική Χριστίνα Δηματάτη, HR Director της Stone Group Intl, αλλά και Διπλωματούχος
σολίστ πιάνου, με την υποστήριξη του Προέδρου της Stone Group, «ταξίδεψε» το κοινό με
την ερμηνεία της σε έργα για Πιάνο του Fryderyk F. Chopin.
Μαζί της συμμετείχαν η Κατερίνα Παπαδοπούλου ερμηνεύοντας έργα για Βιολί & Πιάνο των Beethoven, Shostakovich, Saint-Saens, η Μαρία Δηματάτη - σε έργα για 4 χέρια
Faure, Piazolla, και το Τρίο Εγχόρδων «Trinity» σε πιο σύγχρονες μελωδίες.

Κυριακούλα Δερεκενάρη, Ηλίας Ρηγόπουλος CEO
Stonegroup Intl, Σμαράγδα Ρηγοπούλου.

James Lee, Managing Director and Founder JAL
Consulting, Penelope Pangalos, Senior Consultant
JAL Consulting, Jelena Poulopoulou

Κατερίνα Λέντη, Εύη Μπακάλη, Εβελίνα Αποστόλου, η
πρόεδρος Κυριακούλα Δερεκενάρη, Νεκταρία Μακρή
Ανδρομάχη Αθηναίου, Βασιλική Μαλκάκη, Δέσποινα
Πάρτσια.

Παρουσιάστρια της βραδιάς, μια από τις πιο γνώριμες κι αγαπητές φωνές της πόλης, η
ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Στύλου.
Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας, καθώς και όλα τα μέλη οι υποστηρικτές τους συλλόγου, τίμησαν με την παρουσία
τους αυτή τη μαγική βραδιά.
Την βραδιά διοργάνωσε η εταιρεία PR BIZZ με τη στήριξη των ARTICON, CACTUS,
DOPPLER, FLOWER CITY, JAL Consulting, ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗΣ, MANPOWER GROUP,
ΜΙΛΤΟΣ, MOTIVE, NN HELLAS, SARACAKIS GROUP COMPANY, ΤΟ ΣΚΟΥΠΟΞΥΛΟ, STAMPA
HELLAS, και Trinity.
Χορηγοί Επικοινωνίας : το περιοδικό HELLO, Business woman, Karfitsa, Κουλτουρόσουπα, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, makthes.gr, Polis Magazino, Thessaloniki Tourism, ATLAS tv, TV100,
FM100, 95,1 κοσμοράδιο, PLUS 102,6, και το RADIOMORE.gr.

Ο πρόεδρος της StoneGroupInt. Ιωάννης Αντωνιάδης,
Κατερίνα Αντωνιάδου, Ελένη Αντωνιάδου, Αθανάσιος
Αντωνιάδης.

Η παρουσιάστρια της βραδιάς Μαρία Στύλου με την
πρόεδρο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Θεσσαλονίκης
Κυριακούλα Δερεκενάρη.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Αριστείδης Μακρής, Διευθυντής υποκαταστήματος
Βορείου Ελλάδος SaracakisGroup

Νάνσυ Υφαντίδου, Στράτος Σιμόπουλος.

Μαρία Δηματάτη, Χριστίνα Δηματάτη και οι
TrinityElectricStringTrio Κατερίνα Παπαδοπούλου,
Ειρήνη Χίσσα, Νικολέτα Ξουρή.
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ΚΡΙΟΣ
Τόλμησε να κάνεις κινήσεις που θα αλλάξουν
πλήρως τα επαγγελματικά σου. Θα έχεις
την υποστήριξη που χρειάζεσαι από τους
συνεργάτες σου. Τα οικονομικά σου σε
απασχολούν για αυτό προσπάθησε να
μην παρασυρθείς σε άσκοπες αγορές.
Στην προσωπική σου ζωή θα δεις τα
πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα και θα
έρθεις πιο κοντά με τον αγαπημένο σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,24,41.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Θα έρθεις πιο κοντά με τους συνεργάτες
σου και με τις πολύτιμες συμβουλές
τους θα καταφέρεις να φέρεις εις
πέρας σημαντικές επαγγελματικές σου
υποχρεώσεις. Τα οικονομικά σου έχουν
σημειώσει κάποια πρόοδο, ωστόσο
να είστε προσεκτικοί. Εάν δεν είσαι σε
σχέση, μην υπέρ αναλύεις τα πράγματα.
Αφέσου σε μία νέα γνωριμία.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,28,36.

StarsLeaks

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)

ΛΕΩΝ
Μείνετε προσηλωμένοι στην επίτευξη
των επαγγελματικών σου στόχων. Μην
χάνεται τον δρόμο , μην παρασύρεστε
από όσα συμβαίνουν γύρω σας. Βασικό
για να κερδίσεις μία καλύτερη συμφωνία
για τα οικονομικά σου, είναι να την
διεκδικήσεις με αυτοπεποίθηση. Μην
διστάσετε να δείξετε το ενδιαφέρον σε
έναν άνθρωπο που σας αρέσει πολύ.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,25,36,48.

ΖΥΓΟΣ
Ακολούθησε τη λογική σου και κινήσου
με γνώμονα αυτή για να μπορέσεις να
ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου.
Τα οικονομικά σου σε απασχολούν. Γίνε
πιο δημιουργική και εκμεταλλεύσου ένα
χόμπι σου για να σου φέρει περισσότερα
έσοδα. Εσύ που είσαι σε μία σοβαρή
σχέση καιρός να ξεκαθαρίσεις τα
πράγματα και να ασχοληθείς περισσότερο
με τον αγαπημένο σου και το μέλλον σου
μαζί του.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,28,43.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Πολλές και σημαντικές οι αλλαγές που
θα έρθουν στη δουλειά σου, πρέπει να
είσαι προετοιμασμένη για κάθε τι που θα
σου φέρει η εβδομάδα. Τα οικονομικά
σου είναι σε δύσκολο σημείο, ειδικά τώρα
που τελειώνει ο μήνας. Μην παρασυρθείς
σε άσκοπες αγορές που θα αλλάξουν τα
πάντα στον προϋπολογισμό σου. Εσύ που
είσαι σε μία σχέση, είναι σημαντικό να
κάνεις μία μικρή υποχώρηση και να δεις
τα πράγματα με ποιο καθαρό μυαλό.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,10,22,34.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΑΠΟ 07/12 ΕΩΣ 13/12
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Το να μάθεις να συγκρατείς τα νεύρα σου
είναι τέχνη που σιγά σιγά φαίνεται ότι
μαθαίνεις καλά. Με ηρεμία ασχολήσου
μόνο με τις δικές σου υποχρεώσεις και
μην αφήσεις τίποτα να σε από συντονίσει.
Τα οικονομικά σου δεν έχουν βελτιωθεί
όσο θα ήθελες, όμως είσαι σε πολύ καλό
δρόμο. Όσο για την προσωπική σου ζωή,
καλύτερες μέρες έρχονται.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,28,34.

ΤΑΥΡΟΣ
Προσοχή στην επικοινωνία με τους συνεργάτες
σου, μην έρθεις σε ρήξη μαζί τους. Μην
αφήσεις ωστόσο τις δικές σου υποχρεώσεις
σε αναμονή. Στην προσωπική σου ζωή θα
δεις ότι θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις
με τον αγαπημένο σου και να λύσετε μία
παρεξήγηση που έχετε. Εάν δεν είσαι σε
σχέση, μην βιαστείς να ξεκινήσεις κάτι νέο
εάν δεν είσαι σίγουρη.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,34,42.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Υπάρχει κάτι που δεν σε ικανοποιεί στη
δουλειά σου και για αυτό θα δουλέψεις
προκειμένου να βελτιώσεις την κατάσταση.
Μην σε τρομάζει ο τρόπος που λειτουργεί ο
αγαπημένος σου, κάτι σε ενοχλεί. Εάν δεν
είσαι σε σχέση επικεντρώσου περισσότερο
στον εαυτό σου και μετά μπες στη διαδικασία
να ξεκινήσεις έναν νέο δεσμό.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,28,47.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αντιμετωπίζεις με όλο και περισσότερη
αισιοδοξία τα επαγγελματικά σου και
αυτό φαίνεται. Παρά τις αυξημένες σου
υποχρεώσεις, είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις
κάτι νέο στη ζωή σου και θα το κάνεις με
την πρώτη ευκαιρία. Μπορεί τα οικονομικά
σου να έχουν βελτιωθεί, αυτό ωστόσο δεν
σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι προσεκτική
με τα έξοδά σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,22,41.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αισθάνεσαι ανανεωμένη και έτοιμη
να κερδίσεις όλα όσα σου αξίζουν στα
επαγγελματικά σου. Διεκδίκησε και όσα
πρέπει να λάβεις στα οικονομικά σου.
Μην αφήσεις χρέη του παρελθόντος να
σε βγάλουν εκτός προϋπολογισμού, κάνε
καλή διαχείριση των οικονομικών σου.
Μην παρασυρθείς και πεις πράγματα στον
αγαπημένο σου που δεν τα εννοείς.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,15,23,42.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ιδανική περίοδος για να πάρεις σημαντικές
επαγγελματικές αποφάσεις. Μην βασιστείς
όμως μόνο στη διαίσθησή σου. Άκουσε και
τις συμβουλές που έχουν να σου δώσουν
οι συνεργάτες σου. Τα οικονομικά σου σε
προβληματίζουν. Αναζήτησε νέες πηγές
εσόδων. Στα αισθηματικά σου έχει έρθει η
στιγμή να κάνεις μία αλλαγή για να περνάς
καλύτερα με τον αγαπημένο σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,37,41.

ΙΧΘΕΙΣ
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να
ανεχτείς, όχι όμως το ψέμα. Ένα ψέμα που θα
αποκαλυφθεί θα σε φέρει εκτός εαυτού και
θα συγκρουστείς με έναν συνάδελφό σου.
Έχεις το δίκιο με το μέρος σου. Τα οικονομικά
σου σού επιτρέπουν να σηκώσεις επιτέλους
το ανάστημά σου και να κάνεις μερικές
αγορές που εδώ και καιρό επιθυμούσες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,22,41.

ΑΓΑΠΗ !!! Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ !!!
Φέρε περισσότερη αγάπη στη ζωή σου και αυτή
θα σου το ανταποδώσει…
Ιστορία ενός ανθρώπου … τι έχει καταφέρει στην
ζωη του …. Και από πού άντλησε την δύναμη
Δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε χωρίς αγάπη. Την
λαχταρούμε και την ποθούμε για να φέρει στη ζωή μας
πληρότητα, ομορφιά κι ευτυχία.
Η αγάπη έχει πάμπολλες μορφές και είναι μια
αλήθεια διαρκής που την βλέπεις παντού και πάντα.
Η γονεϊκή αγάπη, η ρομαντική αγάπη, η αγάπη
μεταξύ αδερφών και φίλων, η αγάπη απέναντι σ’ ένα
ζώο, η αγάπη μεταξύ συνανθρώπων.
Κι ενώ μοιάζει σαν να είναι αναπόσπαστο κομμάτι
από το ανθρώπινο είναι, πολλοί από εμάς παραπονιούνται για την έλλειψη της ή αμφισβητούν πόσο πραγματική είναι η αγάπη που έχουν στη ζωή τους.
1.
Δώσε Τι νόημα έχει το ν’ αγαπάμε χωρίς να
είμαστε γενναιόδωροι;
Όσο πιο πολύ εκφράζουμε και δινόμαστε με
αγάπη, τόσο εκείνη γίνεται πιο πραγματική και για εμάς
και για τον άλλο.
Συνήθεις αμφιβολίες που μπορεί να έχουμε
είναι πως όσο περισσότερο δινόμαστε, τόσο πιο πολύ
διακινδυνεύουμε να εκτεθούμε.
Όμως θα μπορούσε να ισχύει και το εξής: όσο
περισσότερο φοβόμαστε να δώσουμε όταν αγαπάμε,
τόσο πιο πολύ στερούμε τον εαυτό μας από το να βιώσει
την αγάπη.
2.
Συμφιλιώσου με το φόβο σου .
Μπορεί να φοβόμαστε ν’ αγαπήσουμε ή ν’ αφήσουμε τους άλλους να μας αγαπήσουν.
Ίσως με το να βάζουμε περιορισμούς στην αγάπη,
να νομίζουμε ότι προστατεύουμε τον εαυτό μας από
τον πόνο.
Ίσως ενδόμυχα να φοβόμαστε ότι δεν αξίζουμε
την αγάπη. Το δίλημμα τελικά είναι τι διαλέγουμε, τον
φόβο ή την αγάπη;
3.
Άρχισε με τον εαυτό σου Τι σημαίνει
«αγαπώ τον εαυτό μου»;
Για τον καθένα από εμάς, η αγάπη προς τον εαυτό
εκφράζεται διαφορετικά.
Ο αυτοσεβασμός, η αυτοεκτίμηση, η μη κριτικότητα, η διάθεση για βελτίωση, η συγχώρεση του εαυτού
μας, η προσωπική φροντίδα (ο σωστός ύπνος, διατροφή) είναι διαστάσεις της αγάπης προς τον εαυτό.
4.Αποδέξου τους άλλους με τις ατέλειες και τα
λάθη τους
Η ομορφιά των ανθρώπων βρίσκεται όχι μόνο
στα χαρίσματα τους αλλά και στις αδυναμίες τους
Όχι μόνο δεν γίνεται να είμαστε τέλειοι , δεν χρειάζεται να είμαστε γιατί η πραγματική αγάπη δεν γίνεται
ν’ αγαπά την τελειότητα, που είναι κάτι άπιαστο.
Αγαπώ σημαίνει αποδέχομαι και τις λαμπρές και
τις σκοτεινές πλευρές του άλλου, κι όσο πιο πολύ αποδέχομαι, τόσο πιο πολύ μαλακώνει η τάση να κρίνουμε
μέσα μου, τόσο περισσότερο ανοίγει η καρδιά μου, τόσο
περισσότερο αγαπώ.
5.Πίστεψε ότι αξίζεις την αγάπη
Πιστεύεις ότι αξίζεις την αγάπη των άλλων;
Διεκδικείς ν’ αγαπηθείς;
Δέχεσαι βοήθεια όταν σου προσφέρεται; Η
απάντηση είναι ναι, όποιος και να είσαι, όπως και να
είσαι, αξίζεις την αγάπη.
Όπως είδαμε και παραπάνω, η ομορφιά που
έχουμε ως άνθρωποι βρίσκεται στην ατέλεια μας.
6. Συμπόνεσε Όλα στη φύση συνδέονται μ’ έναν
δεσμό, αόρατο στο γυμνό μάτι, αλλά ορατό στα μάτια
της αγάπης.
Ανεξάρτητα από πια χώρα προερχόμαστε, το μορφωτικό μας επίπεδο, την οικονομική μας κατάσταση,
η βασική έκφραση των συναισθημάτων είναι κοινή για
όλους τους ανθρώπους.
Όλοι μας λυπόμαστε, χαιρόμαστε, θυμώνουμε,
πονάμε, αγαπάμε.
Όταν καταλάβουμε πόσο συνδεδεμένοι είμαστε ο
ένας με τον άλλο , νιώθουμε λιγότερο μόνοι, συμπονάμε τον άλλο κι αγαπάμε βαθύτερα
7. Πίστεψε στη δύναμη της αγάπης. Μερικές
φορές πιστεύουμε ότι η σκληρότητα ή η ψυχρή λογική
μπορεί να μας δώσει περισσότερη δύναμη απ’ ότι μια
συμπεριφορά αγάπης και δοτικότητας.
Η αλήθεια είναι όμως πως το μίσος μπορεί να
δημιουργήσει μόνο περισσότερο μίσος.
Μόνο η αγάπη μπορεί να μεταμορφώσει όλα τα
προηγούμενα, όπως μiα δροσερή βροχή μεταμορφώνει
τα κουρασμένα φυτά ενός κήπου.
8. Συγχώρεσε . Η συγχώρεση είναι μια πράξη
αγάπης, κατανόησης κι άφεσης.
Η συγχώρεση μπορεί να μας απελευθερώσει από
τον πόνο του θυμού και να βοηθήσει στην επούλωση
των πληγών μας.
Δεν γίνεται ν’ αγαπάμε χωρίς να συγχωρούμε γιατί
η αγάπη μας δε θα είναι πλήρης , κι ίσως να είναι πιο
επώδυνη παρά λυτρωτική.
9. Έχε υπομονή και επιμονή στο να την δημιουργήσεις.
Η αγάπη είναι πέρα απ’ όλα τ’ άλλα μια συμπεριφορά αφοσίωσης.
Η αγάπη δεν είναι πάντα στην πιο τέλεια μορφή
της και συχνά χρειάζεται να την δουλέψουμε, να την
χτίσουμε, να την δημιουργήσουμε. Η αγάπη δεν είναι
πάντα εύκολη και ίσως κάποιες φορές να χρειάζεται να
προσπαθήσουμε για εκείνην.
Ίσως να χρειάζεται να προσπαθήσουμε για τον
άνθρωπο δίπλα μας. Αξίζει όμως τον κόπο.

Πού θα μας βρείτε

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 Χριστοφορίδης 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

σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
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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