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ΧριστούγενναΧριστούγεννα
ποτέ πια μόνοι!ποτέ πια μόνοι!

Σας Ευχαριστούμε!Σας Ευχαριστούμε!

► Ο πατέρας Αθηναγόρας μας συστήνει τα παιδιά που ζουν στον «Φάρο του Κόσμου». Ο πατέρας Αθηναγόρας μας συστήνει τα παιδιά που ζουν στον «Φάρο του Κόσμου».
► Γνωρίζουμε τους μουσικούς των δρόμων της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε τους μουσικούς των δρόμων της Θεσσαλονίκης.
► Μαθαίνουμε τους νοσηλευτές, πυροσβέστες και αστυνομικούς  Μαθαίνουμε τους νοσηλευτές, πυροσβέστες και αστυνομικούς 

που θα γιορτάσουν μακριά από το σπίτι τους.που θα γιορτάσουν μακριά από το σπίτι τους.
► Και «ταξιδεύουμε» με τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες  Και «ταξιδεύουμε» με τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες 
των ανθρώπων της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης.των ανθρώπων της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης.

Για την αγάπη σας! Για τη στήριξή σας!Για την αγάπη σας! Για τη στήριξή σας!
13 σελίδες από το αξέχαστο 13 σελίδες από το αξέχαστο 
pre-Christmas party της πόλης!pre-Christmas party της πόλης!

11 χρόνια Karfitsa!11 χρόνια Karfitsa!
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Τι «τσίμπησε» τον Βούλγαρο;
Μπορεί διά μαγείας να… εξαφανίστηκαν ή να υποβαθμίστηκαν ή να χάθηκαν στη 

μετάφραση οι δηλώσεις του Βούλγαρου πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, αλλά 
ήταν ένα καμπανάκι για τον ρόλο που παίζει η Τουρκία στα Βαλκάνια.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, όσο κι αν προσπάθησαν εντός Ελλάδος να μας 
πείσουν για το αντίθετο, έκλεισε ξεκάθαρα το μάτι στην Άγκυρα δηλώνοντας (σύμ-
φωνα με το Bloomberg), μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής ότι 
«...υπάρχει τώρα ένας τρίτος παίκτης. Έχουμε την Τουρκία. Κι είναι αυτό που εμείς, η 
ΕΕ, κάναμε. Τώρα έχουμε μηδενική παράνομη μετανάστευση στα σύνορά μας με την 
Τουρκία. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε αυτήν τη γειτονιά. Την ίδια ώρα, όλοι οι 
ηγέτες μίλησαν πολύ πιο ήπια για την Τουρκία. Επειδή όλοι αναγνωρίζουν ότι η συμ-
φωνία [ΕΕ - Τουρκίας για το μεταναστευτικό] πρέπει να συνεχιστεί, όλοι παρατηρούν 
ότι η Τουρκία έχει μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση στον κόσμο, ουδείς μιλά 
για κυρώσεις στις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία, το αντίθετο, όταν επιβάλλο-
νται κυρώσεις στην Τουρκία, στρέφεται στη Ρωσία για να εξοπλιστεί. Επιπρόσθετα [η 
Τουρκία] είναι μεγάλος παίκτης στη Συρία. Και είπα στους Έλληνες ομολόγους μου 
να βρουν τρόπους για να βοηθήσουν μόνοι τους τους εαυτούς τους, επειδή, ναι, τους 
υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο, αλλά η Τουρκία παίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο τώρα στην περιοχή».

Με απλά ελληνικά, για να μη χαθούμε και εμείς στη μετάφραση, ο Βούλγαρος 
αποκάλυψε ότι δεν είναι υπέρ των κυρώσεων στην Άγκυρα, και προφανώς δεν είναι 
ο μόνος εντός της ΕΕ. 

Και επειδή κάποιοι ενδέχεται να απορούν αν «τσίμπησε κάποια μύγα» τον Βούλ-
γαρο πρωθυπουργό και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει 
και η ΝΔ, τους θυμίζουμε τον κύριο λόγο για τη στροφή της Βουλγαρίας που χάρη 
(και) στην ελληνική ψήφο μπήκε στην ΕΕ.

Ο λόγος έχει ονοματεπώνυμο και οι γνώστες των γεωπολιτικών και ενεργειακών 
παιχνιδιών στην ευρύτερη περιοχή τον γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. 

Πρόκειται για το… δώρο που έκανε η Τουρκία στη Βουλγαρία για να την δέσει στο 
άρμα της και ονομάζεται «Turkish Stream 2» ή «Balkan Stream» και με το οποίο 
μετατρέπει τον Μπορίσοφ σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην περιοχή.

Ο νέος αγωγός, από τον οποίο η χώρα μας έμεινε εκτός, θα μεταφέρει ρωσικό 
φυσικό αέριο διασχίζοντας τα Βαλκάνια, μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Οι σχετικές 
υπογραφές, ανάμεσα σε Ρωσία, Τουρκία, Βουλγαρία και Σερβία, έπεσαν στις αρχές 
Σεπτεμβρίου του 2019, οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη Οκτωβρίου και πλέον βρί-
σκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο αγωγός αυτός, που θα περνάει μέσω Βουλγαρίας και στη συνέχεια θα διασχίζει 
403 χιλιόμετρα σερβικού εδάφους, θα μεταφέρει 15,75 δισ. κυβικών μέτρων αερίου 
ετησίως της Γραμμής 2 του «Turkish Stream» στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Τις εργασίες κατασκευής του «Balkan Stream» υλοποιεί η κοινοπραξία Arkad, 
σαουδαραβικών κυρίως συμφερόντων, και ο Μπ. Μπορίσοφ υπογράμμισε ότι αυτό 
θα αποτελέσει επένδυση ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, προσθέτοντας ότι το έργο του 
αποκαλούμενου «Balkan Stream» «θα επιτρέψει στη Βουλγαρία να καταστεί ένα 
σημαντικό κέντρο διανομής φυσικού αερίου».

Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως τα ενεργειακά και γεωοικονομικά συμφέροντα της 
Βουλγαρίας βρίσκονται αυτή την περίοδο πλησιέστερα σε εκείνα της Τουρκίας και 
της Ρωσίας, παρά της Ελλάδας και της Δύσης γενικότερα. Για αυτό η δήλωση αυτή 
ήταν ακόμα μια ανώμαλη προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα για τη χώρα μας, 
με αφορμή τα παιχνίδια που παίζονται στην περιοχή μας…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Κάποια Χριστούγεννα πριν...
Το ‘χα συνήθεια. Μπήκα στο τοπικό πολυκατάστημα για να πάρω 

μερικά χριστουγεννιάτικα δώρα της τελευταίας στιγμής. Ποτέ δεν προ-
γραμμάτιζα επικαλούμενος πάντα το φόρτο εργασίας. Στην πραγμα-
τικότητα αυτό ήταν ένα καλό άλλοθι για το μπεζέρισμά μου. Κοίταξα 
όλο αυτό το πλήθος, που μάλλον είχε την ίδια λόξα με εμένα, χαμο-
γελώντας. Θα προτιμούσα να κοιμάμαι για μέρες μέχρι να ξυπνήσω 
ανήμερα των Χρστουγέννων. Αλλά πάλι είχα πολλά να κάνω. 

Συνέλαβα τον εαυτό μου να κοντοστέκεται στο διάδρομο με τις 
κούκλες! Μα την αλήθεια ποτέ δεν είχα προσέξει πόσες από αυτές 
τις συνθετικές ανθρωπόμορφες φιγούρες μπορούσαν να  χωρέσουν 
σε είκοσι – τριάντα τετραγωνικά διαδρόμου. Η άκρη του ματιού μου 
όμως στάθηκε σε ένα αγοράκι. Έξι χρονών θα ‘ταν δε θα ‘ταν, σκάρτα 
επτά, κρατούσε μιαν υπέροχη Barbie. Της άγγιζε τα μαλλιά κρατώντας 
την απαλά σαν ανθό. Δυσκολεύτηκα, αλλά συνέχισα να παρακολου-
θώ τον πιτσιρικά λίγο προτού τον ακούσω να προσφωνεί ... θεία, μια 
60άρα με το όνομά της... «Είσαι σίγουρη ότι δεν έχω αρκετά χρήμα-
τα;», εισπράττοντας την απάντηση: «Ξέρεις ότι δεν έχεις αρκετά χρή-
ματα γι αυτό που κρατάς», συστήνοντάς του μάλλον λίγο αυστηρά και 
διεκπεραιωτικά να μην πάει πουθενά, να αγοράσει κάτι ... άλλο και να 
την περιμένει στο ίδιο σημείο αφού θα επέστρεφε «σε τρία λεπτά». Το 
αγόρι συνέχισε να κρατά την κούκλα... Δεν άντεξα και τον πλησίασα 
ρωτώντας τον γιατί ήθελε τόσο πολύ αυτήν την κούκλα. «Είναι η κού-
κλα που ήθελε η αδερφή μου για τα Χριστούγεννα. Το ‘χε ζητήσει από 
τον Άγιο Βασίλη...». Του απάντησα ότι ο Άγιος Βασίλης ίσως την έφερνε 
δώρο. Ο μικρός κούνησε το κεφάλι...«Όχι, ο Άγιος Βασίλης δεν μπορεί 
να πάει εκεί που είναι η αδελφή μου. Πρέπει να την πάρω εγώ, να την 
δώσω στη μαμά μου για να την πάει εκείνη στην αδελφή μου...». Κοί-
ταζα πια, το πιο θλιμμένο βλέμμα που είχα αντικρίσει ποτέ μου. «Έχει 
πάει να βρει τον Χριστό. Ο μπαμπάς μου λέει ότι η μαμά θα πρέπει να 
πάει μαζί της...». Η αμηχανία μου διήρκεσε μερικά κλάσματα. Ο μικρός 
συνέχισε: «Είπα στον μπαμπά μου να πει ότι η μαμά δεν πρέπει να πάει 
ακόμα. Του είπα να της πει να περιμένει μέχρι να επιστρέψω από το κα-
τάστημα... Θέλω η μαμά μου να το πάρει μαζί της. Έτσι δε θα με ξεχάσει 
ποτέ. Την αγαπώ πολύ και εύχομαι να μη με αφησει και φύγει. Αλλά ο 
μπαμπάς λέει ότι θα πρέπει να είναι με την αδερφή μου...». Ο μικρός 
έσκυψε το κεφάλι, ήσυχος και αμίλητος. Προσπάθησα να ξεροκαταπιώ 
μα σάλιο δεν είχα. Μηχανικά έβαλα το χέρι στην τσέπη βγάζοντας μαζί 

χαρτιά, αποδείξεις, λογαριασμούς και μερικά μετρητά ό,τι έπιανα τέλος 
πάντων. Τον ξανακοίταξα σχεδόν παρακαλετά...«Εγώ λέω να μετρή-
σουμε τα χρήματα άλλη μια φορά... Είναι ένα παιχνίδι που μου έμαθαν 
οι μεγαλύτεροι όταν ήμουν σαν και σένα στην ηλικία...». Είδα τα μά-
τια του να λαμπυρίζουν από ενθουσιασμό. Ενώσαμε τις χούφτες μας 
και γλίστρησα τα χρήματά μου με τα δικά του, αρχίζοντας να μετράμε. 
Φυσικά αρκούσαν για την Barbie. Ο μικρός είπε ήρεμα αυτή τη φορά: 
«Ζήτησα από το Χριστό να μου δώσει αρκετά χρήματα ώστε να αγορά-
σω αυτήν την κούκλα έτσι ώστε η μαμά να την πάρει μαζί της για να 
την δώσει στην αδερφή μου. Και άκουσε την προσευχή μου. Μάλιστα 
ήθελα να του ζητήσω κάτι περισσότερο για να αγοράσω και στη μαμά 
μου ένα λευκό τραιντάφυλλο που ξέρω ότι της αρέσει αλλά μου έδω-
σε αρκετά για να αγοράσω και την κούκλα και το τριαντάφυλλο...».

Η θεία επέστρεφε φωνάζοντας το ανήψι της κι έστρεψα το καλάθι 
μου μακριά. Συνέχισα τα ψώνια μου με τη σκέψη του μικρού στο μυαλό 
μου να στριφογυρίζει σαν λαίλαπας και πάντως με εντελώς διαφορε-
τική διάθεση από ό,τι όταν ξεκίνησα. Τότε θυμήθηκα μιαν ιστορία που 
διάβασα στην εφημερίδα αρκετές μέρες νωρίτερα για έναν πιωμένο 
οδηγό που χτύπησε ένα αυτοκίνητο με μια μητέρα και ένα μικρό κορί-
τσι. Το κορίτσι σκοτώθηκε και η μητέρα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κα-
τάσταση, διασωληνωμένη. Η οικογένεια αποφάσισε μάλλον να αφαι-
ρέσει την μηχανική υποστήριξη. Έδιωξα φευγαλέα αυτήν την σκέψη 
ελπίζοντας ότι ο καινούργιος μικρός φίλος μου δεν ανήκε σ’ αυτήν την 
ιστορία. 

Δύο μέρες αργότερα διάβασα, ότι η οικογένεια αποφάσισε να απο-
συνδέσει το μηχάνημα και η νεαρή γυναίκα πέθανε. Ξαναθυμήθηκα 
τον μικρό... Η περιέργεια και αγωνία συνάμα έτρωγαν τα συκώτια μου 
κι αφού έτρεξα και αγόρασα μερικά λευκά τριαντάφυλλα πήγα στην 
κηδεία της άτυχης μητέρας. Κόσμος πολύς... Πρόλαβα να δω πάνω 
στην κάσα ένα υπέροχο λευκό τριαντάφυλλο, μια πανέμορφη Barbie 
και μια φωτογραφία του μικρού φίλου μου. Τα μάτια μου έτσουζαν 
αλλά βρήκα κουράγιο να αφήσω και τα δικά μου τριαντάφυλλα εκεί 
πλάι.

Από εκείνη την ημέρα τα Χριστούγεννα μου έμοιαζαν διαφορετικά. 
Δε ξέρω γιατί αλλά αυθαίρετα μου έρχεται σχεδόν πάντα στο μυαλό 
μια φράση που αποδόθηκε στον Τσόρτσιλ: «Ζούμε με αυτό που παίρ-
νουμε. Αλλά φτιάχνουμε την ζωή μας από αυτά που δίνουμε...».

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Δ Ρ Α Γ Ω Γ Ι Α

Η Barbie των Χριστουγέννων
opinion



Η Barbie των Χριστουγέννων
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Περισσότερα λεωφορεία για τον ΟΑΣΘ, γρή-
γορες εκσκαφές για το μετρό, πιο ποιοτικούς 
ρυθμούς καθημερινότητας, λιγότερο χρόνο στις 
οθόνες των κινητών τηλεφώνων, αλλά κι ένα 
ακόμη… «ασπρόμαυρο» πρωτάθλημα, είναι 
μερικά από τα δώρα που θα ζητούσαν οι αυτο-
διοικητικοί της Θεσσαλονίκης από τον Αη Βασί-
λη για το 2020.

Η εφημερίδα Karfitsa απευθύνθηκε σε αν-
θρώπους της πόλης και τους έθεσε το παρακά-
τω ερώτημα: «Εάν στέλνατε γράμμα στον Αη 
Βασίλη, τι θα ζητούσατε για το νέο έτος;» Τι κι 
αν έχουν να γράψουν γράμμα στον αγαπημένο 
άγιο εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Σίγουρα 
οι απαντήσεις τους θα σας εκπλήξουν! Καλές 
Γιορτές! Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

Κωνσταντίνος Ζέρβας,
δήμαρχος Θεσσαλονίκης:

Θα ζητούσα περισσότερα λεωφορεία για τον 
ΟΑΣΘ, γρηγορότερες εκσκαφές για το μετρό, 
περισσότερα κονδύλια για αστικές αναπλάσεις, 
μαγικό ραβδί για το κυκλοφοριακό, γρήγορη 
ολοκλήρωση του παιδιατρικού νοσοκομείου 
στο Φίλυρο, περισσότερες αφίξεις τουριστών 
στην πόλη μας, περισσότερες κλίνες και δο-
μές για τους άστεγους και αναξιοπαθούντες, 
περισσότερα καράβια στο λιμάνι μας, μεγάλες 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και εγκατάστα-
ση επιχειρήσεων, παραμονή των τελειόφοιτων 
και των πτυχιούχων στη Θεσσαλονίκη, μεγάλες 
συναυλίες και γιορτές με χρώμα και ζεστασιά. 
Θα πει κανείς ότι εάν έστελνα ένα τέτοιο γράμ-
μα στον Άγιο Βασίλη, μάλλον θα το απέρριπτε 

ως ανέφικτο. Πολλά από αυτά, όμως, εμείς 
σκοπεύουμε να τα κυνηγήσουμε, να τα υλοποι-
ήσουμε και να τα φέρουμε στη Θεσσαλονίκη. 
Και ας μην είμαστε «τα καλύτερα παιδιά» για να 
δικαιούμαστε αυτά τα δώρα. Α, να μην ξεχάσω 
– και ένα ακόμη «ασπρόμαυρο» πρωτάθλημα. 
Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και πρόεδρος 

της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας: 
Τα Χριστούγεννα, η πιο ονειρική εποχή του 

χρόνου, πλησιάζουν και μαζί τους ξαναγινόμα-

«Άγιε Βασίλη, θέλω να φέρεις 
στη Θεσσαλονίκη…»

Τι «δώρα» θα ζητούσαν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης 
για τη χρονιά που έρχεται
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7  
Τηλ.: 2310584000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Φαρσάλων 219, Λάρισα
Τηλ.: 2410582300

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

η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
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στε κι εμείς παιδιά πιστεύοντας στη δύναμη του παραμυ-
θιού, του  ονείρου και του Άγιου Βασίλη. Αν λοιπόν μου 
δινόταν η αναπάντεχη δυνατότητα να πραγματοποιήσω 
μια ευχή μου για το 2020 στέλνοντας γράμμα στον Αη 
- Βασίλη, αυτή θα ήταν η ολοκλήρωση του μετρό Θεσ-
σαλονίκης, της βασικής γραμμής και των επεκτάσεων, 
που έτσι κι αλλιώς είναι το … «παραμύθι» της πόλης. 
Επειδή όμως  μέχρι να ολοκληρωθεί το μετρό, ο ΟΑΣΘ θα 
παραμένει το μοναδικό μέσο μαζικής συγκοινωνίας στη 
Θεσσαλονίκη, θα ζητήσω από τον αγαπημένο άγιο των 
παιδιών έναν αξιοπρεπή ΟΑΣΘ που να λειτουργεί χωρίς 
να ταλαιπωρεί τους επιβάτες του! Η Θεσσαλονίκη πε-
ριμένει να έχει την συγκοινωνία που της αξίζει! Χρόνια 
Πολλά σε όλους!

Πέτρος Λεκάκης, 
αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού 

του δήμου Θεσσαλονίκης:
Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που έγραψα γράμ-

μα για τελευταία φορά στον Αη Βασίλη! Πλέον γράφουν 
τα παιδιά μου. Αν όμως χρειαζόταν να στείλω κι εγώ, 
με τον ίδιο ενθουσιασμό και χαρά, θα του ζητούσα να 
φέρει περισσότερα... οχήματα (και σίγουρα δεν εννοώ 
παιχνίδια)! Θα ζητούσα κι εγώ αστικά λεωφορεία για τις 
μετακινήσεις των πολιτών που ταλαιπωρούνται καθημε-
ρινά στη Θεσσαλονίκη και το συντομότερο δυνατό την 
ολοκλήρωση του μετρό. Επίσης, θα ήθελα περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο, χωρίς σκοτούρες, ώστε οι άνθρωποι να 
δείχνουν την αγάπη τους και να μην υπάρχει συμπολίτης 
μας μόνος και αβοήθητος. Ξέρω, ότι ίσως να μην είναι 
στις αρμοδιότητες του αγίου, όμως, θα ζητούσα τέλος να 
βάλει το χεράκι του ώστε να επιστρέψουν στην πατρίδα 
όλοι οι νέοι από το εξωτερικό. Να ενωθούν οι οικογένειες 
που έχουν «μοιραστεί» στα μήκη και τα πλάτη της γης. 
Νομίζω αυτά! Αρκεί να μπορεί να τα κουβαλήσει με το 
έλκηθρο… Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Με υγεία και 
δύναμη!

Βούλα Πατουλίδου, 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης:

Αγαπητέ άγιε μου, δύναμη θέλω να μου φέρεις. Δύ-
ναμη και ορθή κρίση για τις επιλογές μου. Δύναμη για 

να αντέχω και να συνεχίζω να παλεύω με σηκωμένα τα 
μανίκια για το προσωπικό μου όραμα και ορθή κρίση για 
να επιλέγω το σωστό για το κοινό καλό, αλλά και τους 
σωστούς ανθρώπους για να συμπορεύομαι μαζί τους. 
Μπρατσωμένες ψυχές! Έτσι, το προσωπικό μου όραμα θα 
το κάνω συλλογικό και αυτό είναι που μας λείπει σήμερα. 
Και σαν πόλη και σαν περιφέρεια και σαν χώρα. Καλώς ή 
κακώς, οι αποφάσεις μου και οι επιλογές μου δεν αφο-
ρούν μόνο εμένα. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη μου, αυτό 
κι η πρόκλησή μου. Την ευθύνη την έχω μέσα μου. Με τα 
μάτια στραμμένα πρωτίστως στους αδύνατους, τους ανή-
μπορους, τους κοινωνικά περιθωριοποιημένους και μετά 
σ’ όλους τους άλλους να έχω δύναμη για να συνεχίζω. Τα 
«θαύματα» φτιάχνονται με σκληρή δουλειά!

Αντώνης Σαουλίδης, 
αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ψη-

φιακής Πολιτικής, Έξυπνης Πόλης και Καινοτομίας του 
δήμου Νεάπολης – Συκεών:

Άγιε Βασίλη, τόσα χρόνια κάναμε την ίδια ευχή. Να πά-
ρει επιτέλους ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Φήμες όμως λένε 
ότι έβαλε το χέρι του ο Άγιος Δημήτριος, ο δικός μας ο 
Άγιος, για να τα καταφέρουμε. Είναι αλήθεια αυτό, ερυ-
θρόλευκε Άγιε Βασίλη;  Ή μήπως και αυτό είναι τυχαίο; 

Καλού κακού όμως, ελπίζω πως κατάφερα το 2019 να 
ήμουν αρκετά καλός για να τύχω της καλής σου κρί-
σης. Είχα καλές προθέσεις, ελπίζω πως οι πράξεις μου 
στο επιβεβαίωσαν. Για το 2020 θα ήθελα όλος ο κόσμος, 
πάνω από όλα, να έχει υγεία και έναν λόγο για να χα-
μογελάει κάθε μέρα παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί 
να αντιμετωπίζει. Το 2019 ήταν μια χρονιά απαιτητική και 
για το 2020 θα ήθελα να μου δώσεις περισσότερη δύνα-
μη να συνεχίσω.

Μιχάλης Κούπκας, 
αντιδήμαρχος Οικονομικών 
του δήμου Θεσσαλονίκης:

Αυτό που θα ζητούσα από τον Αη Βασίλη, είναι να φέ-
ρει μια διαφορετική οπτική ζωής σε όλους μας. Να αξιο-
λογούμε την ευτυχία, όχι με όρους χρήματος και καριέ-
ρας, αλλά με οδηγό την αυθεντικότητα των σχέσεων και 
των ανθρώπων δίπλα μας. Θα ζητούσα ακόμα χαμηλότε-
ρους και πιο ποιοτικούς ρυθμούς καθημερινότητας για να 
μην χάνουμε τον εαυτό μας. Και οπωσδήποτε να περνάμε 
λιγότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες των κινητών και 
των υπολογιστών, που μας στερούν χρόνο πραγματικής 
ζωής και παραμορφώνουν την αληθινή της εικόνα.

reportage
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Κάλαντα, οικογενειακά τραπέζια, δώρα 
κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ατε-
λείωτο παιδικό παιχνίδι και χαμόγελα, είναι 
ορισμένες από τις αναμνήσεις που «ξυπνούν» 
στους αυτοδιοικητικούς της Θεσσαλονίκης κατά 
τη διάρκεια των γιορτινών ημερών. Αυτές τις 
ξεχωριστές στιγμές, στο πιο μακρινό αλλά και 
κοντινό παρελθόν, προσπάθησε να αναμοχλεύ-
σει η Karfitsa.

Ιδού οι προσωπικές ιστορίες που θέλησαν τα 
πρόσωπα της αυτοδιοίκησης να μοιραστούν με 
τους αναγνώστες της εφημερίδας, αφήνοντας 
για λίγο στην άκρη τα καθημερινά προβλήματα 
των περιοχών τους, αλλά και τα παράπονα των 
πολιτών.

Παντελής Τσακίρης, 
δήμαρχος Ωραιοκάστρου:

Είχα την τύχη να μεγαλώσω και να περάσω 

τα παιδικά μου χρόνια σε έναν τόπο όπου βλέ-
παμε ακόμη χιόνι και μάλιστα πολύ νωρίτερα 
απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. 
Οι πρώτες νιφάδες, που ξεκινούσαν να πέφτουν 
στο Ωραιόκαστρο ήδη από τον Νοέμβριο, αρ-
κούσαν για να με βγάλουν από το σπίτι και να με 
ρίξουν σε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού με τους 
φίλους μου. Το αίσθημα προσμονής των Χρι-
στουγέννων δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο. Ήταν 

Ξύπνησαν οι αναμνήσεις 
των Χριστουγέννων! 

Οι αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης μοιράζονται τις στιγμές των εορτών 
που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη τους

Re
po

rt
ag

e
Σ

Τ
Η

Ν
 Α

Ν
Α

Σ
Τ

Α
Σ

ΙΑ
 Κ

Α
Ρ

Υ
Π

ΙΔ
Ο

Υ





12 21.12.2019

εκείνη η χρονική περίοδος του έτους που γινόμασταν 
όλοι μια αγκαλιά, που οι διαιρέσεις, οι παρεξηγήσεις και 
οι μικρότητες ξεθώριαζαν, για να ανοίξουν διάπλατα τον 
δρόμο στο πνεύμα της αγάπης, της ομόνοιας και της ενό-
τητας. Οι ίδιες εκείνες αξίες που ζέσταιναν τότε την παιδι-
κή μου καρδιά είναι αυτές που εύχομαι να επικρατήσουν 
και τώρα στις καρδιές όλων μας. Έστω και χωρίς χιόνι!

Ελένη Γιαννούδη, 
αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, 
Υγείας και Παιδείας του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη:

Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα είναι σίγουρα τα οικογε-
νειακά! Δεν θα ξεχάσω ποτέ την περίοδο που μαζί με τα 
παιδιά μου πηγαίναμε να πούμε τα κάλαντα στους γείτο-
νες και τους συγγενείς, τη χαρά που είχαν τα προσωπάκια 
τους στη θέα του στολισμένου δέντρου και την προσ-
δοκία τους για τον ερχομό του Αη Βασίλη.  Μαγεύονταν, 
θαρρείς, και μαζί τους μαγευόμουν κι εγώ σαν μικρό παι-
δί. Και τι μεγάλη ήταν η χαρά όταν μοιράζαμε τα παιχνίδια 
και τα ρούχα που δεν χρησιμοποιούσαμε πια σε συναν-
θρώπους μας που περνούσαν δύσκολα! Γιατί η βαθύτερη 
έννοια των Χριστουγέννων είναι αυτή της προσφοράς και 
της αγάπης. Λίγα χρήματα, ρούχα ή ακόμα παιχνίδια που 

εμείς δεν τα χρειαζόμαστε πια, μπορεί να φανούν πολύ 
χρήσιμα σε κάποιον άλλον και να του δώσουν μεγάλη 
χαρά. Να προσφέρουμε δώρα αλλά και  πολλές ζεστές 
αγκαλιές ειδικά στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Καλές 
γιορτές!

Σωτήρης Μπάτος, 
αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας 
της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Τα Χριστούγεννα όπως σε κάθε ελληνικό σπίτι έτσι και 
στο δικό μας, ήταν πάντα μια οικογενειακή γιορτή. Μια 
γιορτή γεμάτη χρώματα, στολίδια, μυρωδιές και παιχνί-
δια. Ίσως η πρώτη μου παιδική ανάμνηση, είναι να παίζω 
χιονοπόλεμο με την αδελφή μου στην αυλή του πατρικού 
μου στο χιονισμένο Ωραιόκαστρο, περιμένοντας με ανυ-
πομονησία την ώρα που θα κόψει ο παππούς τη «στημέ-
νη» βασιλόπιτα και τα φλουριά να πολλαπλασιάζονταν, 
ως δια μαγείας, μέχρι να αντιστοιχεί ένα σε κάθε εγγόνι. 
Από την πρώτη αυτή ανάμνηση, μέχρι τα περσινά μαγι-
κά Χριστούγεννα, όταν ο 10 μηνών γιός μου στάθηκε για 
πρώτη φορά στα πόδια του, έχουν περάσει πολλά χρόνια, 
η οικογένεια όμως είναι πάντα το σημείο αναφοράς και 
γι’ αυτό είμαι ευγνώμων. Εύχομαι ολόψυχα, Καλά Χρι-
στούγεννα σε όλο τον κόσμο και μία δημιουργική χρονιά 
γεμάτη όμορφες  οικογενειακές στιγμές.

Χριστίνα Φοροπούλου, 
δημοτική σύμβουλος Καλαμαριάς:

Τα τελευταία χρόνια έχω ζήσει τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Χρι-
στούγεννα με φίλους, με έρωτες, σε ρεβεγιόν, σε κοσμικά 
κέντρα, σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες… Ωστόσο, όσα 
χρόνια κι αν πέρασαν, όσες νέες εμπειρίες κι αν βίωσα, 
η λέξη «Χριστούγεννα» θα είναι πάντα συνδεδεμένη με  
εκείνη την πρώτη παιδική ανάμνηση: ένα μεγάλο τρα-
πέζι –γεμάτο φαγητά της γιαγιάς και οικογενειακή αγά-
πη– στριμωγμένο σε ένα μικρό σαλόνι κάπου στη Νεά-
πολη Θεσσαλονίκης. Εκείνο το οικογενειακό τραπέζι και 
όλοι οι άνθρωποί μου που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, 
τα αστεία, τα γέλια, οι φωνές τους αλλά και η προσμο-
νή όλων αυτών κάθε Δεκέμβρη, έχει χαραχτεί βαθιά στη 
μνήμη μου. Η ανάμνηση εκείνου του ανταμώματος θα 
ξυπνά πάντα στο άκουσμα της λέξης «Χριστούγεννα» και 
δεν θα ξεθωριάσει ποτέ!

Ελισάβετ Σκεύη, 
Αθλητικός Σύλλογος Αρμονία δήμου Δέλτα:

Θυμάμαι όλα τα Χριστούγεννα στο δήμο Δέλτα. Η πε-
ριοχή μας έχει φυσική ομορφιά που ταιριάζει σ’ αυτό το 
γιορτινό κλίμα. Κάθε χρόνο επιστρέφουν από  όλον τον 
κόσμο οι απόδημοι με τις οικογένειες τους και όλες οι 
κοινότητες του δήμου αλλάζουν όψη. Επιστήμονες, ερ-
γαζόμενοι, φοιτητές έρχονται για να γιορτάσουν με τις οι-
κογένειές τους. Για μένα, τα Χριστούγεννα είναι απόλυτα 
συνυφασμένα με τα παιδιά. Τα δικά μου παιδικά Χριστού-
γεννα ήταν πάντα γεμάτα όμορφες στιγμές, δώρα, γεύ-
σεις, κάλαντα και καρδιές γεμάτες αγάπη. Αυτά τα συναι-
σθήματα καταφέραμε να τα ζωντανέψουμε στην πρώτη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώσαμε στον αθλη-
τικό σύλλογο «Αρμονία», τον Δεκέμβρη του  2013. Ένα 
γυμναστήριο γεμάτο παιδιά να χορεύουν και να γελάνε 
δυνατά και να τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Κάθε χρόνο από τότε βάζουμε στόχο να γεμίσω όσο πε-
ρισσότερες παιδικές καρδιές με χαρά και… αρμονία.

reportage
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Απεριόριστα data εντελώς δωρεάν και για δέκα ημέ-
ρες προσφέρει για πρώτη φορά η COSMOTE σε όλους 
τους συνδρομητές της αυτά τα Χριστούγεννα.

Μέχρι και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 2 Ιανουαρίου 
2020, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να ενεργο-
ποιήσουν όποια στιγμή το επιθυμούν, τη χριστουγεννιάτι-
κη προσφορά, ώστε να απολαμβάνουν από τη στιγμή της 
ενεργοποίησης και για δέκα ημέρες απεριόριστα data στο 
κινητό τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιλέξουν την χρο-
νική περίοδο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους 
σε data. Η ενεργοποίηση του πακέτου πραγματοποιείται 
μέσα από το My COSMOTE app (App Store & Google Play) 
και το WHAT’S UP app (App Store & Google Play) όπου 
περισσότεροι από 2,7 εκατ. συνδρομητές χρησιμοποιούν 
τις δύο εφαρμογές.

Το νέο, δωρεάν χριστουγεννιάτικο πακέτο, απαντάει 
στις αυξημένες ανάγκες των συνδρομητών για επικοι-
νωνία και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια των εορτών. Η 
κίνηση δεδομένων κινητής αυξάνεται εκθετικά κατά τη 
διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου, καθώς πέρσι 
η συνολική κίνηση mobile data στο δίκτυο της COSMOTE 
ξεπέρασε τα 3 petabytes (1 petabyte=1 εκατ. gigabytes) 
σημειώνοντας 70% ετήσια αύξηση, ενώ την τελευταία 
πενταετία, η χρήση δεδομένων τα Χριστούγεννα έχει αυ-
ξηθεί περισσότερο από 1000%.

Σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκονται, φέ-
τος τα Χριστούγεννα, οι συνδρομητές COSMOTE θα απο-

λαμβάνουν υψηλές ταχύτητες mobile Internet έχοντας 
το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στη χώρα με πληθυσμιακή κά-
λυψη 98%.

Το δίκτυο της COSMOTE έλαβε για 6η συνεχόμενη 
χρονιά, την πιστοποίηση «Best in Test» για τις υπηρεσίες 
δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη 

εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων Umlaut (πρώ-
ην P3 Communications).

Η COSMOTE κάνει πράξη την υπόσχεσή της ότι με την 
τεχνολογία δημιουργεί ένα κόσμο καλύτερο για όλους 
αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες του 4G δι-
κτύου της.

Χριστουγεννιάτικη προσφορά με απεριόριστα data δωρεάν 
για όλους τους συνδρομητές κινητής φέρνει η COSMOTE
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Στην οδό Νικηταρά 17 στον Δενδροπόταμο 
το σπίτι με τα χαλασμένα παράθυρα και τα τού-
βλα στις εξωτερικές σκάλες, δεν προμηνύει σε 
τίποτα τη ζεστή ατμόσφαιρα που συναντά κανείς 
στο εσωτερικό του. Μπήκαμε στο σπίτι μεσημέρι 
και όταν φύγαμε είχε νυχτώσει για τα καλά. Η 
κουβέντα με τον αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Λου-
κατάρη κράτησε πολύ και η ώρα πέρασε πολύ 
γρήγορα.

Ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Φάρο 
του Κόσμου –μια «αγκαλιά αγάπης» για νε-
αρούς Ρομά και όχι μόνο– και πλημμύρισε με 
φως τις ψυχές δεκάδων παιδιών, μας περίμενε 
με ένα πλατύ χαμόγελο που δεν χάθηκε ούτε 
στιγμή από το πρόσωπό του. Άλλωστε, όπως 
αποκάλυψε, είναι ευτυχισμένος βλέποντας κα-
θημερινά τα «παιδιά του» να διαπρέπουν με 
ό,τι καταπιάνονται. Και δεν είναι λίγα τα παιδιά 
που… έχει υπό την προσοχή του και δεν κάνει 
καμία διάκριση σε κανένα από αυτά. Ο 42χρο-
νος ιερέας έχει αφοσιωθεί σε  έναν σκοπό: Nα 
εντάξει πλήρως στην κοινωνία όλα τα παιδιά 
του Δενδροποτάμου και όχι μόνο. Για τον ίδιο, ο 
μόνος τρόπος για να τον πετύχει ήταν να στείλει 
όλα τα παιδιά της περιοχής στο σχολείο και να 
αποφοιτήσουν με γνώσεις από όλες τις τάξεις.

Ήταν ένα όνειρο που είχε από μικρός. «Από 
6-7 ετών ήξερα ότι θέλω να γίνω ιερέας και 
να πάω σε ιεραποστολή. Όταν ήρθε ο καιρός, 
τελείωσα τον στρατό, χειροτονήθηκα και είπα 
στον τότε μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως, Διονύσιο, ότι θέλω να μου δώσει 
άδεια να πάω ιεραπόστολος στην Αφρική. Στη 
συζήτηση ήταν παρών κι ο (πρωτοσύγκελος, 
τότε, της ΙΜΝΣ) σημερινός μητροπολίτης Βαρ-
νάβας, ο οποίος είπε: ‘’Σεβασμιότατε, έχουμε 
και εμείς τη δική μας Αφρική στον Δενδροπό-
ταμο, ας δοκιμαστεί εδώ ο Αθηναγόρας και να 
δούμε πως θα ανταπεξέλθει’’. Η πρόταση του 
κ. Βαρνάβα ακούστηκε στα αυτιά μου σαν μια 
πολύ καλή πρόκληση και αφού συμφώνησε ο 
κ. Διονύσιος ήρθα εδώ σχεδόν 16 χρόνια πριν», 
εξηγεί ο πατήρ Αθηναγόρας.

«Όταν εγκαταστάθηκα εδώ, πήγαινε σχολείο 
ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών και αυτά έμε-
ναν για λίγες ημέρες. Στην πορεία ξεκινήσαμε 
να έχουμε απόφοιτους δημοτικού με πραγματι-
κή φοίτηση, αποφοίτους  γυμνάσιου , λυκείου 
και επιτυχίες με υποτροφίες σε ιδιωτικά ελλη-
νικά κολλέγια. Με τις υποτροφίες αυτές, έγινε 
η πρώτη έξοδος των παιδιών από τον Δενδρο-
πόταμο προς τη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς βρήκαν 

ανοιχτές αγκαλιές από την εκπαιδευτική κοινό-
τητα», εξηγεί ο πατήρ Αθηναγόρας. Τα παιδιά 
πήγαν σχολείο όχι εύκολα, αλλά με διάφορα 
τεχνάσματα και κίνητρα... «Λέγαμε στα παιδιά 
του δημοτικού ότι αν γραφτούν στο σχολείο, θα 
μπουν σε ακαδημία να παίξουν ποδόσφαιρο και 
αν συνεχίσουν να πηγαίνουν όλη την εβδομάδα 
θα παίξουν στους αγώνες του Σαββατοκύρια-
κου», αναφέρει και χαμογελά από ικανοποίηση 
που κατάφερε να κολλήσει σε όλα τα παιδιά 
των «ιό της μάθησης». Το τέχνασμα συνεχί-
στηκε και στα παιδιά του γυμνασίου με κίνητρο 
ένα ταξίδι στην Αμερική για να συμμετέχουν σε 
διαγωνισμό ρομποτικής. Η πρώτη ομάδα που 
πήγε, πήρε τιμητική διάκριση πρωταθλητή και 
αυτό άνοιξε την όρεξη σε όλους τους εφήβους 
του Δενδροποτάμου να κάνουν αυτό το ταξίδι. 
Τους εξηγήσαμε ότι πρέπει να είναι καλοί στα 
μαθηματικά, τη φυσική και στην πληροφορική 
οπότε ακόμη και ο πιο αδιάφορος πήγε σχολείο 
για να δοκιμάσει την τύχη του.

Κοινωνική επανάσταση
Το μόνο εμπόδιο που έβρισκε πλέον ο πατήρ 

Αθηναγόρας, ήταν τα κορίτσια. Δυσκολεύτηκε 
πολύ να πείσει τους γονείς τους να τα στείλουν 
σχολείο Ο ίδιος χαρακτηρίζει την ανατροπή αυ-
τής της πάγιας συνθήκης «κοινωνική επανά-
σταση». Η νοοτροπία στο Δενδροπόταμο ήταν 
συγκεκριμένη: Ta κορίτσια δεν πάνε σχολείο, 
δεν κυκλοφορούν για να παντρευτούν αγνές 
από τα αντρικά βλέμματα, μένουν σπίτι και 

κάνουν δουλειές και φροντίζουν τα μικρότερα 
αδέρφια τους για να ετοιμαστούν να γίνουν μη-
τέρες. «Το έθιμο της γειτονιάς ήταν να ντύνουν 
τα 12χρονα κορίτσια σαν μεγάλες γυναίκες και 
να τις βάζουν να χορεύουν για να τα δουν άλ-
λες οικογένειες και να τα διαλέξουν για νύφες», 
εξηγεί ο πατέρας Αθηναγόρας.

Τα κορίτσια που κλέβονταν με ανήλικα αγό-
ρια έφευγαν από τα σπίτια τους και ζούσαν στα 
πεθερικά κάνοντας ακριβώς τα ιδία πράγματα, 
συνηθίζοντας την εγκατάλειψη ακόμη και τη 
βία. Αυτή είναι η μοίρα ενός κοριτσιού, όπως 
και της μητέρας του και της γιαγιάς του… «Τα 
τελευταία χρόνια άρχισε να ξεριζώνεται αυτό το 
έθιμο. Τα κοριτσάκια πηγαίνουν σχολείο, παρά 
τις όποιες διαφωνίες των γονιών τους. Είναι 
ωραίο να λένε τα παιδιά ότι έχουν ευκαιρίες», 
αναφέρει ο ιερέας.

Την ώρα που ο πατέρας Αθηναγόρας φρο-
ντίζει για τα δεκάδες παιδιά του Φάρου, τακτο-
ποιεί και τις ανάγκες της κοινότητας. Πριν από 
έναν χρόνο αγόρασε ένα οικόπεδο και έκτισε 
ένα μεγάλο σπίτι για να στεγάσει όλα τα παιδιά. 
Τα υλικά δόθηκαν από δωρεές, ενώ έχουν εξα-
σφαλιστεί και τα μεροκάματα των τεχνητών για 
την ανέγερση του σπιτιού. Στο πλευρό του πατέ-
ρα Αθηναγόρα είναι πάντα ο μητροπολίτης Νεα-
πόλεως Σταυρουπόλεως Βαρνάβας και δεκάδες 
ιδιώτες και επιχειρηματίες, ενώ πολλοί ομογε-
νείς από Αμερική και Βέλγιο συνεισφέρουν στο 
έργο του.

Ο ιερέας που «κάθισε» στα θρανία 
τα παιδιά του Δενδροποτάμου 

Πατέρας Αθηναγόρας: 
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Ο Σπύρος κρατά τον μικρό Αθηναγόρα από 
το χέρι και τον οδηγεί στο δωμάτιο για να παίξει. 
Ένα παιδί παίρνει την τσάντα του για να πάει στο 
φροντιστήριο στον Εύοσμο, ο Γιώργος παίζει 
με τα σκυλιά κι ο Παρασκευάς είναι «καρφω-
μένος» σε έναν υπολογιστή και σερφάρει. Δυο 
μικρά παίζουν στην αυλή και η κ. Ελένη βάζει 
πλυντήρια στα τουλάχιστον… τέσσερα που δια-
θέτει για να προλάβει να πλύνει τα ρούχα των 
17 παιδιών που ζουν μόνιμα στον Φάρο του Κό-
σμου…

Αυτή είναι μια τυπική ημέρα στο σπίτι του 
πατέρα Αθηναγόρα στον Δενδροπόταμο, όπου ο 
καθένας ακολουθεί το πρόγραμμά του, με τους 
μεγαλύτερους να βοηθάνε τους μικρότερους σε 
ό,τι χρειαστεί.

«Η ζωή μας είναι μιας κανονικής οικογένει-
ας, με τον πατέρα Αθηναγόρα να είναι η μάνα 
μας, ο πατέρας μας και ο μεγάλος αδερφός μας 
ταυτόχρονα», αναφέρει ο Παρασκευάς, ο οποίος 
ζει στο σπίτι εδώ και έξι χρόνια. Στα 21 του, έχει 
καταφέρει να τελειώσει το γυμνάσιο και τώρα 
φοιτά στο ΕΠΑΛ Ευόσμου στο τμήμα γεωπονίας, 
ενώ ονειρεύεται να γίνει αστυνομικός. «Από μι-
κρός ήθελα να μπω στην αστυνομία, θαυμάζω 
το έργο τους. Αν και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκο-
λο να πετύχω τέτοια σχολή, θα προσπαθήσω», 
σημειώνει και μοιάζει να μην τον σταματάει τί-
ποτα από την πορεία για την επίτευξη των στό-
χων του. Άλλωστε, έχει αποδείξει πως ό,τι βάζει 
στο μυαλό του, το καταφέρνει. Πριν από μερικά 
χρόνια, σε ηλικία 16 ετών, πήγε στην τελευταία 
τάξη του διαπολιτισμικού δημοτικού και στη 
συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο γυ-

μνάσιο ταξιδεύοντας μέχρι την Αμερική με την 
ομάδα ρομποτικής, ενώ έζησε για πέντε ημέρες 
στη Νέα Υόρκη. «Νομίζω ότι με αυτό το ταξίδι 
έφτασα στο ταβάνι των στόχων μου και τώρα 
μένει να εξαπλωθώ οριζόντια», λέει χαριτολο-
γώντας.

Στο σπίτι όλα είναι σε μια τάξη. Τα παιδιά 
ξυπνούν το πρωί, οι εθελοντές τα ετοιμάζουν 
για το σχολείο και τους δίνουν πρωινό. Τα παι-
διά του γυμνασίου, του λυκείου και  όσα έχουν 
καταφέρει και πήραν υποτροφίες στα ιδιωτικά 
κολλέγια και ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης, φεύγουν  
με τα δύο αυτοκίνητα του Φάρου: ένα που τους 
χάρισε πρόσφατα η σύζυγος του πρωθυπουρ-
γού, Μαρέβα, και ένα παλαιότερο που τους δώ-
ρισε στο παρελθόν η εταιρεία «Τσάνταλης».

Ούτε ένα παιδί εκτός σχολείου
Στον Φάρο λειτουργεί κέντρο ημέρας, στο 

οποίο συμμετέχουν όλα τα παιδιά του Δεν-
δροποτάμου. Κάποιο παιδί μπορεί να έρθει για 
κολυμβητήριο, κάποιος για ποδόσφαιρο, αλλά 
όλα περνάνε από εκεί καθημερινά. Ο Σπύρος 
στα 20 του ζει με την οικογένειά του στον Δεν-
δροπόταμο, ωστόσο όλος ο χρόνος του είναι 
μέσα στο σπίτι. «Έρχομαι εδώ γιατί με εμπνέει 
το περιβάλλον και ο πατέρας Αθηναγόρας είναι 
το πρότυπο μου. Βοηθάω τα μικρότερα παιδιά 
να διαβάσουν, ακόμη και να κάνουν μπάνιο», 
εξηγεί ο Σπύρος, ο οποίος ως μαθητής του ΕΠΑΛ 
φιλοδοξεί να σπουδάσει κοινωνικός λειτουργός  
και να εργαστεί στο πλευρό όσων έχουν ανά-
γκη. Ο ίδιος πήγε στην Αμερική με την ομάδα 
ρομποτικής και έζησε μια μοναδική εμπειρία. 
Μάλιστα αφοσιώθηκε τόσο πολύ στο διάβασμα 

που κατάφερε να πείσει και τη μητέρα του να 
πάει σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για να μάθει 
να γράφει και να διαβάζει.

Ο Νίκος πήρε την τσάντα του και ετοιμάζεται 
να βγει. Πριν από δέκα χρόνια εντάχθηκε στην 
ομάδα του Φάρου ερχόμενος από το Πακιστάν. 
Μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε να μάθει 
άπταιστα ελληνικά, να πάρει μαθήματα σεφ και 
να αρχίσει να εργάζεται ως διερμηνέας για να 
βγάζει ένα χαρτζιλίκι. «Θέλουμε να μην υπάρξει 
ούτε ένα παιδί εκτός σχολείου. Ό,τι όνειρο και 
να κάνουν, το πετυχαίνουμε μέσα στο σχολείο», 
τονίζει ο Γιώργος, ο οποίος αναφέρει πως κάθε 
παιδί που πηγαίνει στο σχολείο και το ολοκλη-
ρώνει, παίρνει άλλον δρόμο στη ζωή του από 
ό,τι όσοι ζουν στο Δενδροπόταμο. «Ζούμε σε μια 
κλειστή κοινωνία και οι περισσότεροι κάνουμε 
ό,τι βλέπουμε. Ξέρουμε ότι αν δεν πάμε σχολείο 
και μείνουμε σπίτι, θα καταλήξουμε φυλακή κά-
ποια στιγμή, όπως οι συγγενείς μας, διότι αυτό 
περιμένουμε να συμβεί», εξηγεί  ο Γιώργος.

Το έργο του Φάρου του Κόσμου βραβεύ-
τηκε ως καλή πρακτική από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και το State Department. Σε αυτόν 
λειτουργούν: τομέας διατροφής, τομέας ενισχυ-
τικής διδασκαλίας, μαθήματα ξένων γλωσσών, 
μαθήματα μουσικής, ρομποτική, τομέας υγείας 
(εμβολιασμός, οδοντιατρικός και οφθαλμολο-
γικός έλεγχος των παιδιών), απογευματινή δη-
μιουργική απασχόληση και τομέας αθλητισμού, 
εργαστήρια θεάτρου, ζωγραφικής, χορού, χει-
ροτεχνίας και κηπουρικής, ρομποτική, κολύμ-
βηση, ποδόσφαιρο κ.α.

Μια «αγκαλιά» όπου χωράνε όλοι…
Φάρος του Κόσμου:



EΔΑ ΘΕΣΣ
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση 
των συσκευών αερίου και της υδραυλικής 
εγκατάστασης από πιστοποιηµένους 
επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!

www.edathess.gr/asfaleia



Η ΑΝΑΔΟΜΩ κάνοντας πάντα ένα βήμα μπροστά αγωνίζεται, 
παράγει και δημιουργεί πάντα με άξονα τον άνθρωπο ως 
μέλος της κοινωνίας, ως πελάτη και ως συνεργάτη.

Είμαστε δίπλα σας 
με κάθε δυνατό τρόπο !!

Σημαίνει προτεραιότητα και έμπρακτη αγάπη στον 
συνάνθρωπο, καθώς και ανιδιοτελής προσφορά ως τρόπος 
ζωής και λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις :
• Συμμετοχή στον “Protergia 7o Νυχτερινό ημιμαραθώνιο 
Θεσσαλονίκης” με προσφορά δωροεπιταγής στους δρομείς 
για κάθε ανακαίνιση άνω των 3.000€
• Συμμετοχή στον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης με 
προσφορά υπηρεσιών ανακαίνισης αξίας 2.500€ στο 
ορφανοτροφείο θηλέων “ΜΕΛΙΣΣΑ” και σε έναν τυχερό 
δρομέα μια δωροεπιταγή αξίας 1.500€ για την ανακαίνιση 
της οικίας του
• Ανακαίνιση ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης του δήμου 
Κορδελιού – Ευόσμου 
• Εργασίες ανακαίνισης στο εσωτερικό γηπέδου PAOK 
SPORTS ARENA, ανακαίνιση του VIP LOUNGE που πήρε το 
όνομα της ΑΝΑΔΟΜΩ και των θέσεων ΑΜΕΑ ως μεγάλος 
χορηγός της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
• Δωρεά 2.500€ στο φιλανθρωπικό ίδρυμα ΣΥΖΩΗ με παιδιά 
με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, για 
εργασίες ανακαίνισης του χώρου στον οποίο στεγάζονται.

Η ΑΝΑΔΟΜΩ μεριμνεί για την κοινότητα σε όλα τα επίπεδα 
και με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

Αυτοί είναι και οι τρεις άξονες της φιλοσοφίας του ΑΝΑΔΟΜΩ 
CARE. Ένας από αυτούς είναι το 

social
care
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Κείμενα που συγκλονίζουν στο βιβλίο των μαθητών του σχολείου 
Β’ ευκαιρίας των φυλακών Διαβατών

«Δραπετεύουν» γράφοντας και 
κάνουν τέχνη τα βιώματά τους
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«Μπορώ πολλά. Όμως δεν γίνεται. Μπορώ 
να αποδράσω με τα όνειρά μου. Μπορώ να πε-
τάω με έναν άγγελο. Μπορώ να κάνω τα πάντα. 
Όμως, είμαι στα καταραμένα, σιδερένια κάγκελα 
και δεν μπορώ να κάνω τίποτα».  Η Αμαλία είναι 
φυλακισμένη στα Διαβατά και μπορεί να γράφει. 
Έμαθε να γράφει και να ξεφεύγει. Το τμήμα δη-
μιουργικής γραφής του σχολείου δεύτερης ευ-
καιρίας των φυλακών, δίνει εδώ και λίγα χρόνια 
μία άλλη διέξοδο στους κρατούμενους. Επειδή η 
γραφή είναι θεραπευτική.

«Ξεφεύγεις, μπορείς πάλι να σκέφτεσαι όταν 
γράφεις». Ο Αλέξανδρος ήταν κρατούμενος στα 
Διαβατά και τώρα, ελεύθερος πια, απόλαυσε την 
παρουσίαση του βιβλίου των κρατουμένων του 
σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. «Όταν γράφεις, 
βρίσκεται μία διέξοδος σε αυτό που ζεις. Αρχίζεις 
και πάλι να έχεις ελπίδες», λέει στην Karfitsa, 
φεύγοντας από τον χώρο της παρουσίασης. Ήταν 
και άλλοι στο ακροατήριο από τους ελεύθερους, 
τους αποφυλακισμένους. Όμως οι περισσότεροι 
παρέμειναν στη φυλακή και ένας, ο Άλκης, σε 
αυτόν που αφιερώθηκε το βιβλίο, έχει φύγει από 
τη ζωή. «Τώρα, μόνο χάος. Παντού σκουριασμέ-
να σίδερα και ματωμένα κάγκελα δίχως ημερο-
μηνία λήξης. Πτέρυγες, κυκλίδες, κλειδαριές 
και πειθαρχείο», είχε γράψει στο κείμενό του με 
τίτλο «Φυλακή» που μάλιστα βραβεύτηκε σε 
λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Αποσπάσματα από κείμενα και ποιήματα των 
μαθητών του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας διά-
βασε η ηθοποιός Κλειώ Δανάη Οθωναίου, συ-
γκλονισμένη και εκείνη απ’ όσα περιγράφουν οι 
κρατούμενοι από τη ζωή τους μέσα στους τέσσε-
ρις τοίχους της φυλακής. «Όταν πήρα τα κείμενα 
στα χέρια μου, δεν μπορούσα να σταματήσω να 
κλαίω. Οι δονήσεις ήταν τόσο έντονες. Εύχομαι 
να φύγουν γρήγορα όσοι ακόμη είναι μέσα και 
να συνεχίσουν να γράφουν», είπε στο ακροα-
τήριο. Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του δημαρχείου Θεσσαλονίκης και εκεί 
υπήρχαν αντίτυπα του βιβλίου «συναισθηματι-
κές αποχρώσεις». Του συλλογικού έργου που 
ακολούθησε τα βιβλία «Κλειδιά Ελευθερίας», 
«Έξω_Φύλλα», «φυγής Ευκαιρία» και «Όνειρα 
απόδρασης», που έχουν γραφεί με κείμενα πάλι 
των μαθητών του σχολείου των Διαβατών.

«Νιώθουν τεράστια ανακούφιση. Δεν θέλω 
να ομορφύνω τα πράγματα. Πολλές φορές η 
γραφή λειτουργεί άκρως θεραπευτικά και όπως 

οι τελευταίες έρευνες ψυχολογίας αναφέρουν ο 
γραπτός λόγος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις 
να αντικαταστήσει και την ψυχανάλυση. Οι μα-
θητές του σχολείου έχουν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν με τον εαυτό τους διάφορα πράγματα απ’ 
αυτά που έχουν κάνει, που έχουν ζήσει, τα λάθη, 
τις επιθυμίες τα θέλω τους», είπε στην Karfitsa 
ο υπεύθυνος του προγράμματος δημιουργικής 
γραφής του σχολείου των φυλακών Διαβατών 
αναπληρωτής καθηγητής δημιουργική γραφής 
και νεοελληνικής λογοτεχνίας του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος.

Το πρόγραμμα
Η δημιουργική γραφή στο σχολείο δεύτερης 

ευκαιρίας των Διαβατών είναι ένα μεταπτυχι-
ακό πρόγραμμα και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
συμμετέχουν εθελοντικά. Το μάθημα δημιουρ-
γικής γραφής ουσιαστικά εμπλέκει τον μαθητή 
βιωματικά στα μυστικά του λόγου και τα δομι-
κά του στοιχεία. «Εδώ και επτά χρόνια κάνουμε 
μαθήματα δημιουργικής γραφής σε έγκλειστους 
μαθητές, αλλά εκτός του σχολείου δεύτερης ευ-
καιρίας των Διαβατών  έχουμε και άλλες συνερ-
γασίες. Στον Κορυδαλλό και στα Γιάννενα που 
δεν έχουν τέτοια σχολεία», αναφέρει ο κ. Κωτό-
πουλος. «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε εθελο-
ντική βάση μυούν τους μαθητές στα μυστικά της 

γραφής, προσπαθούν εκείνοι να δουν λογοτεχνι-
κά κείμενα και να καταλάβουν πώς επιτυγχάνε-
ται αυτή η συγκίνηση, η απόλαυση, η οργάνωση 
του κειμένου», συμπλήρωσε. Οι διδάσκοντες 
δημιουργική γραφή δίνουν στους μαθητές κα-
τευθύνσεις και στο τέλος των συναντήσεων ζη-
τούν δικά τους κείμενα, στα οποία γίνεται μικρή 
επιμέλεια, όχι όμως σε επίπεδο ουσίας. «Στα κεί-
μενα τις περισσότερες φορές  στρέφονται γύρω 
από τα προσωπικά τους βιώματα και βγαίνουν 
πολύ συγκινητικά κείμενα τόσο για την πορεία 
τους όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης», τόνι-
σε ο κ. Κωτόπουλος.

«Δυστυχώς όμως είμαστε κι εμείς ανεπαρ-
κείς. Ήθελα να συγκροτηθεί ένα πρόγραμμα της 
Πολιτείας για να κρατάει αυτούς τους ανθρώ-
πους που έχουν τη δυνατότητα να γράψουν και 
μετά τη φυλακή», σημείωσε τονίζοντας την ανά-
γκη να δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα και εκτός 
φυλακής. «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος απ’ 
αυτό που καταφέραμε αλλά και στενοχωρημέ-
νος που καταλαβαίνω ότι κάπου μένουμε στη 
μέση. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πολλά 
περισσότερα και μετά τη φυλακή σε συνεργασία 
με ψυχολόγους. Άρα είμαι μοιρασμένος συναι-
σθηματικά. Στενοχωριέμαι που δεν έχει συνέ-
χεια», κατέληξε
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Ο Νίκος Τσαρούχας εξιστορεί στην Karfitsa 
στιγμές της πορείας της επιχείρησης

Το εστιατόριο-πατσατζίδικο που λειτουργεί 
από το 1952 στη Θεσσαλονίκη

Η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελ-
λάδας. Οι γεύσεις και η ποιότητα που συνοδεύει 
τα πιάτα του έχουν κατακτήσει την επιλογή των 
κατοίκων και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Το 
όνομα του έχει μετατραπεί σε θρύλος για την γα-
στρονομική πλευρά της πόλης. Ο λόγος για το 
Εστιατόριο – Πατσατζίδικο Τσαρούχα, όπου εδώ 
και πάνω από μισό αιώνα, μέρα με τη μέρα χτίζει 
το brand name του. Ο Νίκος Τσαρούχας, ένας εκ 
των δυο αδελφών που άρχισαν να γράφουν την 
δική τους ιστορία στον χώρο της εστίασης, μίλησε 
στην Karfitsa για την πορεία και τα μυστικά του 
success story τους.

Ο Νίκος και ο Γρηγόρης Τσαρούχας ξεκίνη-
σαν από μικρή ηλικία να εργάζονται ως σερβι-
τόροι, όμως μέσα τους ήξεραν ότι ήθελαν να 
δημιουργήσουν κάτι που θα έριχναν πάνω του 
όλη την γνώση, το μεράκι και την αγάπη τους. 
Το 1952 λοιπόν άνοιξαν στην οδό Τοσίτσα, στο 
Πιτ Παζάρ, ένα μικρό μαγειρείο. Η δουλειά όλο 
και αυξανόταν και σιγά σιγά το μικρό μαγαζάκι, 
σαν κομμάτια από παζλ που έβρισκαν αυτό που 
τους ταιριάζει, επεκτεινόταν. Έτσι, ένα μικρό σιδη-
ρουργείο που βρισκόταν δίπλα αποτέλεσε προέ-
κταση του μαγειρείου των δυο αδελφών. Μετά 
από περίπου οκτώ χρόνια οι ανάγκες μεγάλωσαν 
και άλλο, και τότε ο Νίκος «έριξε» την ιδέα να 
ανοίξουν ένα ακόμη μαγαζί, κοντά στο ήδη υπάρ-
χον τότε. Το 1968 λοιπόν εγένετο το μαγαζί στην 
οδό Ολύμπου 78, όπου υπάρχει ακόμη. Μετά από 
ένα διάστημα όμως και όπως μας εξηγεί ο κ.Νί-
κος Τσαρούχας πάρθηκε μια σημαντική απόφαση, 
πρωτοποριακή για την εποχή, τα δυο μαγαζιά να 
γίνουν ένα. «Τότε υπήρχαν αμιγώς μαγειρεία ή 
πατσατζίδικα. Εμείς αποφασίσαμε τότε να τα κά-
νουμε ένα. Δηλαδή το μαγειρείο στην Τοσίτσα να 
μεταφερθεί και να λειτουργεί κάτω από την ίδια 
στέγη με το πατσατζίδικο. Αυτή ήταν η καλύτερη 
απόφαση που πήραμε», εξιστορεί ο κ.Ν.Τσαρού-
χας.

Τα μυστικά της επιτυχημένης πορείας
 «Με τον αδελφό μου Γρηγόρη διαβλέπαμε το 

μέλλον και την εξέλιξη της οικονομίας με ανοι-
χτά μάτια. Θέλαμε να ανοίξουμε ένα μονοπάτι 
στη ζωή και να το περπατήσουμε. Στη συνέχεια 
για εμάς έγινε στόχος και σκοπός να τον κάνου-
με δρόμο, για να τον περπατήσουν και τα παιδιά 
μας. Αυτός ο δρόμος όμως καταφέραμε να γίνει 
λεωφόρος», εξηγεί ο κ.Ν.Τσαρούχας. Κομμάτι 

κομμάτι το μαγαζί μεγάλωνε και πίσω από την 
ανάπτυξη του ήταν τα δυο αδέλφια, ο Νίκος στο 
σερβίρισμα και ο Γρηγόρης στην κουζίνα, έτσι εί-
χαν υπό την επίβλεψη τους και την παραγωγή και 
το σέρβις.

Τον ρωτάμε ποια είναι τα συστατικά του 
success story τους και μας λέει τρεις λέξεις, 
«ποιότητα, εντιμότητα, εργατικότητα» και μια 
ιστορία που αποδεικνύει τον επαγγελματισμό που 
δείχνουν κάθε στιγμή της ζωής τους. «Είχα βγει 
για μια νυχτερινή έξοδο με την γυναίκα μου και 
μετά ήρθαμε να κάτσουμε στο μαγαζί. Φορούσα 
το κουστούμι μου και βλέποντας με ένας πελά-
της μου λέει ‘’Νίκο θέλω εσύ να μου φτιάξεις τον 
πατσά’’, τότε σηκώθηκα, έβγαλα το σακάκι μου, 
γύρισα προς τα πάνω τα μανίκια μου, μπήκα στην 
κουζίνα και του έφτιαξα τον πατσά. Ο πελάτης 
έμεινε… έκπληκτος! Εμείς έτσι συμπεριφερόμα-
στε, πάντα με επαγγελματισμό», μας περιγράφει 
ο κ. Τσαρούχας.

Η σκυτάλη στη νέα γενιά
Το  Εστιατόριο – Πατσατζίδικο Τσαρούχα από 

το 1952 έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Η αλ-
λαγή της σκυτάλης στην οικογένεια Τσαρούχα 
έγινε το 1996 για να συνεχίσει την παράδοση της 
ιστορικής επιχείρησης, ενώ το 2012 αναλαμβάνει 
πλήρως το μαγαζί ο Δημήτρης Τσαρούχας, γιος 
του Νίκου. Μάλιστα, ο Δ.Τσαρούχας έδωσε μια 
νέα πνοή στο εστιατόριο κάνοντας μια ριζική ανα-
καίνιση, κρατώντας την ποιότητα και την νοστι-
μιά στα πιάτα, αλλά και την ιστορία, κάτι το οποίο 
βλέπει κανείς μόλις μπει στο μαγαζί. Οι τοίχοι γε-
μάτοι με φωτογραφίες από το 1952 εξιστορούν 
την μακράν ιστορία του, αλλά την ίδια ώρα ανα-
δεικνύουν την ιστορικότητα του της επιχείρησης.

Η συμβουλή στους νέους
Ο κ.Ν.Τσαρούχας έχοντας στις πλάτες του αμέ-

τρητες ώρες δουλειάς και καταφέρνοντας να κα-
θιερώσει το εστιατόριο ως ένα από τα καλύτερα 
της Θεσσαλονίκης στο τέλος της κουβέντας μας 
του ζητήσαμε να μας πει την δική του συμβουλή 
προς τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με 
την εστίαση. «Όταν αποφασίσουν να ασχοληθούν 
με την δουλειά πρέπει πρώτα από όλα να πιστέ-
ψουν σε αυτήν. Να μην την κάνουν για επιδεικτι-
κούς λόγους. Εγώ λέω ότι για μένα αυτή δουλειά 
δεν είναι θέμα επιχείρησης, αλλά σαν επάγγελμα, 
γιατί σαν επάγγελμα λειτουργεί το μαγαζί».
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Ο Ιμπραχήμ πέρασε από την Ειδομένη 
και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του

Από τη βομβαρδισμένη Βαγδάτη 
στο χιονισμένο Ελσίνκι
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«Πέρασα τόσες χώρες και τόσα χρόνια, τι 
μου θυμίζεις τώρα…» Στον κεντρικό σταθμό του 
Ελσίνκι, τρεις Άραβες λένε τις τελευταίες κουβέ-
ντες πριν ακολουθήσει ο καθένας τον δικό του 
δρόμο. Ο Ιμπραχήμ, 30 χρόνων, βιάζεται να πά-
ρει το τρένο για να μην καθυστερήσει στη δου-
λειά του. Πωλητής σε κατάστημα. Στη μία του 
δουλειά, επειδή κάνει και δεύτερη σε μία κλι-
νική. Τέσσερα και κάτι χρόνια πριν, στοιβαζόταν 
στις ουρές των συνόρων, στην Ειδομένη, εγκα-
ταλείποντας τους βομβαρδισμούς της χώρας του 
και την αγριότητα του πολέμου, για να βρει το 
όνειρό του στην Ευρώπη. Έγινε πραγματικότητα;

Ο Ιμπραχήμ σπούδασε ιστορικός στο Ιράκ. 
Κατάγεται από τη Βαγδάτη κι άφησε τον πόλεμο, 
την εποχή των ισχυρών προσφυγικών ρευμάτων 
που έφταναν στην Ευρώπη, τότε που τα σύνορα 
ήταν ανοιχτά και δεν υπήρχαν αντιδράσεις από 
τις χώρες του Βίζενγκραντ. «Θυμάμαι πως ξεκι-
νήσαμε από την Τουρκία, είχαμε πληρώσει τον 
διακινητή 1.500 δολάρια. Στη βάρκα ήμασταν 
43 άτομα. Ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός και 
δεν κινδυνέψαμε», περιγράφει στην Karfitsa. 
Δείχνει ότι έχει σβήσει από τη μνήμη του εκεί-
νες τις σκληρές στιγμές της προσφυγιάς και της 
προσπάθειας να φτάσει στην Ευρώπη, να βρει 
το δικό του λιμάνι, που τελικά είναι στο Ελσίνκι. 
Λίγοι πρόσφυγες έμειναν στη χώρα του ευρωπα-
ϊκού βορρά, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι 
δύσκολες.  Αρκετοί συμπατριώτες του τις πρώ-
τες ημέρες επέστρεψαν άρον άρον στην Τουρκία, 
φεύγοντας από τη Φινλανδία αεροπορικώς. Δεν  
άντεξαν το κρύο. Υπολογίζεται ότι από το 2015 
υπέβαλαν αίτημα ασύλου περίπου 30.000 πρό-
σφυγες. Εκτιμάται ότι λιγότεροι από 25.000 ζουν 
σήμερα στη Φινλανδία.

Ο 30χρονος σήμερα αναγκάζεται και κάνει 
δύο δουλειές για να ζήσει. Έχει άδεια εργασίας, 
έχει μάθει αρκετά τη γλώσσα, όμως δεν πήρε 
ακόμη άσυλο ως πρόσφυγας. Πληρώνει από 
τα δικά του χρήματα τα έξοδα διαβίωσης, που 
δεν είναι λίγα, και δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο 
πρόγραμμα ενίσχυσης προσφύγων, όπως λέει. 
«Μου αρέσει εδώ, έχω συνηθίσει», λέει στην 
Karfitsa και βλέπει το ρολόι του μην χάσει το 
τρένο. «Έχουμε έρθει αρκετοί από το Ιράκ στη 
μεγάλη προσφυγική κρίση, είναι εντάξει», λέει 
και αφήνει να υπονοηθεί ότι έχει έναν προβλη-
ματισμό.

Από το Αιγαίο στη Βαλτική
Το ταξίδι προς τη σύγχρονη γη της επαγγε-

λίας για τον Ιμπραχήμ ξεκίνησε την άνοιξη του 
2015. Τότε έφυγε από τη χώρα του και έφτασε 
στην Τουρκία. Πλήρωσε τον διακινητή και με μία 
βάρκα πέρασε όπως χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες 
στην Ελλάδα. «Στην αρχή φτάσαμε σε ένα νησί, 
ξερονήσι που είχε μόνο στρατό. Μετά από εκεί 
μας πήγαν σε ένα κατοικημένο νησί. Δεν θυμά-
μαι τα ονόματά τους. Ήταν Ιούνιος – Ιούλιος του 
2015». Ο 30χρονος περιέγραψε στην Karfitsa 
πως συνέχισε το ταξίδι του με καράβι για τον Πει-
ραιά και από εκεί με λεωφορείο για την Ειδομέ-
νη. «Όταν φύγαμε από την Ελλάδα πήραμε τρέ-
νο και φτάσαμε στη Σερβία. Μετά δώσαμε άλλα 
1.500 ευρώ και μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο και 
φτάσαμε στην Αυστρία. Από εκεί και πέρα ήταν 
όλα πιο εύκολα μέχρι τη Γερμανία».

Στα 26 του χρόνια αναζητούσε το αύριο και 
δεν γνώριζε πού θα καταλήξει. Ο Ιμπραχήμ μαζί 
με ελάχιστους –σε σχέση με το προσφυγικό 
κύμα– ομοεθνείς του, έφτασαν στη Φινλανδία. 
Τη χώρα όπου οι άνθρωποι είναι περισσότεροι 
ευτυχισμένοι από τους άλλους Ευρωπαίους, 
όμως εκεί που οι θερμοκρασίες το χειμώνα είναι 
πολικές και ο ήλιος την ίδια περίοδο δεν εμφα-
νίζεται καθόλου. «Μετά την Αυστρία με τρένο 
φτάσαμε στη Γερμανία. Εκεί κάποιος μας πήρε, 
δεν ξέρω ποιος, και μας πήγε σε ένα λιμάνι. Στο 
Κίελο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Μείναμε 

κρυμμένοι και μπήκαμε σε ένα καράβι και φτά-
σαμε στο Μάλμε της  Σουηδίας. Είχα δώσει κά-
που 600 ευρώ στον διακινητή, πρέπει να ήταν 
Γερμανός, αλλά δεν θυμάμαι πολλά πράγματα», 
ανέφερε.

Το ταξίδι στη βόρεια Ευρώπη έφτανε στον 
προορισμό του για τον Ιμπραχήμ. Παρ’ ότι ο ίδιος 
δεν γνώριζε πού θα φτάσει όμως τον καθοδη-
γούσαν ομοεθνείς του και ο διακινητής που είχαν 
πληρώσει. Τελικά ανέβηκε στο τρένο και έφτασε 
μέσω των βόρειων συνόρων της Σουηδίας στη 
Φινλανδία. «Τώρα είμαι καλά, ελπίζω και στη 
συνέχεια…» κλείνει την κουβέντα και τρέχει να 
προλάβει το τρένο.

Έξω από τον ίδιο σταθμό του Ελσίνκι, ο 
25χρονος Γιόχεν, περπατάει γρήγορα τη διάβα-
ση. Είναι Ιρακινός και έχει αυτό το όνομα επει-
δή είναι χριστιανός, όπως  λέει. Έφτασε την ίδια 
περίοδο στη Φινλανδία, το καλοκαίρι του 2015, 
αναζητώντας το όνειρό του. Ζει σε ένα διαμέρι-
σμα με τη Ρωσίδα φίλη του και έχει άδεια ερ-
γασίας, όπως εξηγεί στην Karfitsa. Με τα λίγα 
αγγλικά του αναφέρει πως σε αυτή τη φάση δεν 
έχει πρόβλημα παραμονής στη χώρα της Βαλτι-
κής, επειδή εξακολουθεί να σπουδάζει οικονο-
μικές επιστήμες. Παράλληλα εργάζεται, όμως 
δεν είναι βέβαιος τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, 
μετά τις σπουδές του. Θα συνεχίζει να τον φιλο-
ξενεί η χώρα ή θα αποφασιστεί να επιστρέψει ο 
νεαρός στο Ιράκ; 
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21:00 Παραµονή  Χριστουγέννων στο εστιατόριο “DOME REAL CUISINE” οι γευστικές προτάσεις 
είναι εµπνευσµένες µέσα από µια µοντέρνα γαστρονοµική "µατιά"  µε  Set  Menu µε τις µαγικές 
φωνές των Note & Rest  Duet.
21:00 On Christmas Eve at "DOME REAL CUISINE" restaurant, the tasty suggestions are inspired 
through a gastronomic "glimpse"with a Set  Menu with the magic voices of Note & Rest  Duet.

Tιµή κατ’ άτοµο: € 65 | Price per person: € 65
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποτά | Drinks are not included
Παιδιά 0-3 ετών δωρεάν & 3-12 ετών 25€ | Children 0-3 years old complimentary  &  3-12 years old κids 25€

25
13:30  Ανήµερα των Xριστουγέννων απολαµβάνουµε µε τους αγαπηµένους µας τον πλούσιο 
Χριστουγιεννιάτικο µπουφέ στο εστιατόριο “DA VINCI” υπό τους ήχους του µουσικού σχήµατος 
“Prive Duet”.
13:30  On Christmas Day  we can enjoy along with our be loved, the rich Christmas  buffet at "DA VINCI" 
restaurant under the sounds of  "Prive Duet" music band.

Tιµή κατ’ άτοµο: € 60 | Price per person: € 60
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποτά | Drinks are not included
Παιδιά 0-3 ετών δωρεάν & 3-12 ετών 25€ | Children 0-3 years old complimentary  & 3-12 years old κids 25€

31
15:30 - 18:30 στο Bar Nereau  µε τις µαγικές µελωδίες των Live Saxophone Set σας περιµένουµε 
µε  X-Mas Street Food & Barbeque να προετοιµαστούµε  να υποδεχτούµε τον νέο χρόνο!
15:30 - 18:30 at Bar Nereau  with magical melodies of Live Saxophone Set we wait you with  
X-Mas Street Food & Barbeque to prepare and welcome the new year!

21:30  Υποδεχθείτε τον καινούριο χρόνο και αφεθείτε στη µαγεία µιας ολοκληρωµένης 
εορταστικής εµπειρίας στον πολυτελή χώρο µας Ballroom & Atrium µε  εορταστικό µπουφέ µε 
Live Band & Dj!
21:30  Welcome the New Year and let yourself be in the magic of a complete festive experience in 
the luxurious area of Ballroom & Atrium  with festive buffet and with Live Band & Dj!

Tιµή κατ’ άτοµο: € 85 | Price per person: € 85
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποτά | Drinks are not included
Παιδιά 0-3 ετών δωρεάν & 3-12 ετών 35€ | Children 0-3 years old complimentary  & 3-12 years old κids 35€

01
13:30  Καλωσορίστε την νέα χρονιά µε εκλεκτές γεύσεις στο γιορτινό πρωτοχρονιάτικο 
µεσηµεριανό µπουφέ του εστιατoρίου “DA VINCI” µε την µαγική φωνή των Prive Duet.
13:30  Welcome the New Year with fine flavors at the festive New Year's Eve lunch buffet of "DA 
VINCI" restaurant with a wonderful voice of Prive Duet.

Tιµή κατ’ άτοµο: € 60 | Price per person: € 60
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποτά | Drinks are not included
Παιδιά 0-3 ετών δωρεάν & 3-12 ετών 25€ | Children 0-3 years old complimentary  &  3-12 years old κids 25€
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Ένα βήμα πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από 
το τσιγάρο φαίνεται πως επιχειρεί να κάνει η ελληνική 
κοινωνία. Τα πρώτα μηνύματα από την εφαρμογή του 
αντικαπνιστικού νόμου παρουσιάζονται ιδιαίτερα αισιό-
δοξα και ενθαρρυντικά, με τους καπνιστές στη χώρα μας 
να δείχνουν πιο ώριμοι και έτοιμοι από ποτέ να αποδε-
χτούν την άμεση και καθολική εφαρμογή του.

Τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας απο-
δείχθηκαν ιδιαίτερα άμεσα και, από την πρεμιέρα ακόμη 
του αντικαπνιστικού νόμου, οι Έλληνες τάχθηκαν υπέρ 
του. Mε κύριο ερώτημα «Τί είναι για εσένα ο αντικαπνι-
στικός» και βασικές επιλογές «Πολιτισμός ή Περιορι-
σμός», η «Παπαστράτος» επιχείρησε τη δική της άτυπη 
σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης, στο πλαίσιο πάντα 
της καμπάνιας ενημέρωσης για την ενημέρωσης για την 
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, ο οποίος έχει την 
100% στήριξη της εταιρείας.

Το 73% των περίπου 40.000 συμμετεχόντων σε αυτή 
τη σφυγμομέτρηση, απάντησαν ότι ο αντικαπνιστικός νό-

μος είναι θέμα «πολιτισμού». Τα συγκεκριμένα στοιχεία 
φανερώνουν μία ξεκάθαρη αλλαγή νοοτροπίας κι απο-
δεικνύουν ότι η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου 
αποτελεί απαίτηση της ίδιας της κοινωνίας.

Στην πραγματικότητα, αντικαπνιστικός νόμος δεν ση-
μαίνει μόνο σβήνουμε το τσιγάρο στους δημόσιους χώ-
ρους. Ο αντικαπνιστικός νόμος έχει πολυεπίπεδα οφέλη, 
αποτελεί νόμο του κράτους που έχει σκοπό την προά-
σπιση του δικαιώματος του πολίτη, καπνιστή και μη, να 
μπορεί να ζήσει με πιο υγιεινό μοντέλο διαβίωσης. Στην 
ουσία,  προάγει τον σεβασμό στον συνάνθρωπο και το 
περιβάλλον, την προστασία ομάδων πληθυσμού (όπως 
έγκυες, παιδιά, ασθενείς) και αποτελεί σημαντικό μέτρο 
Δημόσιας Υγείας. Με δυο λόγια, ο αντικαπνιστικός νόμος 
υπηρετεί έναν ανώτερο συλλογικό σκοπό, το πέρασμα σε 
μια κοινωνία που οι καπνιστές θα κόψουν το κάπνισμα.

Το 27% των πολιτών που αντιμετωπίζουν τον αντι-
καπνιστικό νόμο ως «περιορισμό», δεν αποτελεί κάποιου 
είδους ξεχωριστή μειονότητα. Και εκείνοι σέβονται τους 

συμπολίτες τους, δηλώνουν όμως ότι η απαγόρευση σε 
οποιοδήποτε δημόσιο χώρο έχει και μια μορφή περιορι-
σμού για όσους επιλέγουν να καπνίζουν.

Για όσους δεν θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, υπάρ-
χει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε δυνητικά λιγότε-
ρο βλαβερές εναλλακτικές του τσιγάρου. Ο δρόμος έχει 
ήδη ανοίξει. Η άκαπνη κουλτούρα διαδίδεται σε όλη την 
Ελλάδα μέσα από σειρά πρωτοβουλιών. Η Αστυπάλαια 
αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο Smoke-Free ελλη-
νικό νησί ενώ η ΔΕΘ, η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλά-
δα, αποφάσισε με τη σειρά της να γίνει μέρος της λύσης 
εγκαινιάζοντας την νέα εποχή της, αφήνοντας πίσω της 
το τσιγάρο.

Η απαίτηση εκατομμυρίων καπνιστών για έναν κόσμο 
χωρίς τσιγάρο γίνεται πραγματικότητα. Όχι επειδή πρέπει, 
αλλά επειδή αυτός είναι ο δρόμος για ένα μέλλον προς 
το καλύτερο.

Σύμφωνα με άτυπη σφυγμομέτρηση της Παπαστράτος,
το 73% των πολιτών συμφωνεί με την εφαρμογή του 

Αποδέχεται τον αντικαπνιστικό νόμο 
η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων
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Το Vlachos Medical Fitness Center είναι ένα 
εξειδικευμένο κέντρο πρόληψης, αντιμετώπισης 
και ενδυνάμωσης με επιστημονική και θερα-
πευτική κατεύθυνση. Στο κέντρο εξειδικευμένοι 
επιστήμονες φυσικής αγωγής, αθλητισμού και 
αθλητιατρικής, με πολυετή εμπειρία, αξιοποι-
ούν τις εφαρμογές της θεραπευτικής άσκησης. 
O Νίκος Βλάχος, ιδιοκτήτης και personal trainer 
μίλησε στην Karfitsa για τα προγράμματα και την 
τεχνογνωσία που διαθέτει το Fitness Center.

Ποιές υπηρεσίες παρέχονται στο Vlachos 
medical & Performance Center;

Αρχικά, τo fitness functional training, στο 
οποίο μπορεί να έρθει κάποιος και να γυμνα-
στεί με την κλασική διαδικασία που υπάρχει σε 
ένα γυμναστήριο. Η δεύτερη υπηρεσία είναι το 
medical, όπου ασχολούμαστε με την αποκατά-
σταση για παράδειγμα μετά από κάποιο χειρουρ-
γείο για να ενδυναμώσει και να αποκτήσει ξανά 
κινητικότητα η άρθρωση, η μέση, ή όποιο άλλο 
σημείο χρειάζεται. Κάπου εδώ να σημειώσου-
με ότι κάποιος μπορεί ακόμη και να αποφύγει 
την επέμβαση κάνοντας κάποιες θεραπευτικές 
ασκήσεις με βάση το πρόβλημα που έχει. Η τρίτη 
υπηρεσία είναι η αθλητική βελτίωση, όπου έρ-
χονται αθλητές για να βελτιωθούν στη δύναμη, 
την ταχύτητα και γενικότερα σε όλες τις ανάγκες 
που έχουν.

Υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα;
Καταρχάς, έχουμε αρκετά βασικά προγράμ-

ματα, όπως Pilates, ορθοσωμική, yoga, TRX και 
πολλά άλλα. Από εκεί και πέρα εάν κάποιος θέ-
λει κάτι πιο εξειδικευμένο παρέχουμε την δυνα-
τότητα του Personal training, όπου εκεί υπάρχει 
η δυνατότητα να δούμε πιο αναλυτικά, μέσα 
από διάφορα τεστ, το πρόβλημα που έχει και να 
διαλέξουμε πιο εξειδικευμένες ασκήσεις επειδή 
υπάρχει η επίβλεψη. Γιατί δεν μπορούμε να δώ-
σουμε εξειδικευμένες ασκήσεις σε κάποιον που 
δεν έχει την επίβλεψη από έναν ειδικό.

Γιατί θα συστήνατε σε κάποιον να έρθει σε 
εσάς; Ποια οφέλη θα αποκτήσει;

Ένας βασικός λόγος που θα σύστηνα σε κά-
ποιον να έρθει σε εμάς είναι επειδή διαθέτουμε 
τεχνογνωσία. Προσωπικά, έχω τελειώσει στη 
Γερμανία το Sports Science και sports medicine, 
έχω δουλέψει εκεί πολλά χρόνια σε κέντρα 
αποκατάστασης, έχω κάνει το medical training 
therapy και sports therapy. Υπάρχει, λοιπόν, 
γνώση πάνω στο τομέα της αποκατάστασης και 

των μετρήσεων, αλλά έχουμε και  όργανα τε-
λευταίας τεχνολογίας, κατασκευασμένα από την 
Proxomed, κορυφαία γερμανική εταιρεία αθλια-
τρικού εξοπλισμού. Κάθε μηχάνημα διαθέτει ει-
δικό υπολογιστή όπου αξιολογείται η δύναμη και 
η αντοχή σας μέσω τεχνολογίας biofeedback. Τα 
οφέλη είναι ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες 
μετρήσεις, βάση στις οποίες παίρνει ο πελάτης 
ένα πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί αποκλει-
στικά για εκείνον.

Σε ποιές υπηρεσίες υπερέχετε;
Η διαφορά μας είναι ακριβώς στα τεστ που 

ανέφερα και παραπάνω. Βλέπουμε τις ανάγκες 
του πελάτη, αν έχει κάποια ασυμμετρία στο 
σώμα του και αν έχει όλο το έλκος κίνησης. Έτσι 
βγαίνει το ατομικό του πρόγραμμα, αποθηκεύε-
ται σε μια κάρτα, την οποία στη συνέχεια βάζει σε 
κάθε μηχάνημα και τον καθοδηγεί σωστά στην 
ολοκλήρωση της κάθε άσκησης. Ανά έξι εβδο-
μάδες οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται και παίρ-
νει το καινούργιο του πρόγραμμα.

Αναφερθήκατε στις σπουδές σας στο εξωτε-
ρικό. Πείτε μας λίγο πιο αναλυτικά τι περιλαμ-
βάνουν;

Είμαι απόφοιτος του πανεπιστημίου της 
Φρανκφούρτης JOHANN WOLFGANG GOETHE και 
έχω αποφοιτήσει από το τμήμα Αθλητιατρικής. 
Στη συνέχεια παρακολούθησα το μεταπτυχια-

κό τμήμα «Magister Artium» (Μ.Α.). Από τον 
Ιανουάριο 2000 έως Απρίλιο 2006 εργάστηκα 
στο Κέντρο Εξωνοσοκομειακής Αποκατάστασης 
SPOREG, στους τομείς της Ιατρικής Θεραπευτικής 
Άσκησης και Προπόνησης, της Πρόληψης και 
της Διαγνωστικής Λειτουργίας και Απόδοσης. Στη 
συνέχεια, από τον  Nοέμβριο του 2005 έως τον 
Αύγουστο του 2007, εργάστηκα στο Ινστιτούτο 
Υγείας και θεραπευτικής άσκησης για Αποκατά-
σταση και Πρόληψη, Reha Main Tain. Παρακο-
λούθησα ασθενείς με ορθοπεδικές/τραυματο-
λογικές και καρδιολογικές ενδείξεις και Ιατρική 
θεραπευτική άσκηση. Μεταξύ άλλων εργάστηκα 
στον τομέα της «Ιατρικής Φυσικής Κατάστα-
σης», σε «Αναλύσεις σωματικής ικανότητας» 
και βιοκινητικές μετρήσεις και εκτιμήσεις. Πολύ 
σημαντική στιγμή στη καριέρα μου αποτέλεσε η 
θητεία μου (2002-2007) ως ελεύθερος επιστη-
μονικός συνεργάτης στην Ποδοσφαιρική Σχολή 
και στην Ποδοσφαιρική Ακαδημία της Eintracht 
Frankfurt 1 στη Bundesliga.

Νίκος Βλάχος, ιδιοκτήτης του Vlachos Medical Fitness Center:

Ένα εξειδικευμένο γυμναστήριο 
στη Θεσσαλονίκη
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Το Sun Angel Tan Club διαθέτει 2 ultra spots τεχνητού μαυρίσματος, με τον μεγαλύτερο και καλύτερο στόλο νέων μηχανημάτων στην 
αγορά! Οι  υπερσύγχρονοι χώροι υψηλής αισθητικής, τα sunbeds -είναι το μόνο studio της χώρας με sunbeds βιτρίνα- και suntowers 

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

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

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

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

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

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

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

The perfect bronze zone

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

www.sunangelsolarium.gr , info@sunangelsolarium.gr

Σας περιμένουμε και στο καινούριο μας στούντιο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας:

Μητροπόλεως 71 1ος όροφος, τηλ.: 2310256275



Από το 1974 που εγκαινιάστηκε το πρώτο ξενοδοχείο, το 
Aegeon Hotel μέχρι και σήμερα, έχουν προστεθεί στο δυ-
ναμικό της εταιρίας τα ξενοδοχεία Egnatia Hotel και Egnatia 
Palace Hotel & Spa.Οι αξίες: Φιλοξενία, Υπευθυνότητα, Συ-
νεργασία και Ενσυναίσθηση προς τον επισκέπτη, υπηρετούνται 
και παραμένουν αναλλοίωτες στην πορεία του χρόνου. Όλα τα 
ξενοδοχεία βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου 
ο επισκέπτης μπορεί να βρει ότι χρειαστεί σε ακτίνα λίγων μέ-
τρων. Κατά τη διαμονή σας στα ξενοδοχεία του Ομίλου, θα 
αισθανθείτε σίγουρα οικειότητα, εξυπηρέτηση και οικογενεια-
κή ζεστασιά. Θα βιώσετε μία νέα προσέγγιση της φιλοξενίας, 
που μεταφράζεται σε ευγένεια, προθυμία και προσήλωση στην 
ικανοποίηση των πελατών μας.

Since 1974 when our first Aegeοn Hotel opened its doors 
on one of the most commercial streets in town - on Egna-
tia Street - and up to this day when we can boast with two 
more additions Egnatia Hotel and Egnatia Palace Hotel & 
Spa our values are still the same: Hospitality, Responsibil-
ity, Cooperation and Empathy. During your stay in one of 
the hotels belonging to the Aegeοn Hotels Group you will 
definitely feel the comfort, the ease and the warmth of a real 
family. You will have the chance to experience our approach 
to hospitality which translates into politeness, our wish to 
please and our dedication to offering the best services to 
our guests.

61, Egnatia Str. Thessaloniki
www.egnatiapalace.gr

reservation@egnatiapalace.gr

19, Egnatia Str., Thessaloniki
www.aegeon-hotel.gr

info@aegeon-hotel.gr

16, Antigonidon Str.,
Thessaloniki

www.egnatia-hotel.gr 
reservation@egnatia-hotel.gr

SPA EGNATIA PALACE DELUXE SUITE EGNATIA PALACE CONFERENCE ROOMS EGNATIA PALACE



Εταιρεία Λογιστικής-Ελεγκτικής 
και Φοροτεχνικής Κάλυψης

Επιχειρήσεων

Site: http://www.alpha-office.gr
E-mail: info@alpha-office.gr

Γιαννιτσών 31 (Βαλκανικό κέντρο)
Κτίριο “Άγιος Δημήτριος” 3ος & 6ος όροφος, 54627 Θεσσαλονίκη

ΤΗΛ: 2310.633.292 & 2310.530.749
FAX: 2310.634.607 & 2310.536.834

Λουτρών 53, 57200 Λαγκαδάς
ΤΗΛ: 23940.20812, FAX: 2394020813

Κ ε ν τ ρ ι κ ό

Υ π ο κ α τ ά σ τ η μ α
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Η Χαλκιδική φημίζεται για τα ατέλειωτα 
χιλιόμετρα δαντελένιων ακτών, οι οποίες γε-
μίζουν από κόσμο τα καλοκαίρια. Πόλο έλξης 
για μεγάλο αριθμό τουριστών αποτελεί ο νομός 
όμως και τις μέρες των Χριστουγέννων και αυτό 
εξαιτίας των εθίμων που λαμβάνουν χώρα σε 
πολλές περιοχές της Χαλκιδικής και έχουν τις 
ρίζες τους στο μακρινό παρελθόν.

Η παράδοση αρχίζει από τα κάλαντα και τα 
παραδοσιακά τραγούδια και φτάνει μέχρι τις 
χριστουγεννιάτικες λιχουδιές που μαγειρεύουν 
οι νοικοκυρές και κάνουν όλες τις γειτονιές να 
μοσχομυρίζουν! Οι πλατείες των χωριών μετα-
τρέπονται σε σημεία συγκέντρωσης και γιορτής 
τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς ενώ, όπως είναι αναμενόμενο, από τα 
τραπέζια δεν λείπουν τα παραδοσιακά προϊόντα 
της περιοχής και τα γλυκά. Τις μέρες αυτές, οι 
δήμοι φοράνε τα καλά τους για να υποδεχτούν 
τις γιορτές, ενώ οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλο-
γοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να γε-
μίσουν τις ημέρες με εκδηλώσεις, χορούς και 
τραγούδια.

Τα τραγούδια που λέγονται στη Χαλκιδική, ο 
χρόνος που ψάλλονται, ο «σκοπός» τους όπως 
επίσης κι ο τρόπος που ξεκινούν και κινούνται 
οι καλανδιστές, διαφέρουν από χωριό σε χωριό, 
όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Το Δωδεκαήμε-
ρο στη Χαλκιδική» ο φιλόλογος και συγγραφέ-
ας  Ιωακείμ Κρικελίκος.

Στη Νικήτη τα κάλαντα ψάλλονται σήμερα 
μετά το μεγάλο Εσπερινό της γιορτής. Τα τρα-
γούδια που ακούγονται είναι το «Καλήν εσπέ-
ραν άρχοντες» και το «Χριστούγεννα, Πρω-
τούγεννα». Το πρώτο, το «μεγάλο», που είναι 
καθαρά θρησκευτικό, αναφέρεται στη γέννηση 
του Χριστού, στην προσκύνηση των Μάγων, στη 
σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη, στη φυγή 
του Χριστού στην Αίγυπτο και ολοκληρώνεται 
με την προτροπή όλοι να εκκλησιαστούν και 
στη συνέχεια να ευφρανθούν στο χριστουγεν-
νιάτικο τραπέζι, χωρίς βέβαια να ξεχνούν τους 
φτωχούς. Στη Γαλάτιστα πάλι οι μικροί τραγου-
δούσαν τα κάλαντα κρατώντας μια… σούβλα, 
όπου οι νοικοκυρές περνούσαν τα γλυκά, τα 
φρούτα, το χοιρινό κρέας και οπωσδήποτε την 
«κόλ’ντα» (μικρό λουκάνικο).

Το χριστόψωμο
Σε κάποια μέρη της Χαλκιδικής συνηθίζουν 

να φτιάχνουν το χριστόψωμο, το ψωμί του Χρι-
στού. Το χριστόψωμο είναι συνήθως σκέτο 
ψωμί που ψήνεται σε λαδωμένο ταψί. Μόλις 

βγει από τον φούρνο, αλείφεται με λιωμένο 
μέλι ή ζαχαρόνερο, για να γλυκάνει το Χριστό. 
Αλλού το αλείφουν με κόκκινο γλυκό πιπέρι, 
για να «πάρει όψη». Σε πολλά μέρη μπαίνει και 
«παράς» (νόμισμα), όπως συμβαίνει στη βασι-
λόπιτα. Όταν νυχτώσει, συγκεντρώνεται όλη η 
οικογένεια γύρω από το σουφρά, όπου βρίσκε-
ται το χριστόψωμο. Αφού θυμιάσει η νοικοκυρά 
όλο το σπίτι «για να φύγουν οι καρκατζαλοί», 
ο αρχηγός ή ο γεροντότερος της οικογένειας 
παίρνει το μαχαίρι και σταυρώνει τη χριστόπιτα 
τρεις φορές.

Στη Χαλκιδική την παραμονή των Χριστου-
γέννων γινόταν πλήθος συμβολικών – μαγι-
κών πράξεων. Ο νοικοκύρης, εκτός των άλλων 
(προμήθεια τροφίμων, αγορά ενδυμάτων, υπο-
δημάτων και δώρων για τα παιδιά), πρέπει να 
διαλέξει το «χριστουγεννιάτικο ξύλο, που θα 
καίει όλη τη νύχτα, για να ζεσταίνει την Παναγιά 
με το νεογέννητό της. Το ξύλο αυτό θα πρέπει 
να είναι «τρανό και χοντρό», για να είναι τρανός 

(σπουδαίος) και χοντρός (πλούσιος) ο νοικο-
κύρης του σπιτιού. Ακόμη, το ξύλο αυτό δεν το 
σβήνουν, διότι θεωρείται πως θα σβήσει και η 
καλή κατάσταση του σπιτιού. Επίσης, η στάχτη 
του νομίζεται ότι έχει αποτρεπτική δύναμη και 
γι’ αυτό μαζεύεται και ρίχνεται στα χωράφια, για 
να προφυλάσσει τα σπαρτά από βλαβερά έντο-
μα και σκουλήκια.

Στην Αρναία την παραμονή των Χριστουγέν-
νων, γίνεται μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία του 
χωριού. Εκεί κόβουν το χριστόψωμο και λένε τα 
παραδοσιακά κάλαντα σε χορωδίες. Η Παρα-
μυθοχώρα στο Στρατώνι είναι  ένα χριστουγεν-
νιάτικο χωριό, με παγοδρόμιο, διάφορα ξύλινα 
σπιτάκια, το σπίτι του Αη - Βασίλη και πολλά 
άλλα. Στην Κασσανδρεία χτίζεται στην κεντρική 
πλατεία ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό. Το 
ονομάζουν Κασσανδρούπολη και είναι και αυτή 
μια όμορφη χριστουγεννιάτικη διοργάνωση με 
διάφορες καθημερινές εκδηλώσεις.

Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει 
και τα Χριστούγεννα!

Τα έθιμα της περιοχής προσελκύουν επισκέπτες και τις μέρες των εορτών



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

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

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

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

Αυξητική 
µαστοπλαστική!

Τεχνική Dual Plane 
µε στρογγυλά 
ενθέµατα full 

projection 335 
∆εξιά και 355 

Αριστερά ένα µήνα 
µετά την επέµβαση!

Brazilian butt list
BBL!

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

Dr Σωτήριος Ιωαννίδης
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Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 23 Νοεμβρίου τα λαμπερά εγκαίνια του νέου φαρμακείου των Αντώνη Κυρο-
χρήστου και Τριαντάφυλλου Καραλιώτη, στην οδό Μητροπόλεως  133 και Φιλικής Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της  η Μαρία Αντωνίου , επικε-
φαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη , ο Σπύρος Βούγιας, συνάδελφοι του Αντώνη Κυροχρήστου και του Τριαντάφυλλου Καραλιώτη και δεκάδες φίλοι. Φανερά 

συγκινημένοι ο Αντώνης και ο Τριαντάφυλλος  ευχαρίστησαν όλους όσοι παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα του νέου φαρμακείου και υποσχέθηκαν ότι θα σταθούν ισάξια, απέναντι σε όλους 
τους πολίτες. Το @pharmacycorner133 άνοιξε και σας  περιμένει να το επισκεφτείτε. 

Μητροπόλεως 133 και Φιλικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.

@Pharmacycorner133

Εγκαίνια νέου φαρμακείου 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
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Η απόφαση του ΚΑΣ σχετικά με την κατασκευή και 
την απόσπαση των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου απο-
τελεί ένα γεγονός ταυτόχρονα ευτυχές και λυπηρό. Ευ-
τυχές γιατί θα λάβει τέλος η πολυετής ταλαιπωρία της 
πόλης και των επαγγελματιών, καθώς μπαίνουμε στην 
τελική ευθεία κατασκευής του πολύπαθου αυτού έργου, 
με ορίζοντα παράδοσης το 2023. Λυπηρό δε, καθώς η 
διατήρηση των αρχαιοτήτων στο φυσικό τους χώρο θα 
ήταν η ιδανικότερη λύση ανάδειξης και προβολής της 
ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομίας μας.

Η ευαισθησία για τα θέματα κληρονομιάς της πόλης 
μας δεν είναι προνόμιο κανενός και δεν μπορεί προφα-
νώς να είναι εφήμερη. Συναισθηματικά, δεν υπάρχει σχε-
δόν κανένας σε αυτή την πόλη που δε θα επιθυμούσε τη 
ολοκλήρωση του έργου με την κατά χώραν διατήρηση 
των αρχαιοτήτων. Είναι όμως και λογικό το γεγονός να 
μην μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά μας 
στα προβλήματα που ήδη υπάρχουν όπως το κυκλοφο-
ριακό και οι ανύπαρκτες δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς 
επίσης και σε όλα εκείνα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και αφορούν κυρίως στις τεράστιες οικονομικές ζημιές εκα-
τοντάδων επαγγελματιών και επιχειρήσεων της πόλης μας.

Το σημαντικότερο όλων βέβαια, το αύριο της Θεσσαλονίκης μας. Εξερχόμενοι από μια πολυετή κρίση και μπροστά στις τεράστιες ευκαιρίες ανά-
πτυξης που ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούνται δεν πρέπει να παραμείνουμε θεατές. Άλλωστε σε όλες τις επιτυχημένες σχέσεις η λογική και το 
συναίσθημα συνυπάρχουν. Έτσι θα πρέπει να γίνει και εδώ...και συναίσθημα και λογική, και αρχαία και μετρό.

*Ο ‘Ακης Πούλακας είναι επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

Αρχαία ή Μετρό, Συναίσθημα ή Λογική

opinion

Τ Ο Ύ 
Α Κ Η  Π Ο Ύ Λ Α Κ Α *



Την απόλυτη επανάσταση στον χώρο της γυ-
μναστικής έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη η Πόπη 
Δούνου, δημιουργώντας το Studio e-fit Soma. 
Ειδικότερα, το στούντιο παρέχει την υπηρεσία  
EMS Training, δηλαδή εκγύμναση μέσω ηλε-
κτρομυικής διέγερσης. Η πρωτοπορία είναι το 
γεγονός ότι φορώντας μια στολή, μπορείς μέσα 
σε 20 λεπτά να ενδυναμώσεις μύες που θα χρει-
αζόντουσαν τέσσερις ώρες κλασσικής προπόνη-
σης, εξηγεί σε συνέντευξη της στην Karfitsa η κ. 
Δούνου.

Τι παρέχει το Studio e-fit Soma;
Το στούντιο E-Fit Soma είναι στούντιο εκγύ-

μνασης μέσω ηλεκτρομυικής διέγερσης, EMS 
Training. Είναι μόνο 20’ εκγύμναση μια ή δυο 
φορές την εβδομάδα, όπου η κάθε φορά ισοδυ-
ναμεί με 4 ώρες κλασσικής προπόνησης! Δημι-
ουργεί κατά την διάρκεια του 20λεπτου 36.000 
μυικές συσπάσεις πάνω στα γκρουπ των μυών, 
δεν αγγίζει ζωτικά όργανα –για αυτό είναι από-
λυτα ασφαλές– και μας γυμνάζει γρήγορα και 
αποδοτικά! Είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα με 
αυτή την High Tech E-Fit Infinity συσκευή διό-
τι είναι ασύρματη, χωρίς καλώδια και επιτρέπει 
ταυτόχρονη εκγύμναση δυο ατόμων! (www.e-
fitsoma.gr).

Πώς λειτουργεί η εκγύμναση μέσω ηλε-
κτρομυϊκής διέγερσης;

Η όλη φιλοσοφία της ηλεκτρομυικής διέγερ-
σης προέρχεται από τα μηχανήματα φυσιοθερα-
πείας. Έτσι λοιπόν η επιστήμη έχει εφεύρει μια 
συσκευή, ώστε να μπορεί να γυμνάζει τα γκρουπ 
των μυών γρήγορα και αποδοτικά! Μικρής πο-
σότητας ρεύμα περνάει μέσω ηλεκτροδίων φο-
ρώντας μια ειδική στολή και τοποθετώντας την 
ασύρματη συσκευή έχουμε το ρεύμα στη στολή 
μέσω ραδιοκυμάτων και χωρίς καλώδια!  Δεν εί-
ναι παθητική, αλλά ενεργητική γυμναστική. Έτσι 
λοιπόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε το ασκη-
σιολόγιο που επιθυμούμε και να το προσαρμό-
σουμε ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.

Η προπόνηση EMS είναι πιο αποτελεσμα-
τική συγκριτικά με μια συμβατική εκγύμναση; 

Είναι περισσότερο αποτελεσματική και γρή-
γορη διότι έχουμε έτοιμες τις μυϊκές συσπάσεις 
μέσω της ηλεκτροδιέγερσης. Έτσι εξοικονομού-
με χρόνο και κόπο. Επίσης, φτάνει στα βαθύτερα 
στρώματα των μυών, εκεί όπου ούτε η κλασική 
προπόνηση μπορεί και ενεργοποιεί τον μεταβο-
λισμό, όπου συνεχίζει να λειτουργεί μέσα μας τις 
επόμενες δυο μέρες.

Είναι ασφαλές;
Με έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτή είναι 

απόλυτα ασφαλές εφόσον τηρούνται οι κανονι-
σμοί ασφαλείας και η σωστή ενημέρωση στους 
πελάτες μας. 

Σε ποιους απευθύνεται;
Ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλο σε όποιον:
• θέλει να γνωρίσει έναν νέο, καινοτόμο και 

αποτελεσματικό τρόπο άσκησης
• είναι επαγγελματίας αθλητής και θέλει να 

αυξήσει την απόδοσή του
• θέλει να γυμναστεί αλλά έχει περιορισμένο 

χρόνο
• θέλει να βελτιώσει την εξωτερική του εμ-

φάνιση και να αισθάνεται καλύτερα
• πάσχει από παχυσαρκία
• είναι μια νέα μητέρα, που θέλει να συσφίξει 

το σώμα της ξανά
• έχει πρόβλημα κυτταρίτιδας
• υποφέρει από προβλήματα μέσης λόγω 

κακής στάσης σώματος
• θέλει να ενδυναμώσει τους ασθενείς μύες 

του
• υποφέρει από προβλήματα αρθρώσεων
Ποιές μυϊκές ομάδες γυμνάζει;
Όλες τις μυϊκές ομάδες! Είμαστε οι μόνοι 

στην Ελλάδα όπου έχουμε ηλεκτρόδια και για 
τους μύες της γάμπας.

Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει κά-
ποιος που θέλει να ξεκινήσει προπόνηση EMS;

Μπορεί να έρθει να κάνει μια ολοκληρωμένη 

δοκιμαστική συνέδρια ΜΟΝΟ στα 10€ ώστε να 
δει την διαδικασία και να τα οφέλη της ηλεκτρο-
μυικής διέγερσης.

Πληροφορίες
Η ιστοσελίδα: www.e-fitsoma.gr
Facebook: E-Fit Soma Πόπη Δούνου
Instagram:e_fit_soma.poppydounou
Τηλ: 6944.264166/ 2311.267404

Πόπη Δούνου, ιδιοκτήτρια του στούντιο e-fit Soma:

Η επανάσταση στον χώρο 
της γυμναστικής!
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Εύοσμος
Μεγάλου Αλεξάνδρου 66, 2310574040

Καλαμαριά
Μεταμορφώσεως 25, 2310450777

Τούμπα
Γρ . Λαμπράκη 141, 2310900303

Μαρτίου
Κων. Καραμανλή 152, 2310322333

Κέντρο
Αγίας Σοφίας 40, 2310220227

Επισκεφθείτε ένα από τα 
καταστήματα Sede και πάρτε 

και εσείς μέρος στον διαγωνισμό



40 21.12.2019

Μια ομάδα που δημιουργήθηκε στη Θεσσα-
λονίκη το 2012 για να καλύψει βασικές ανάγκες 
διαβίωσης τριών οικογενειών, έμελε να εξελι-
χτεί μέσα σε λίγα χρόνια σε σημαντικό στήριγμα 
για εκατοντάδες ανθρώπους.

Η ιστορία άρχισε κάπως έτσι: Τον Μάιο του 
2012, μια κοπέλα πληροφορήθηκε από μια 
ομάδα που δραστηριοποιείται στην Αθήνα, ότι 
υπήρχαν τρεις οικογένειες στη Θεσσαλονίκη που 
χρειαζόντουσαν στήριξη. Τότε δημιουργήθηκε η 
Αρωγή Θεσσαλονίκης, άνοιξαν μια σελίδα στο 
Facebook και με εργαλείο τα social media, συ-
ντόνιζαν και προγραμμάτιζαν ενέργειες, ώστε να 
συγκεντρώνονται τα είδη που θα γέμιζαν κάθε 
μήνα το πακέτο που θα λάμβαναν οι οικογένειες.

Ο καιρός περνούσε, το κοινωνικό έργο που 
έκανε η Αρωγή Θεσσαλονίκης μαθεύτηκε, ενώ 
παράλληλα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι 
ανάγκες μεγάλωναν. «Δίναμε πακέτα σε οικο-
γένειες που ‘’υιοθετούσαμε’’ μέχρι να ορθοπο-
δήσουν. Έπειτα, είδαμε ότι αυτό ήταν δύσκολο, 
γιατί ερχόντουσαν νέες οικογένειες και δεν μπο-
ρούσαμε να τις στηρίξουμε, καθώς έπρεπε να 
αφαιρέσουμε μια άλλη. Αυτό για εμάς ήταν πάρα 
πολύ δύσκολο, γιατί η δυστυχία των ανθρώπων 
δεν μπορεί να μπει στο ζύγι», λέει στην Karfitsa 
η Κέλλυ Αποστολίδου, εθελόντρια της Αρωγής 
Θεσσαλονίκης. Για αυτό τον λόγο, η ομάδα απο-
φάσισε να μοιράζει εξάμηνη «ανάσα» σε οικογέ-
νειες, με στόχο να μπορεί να βοηθήσει ακόμη πε-
ρισσότερες. «Παρ’ όλα αυτά έχουμε κάποιες, τις 
οποίες όσο αντέχουμε δεν θα σταματήσουμε να 
τις βοηθάμε, για παράδειγμα ηλικιωμένους που 
εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να δουλέψουν 
ή όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας», σημειώνει η 
ίδια.

Τα πακέτα ανάσας
Η ομάδα σήμερα στηρίζει τουλάχιστον 45 

οικογένειες και συνολικά πάνω από 120 άτομα 
στη Θεσσαλονίκη, αλλά πολλές φορές παρέχει 
βοήθεια και σε άλλα μέρη, όπως η Χαλκιδική και 
η Ημαθία. «Εάν υπάρχει κάποιος εθελοντής που 
μπορεί να εγγυηθεί ότι θα παίρνει το πακέτο και 
θα το παραδίδει στην εκάστοτε οικογένεια και 
εφόσον έχουμε τρόφιμα και μπορούμε να στη-
ρίξουμε, βεβαίως και θα βοηθήσουμε», εξηγεί η 
κ. Αποστολίδου.

Το πακέτο κάθε μήνα έχει προϊόντα που 
μπορεί να βρει ο καθένας σε ένα ντουλάπι. Από 
τρόφιμα και χαρτικά, μέχρι σαμπουάν και απορ-
ρυπαντικά. Δεν είναι λίγες οι φορές που η Αρωγή 

Θεσσαλονίκης προσπαθεί να καλύψει και άλλες 
ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στα άτομα 
που στηρίζει. Όπως για παράδειγμα, λογιστικές 
ή δικηγορικές υπηρεσίες μέχρι και την κάλυ-
ψη των εξόδων μιας βάπτισης. «Κάθε οικογε-
νειάρχης ξυπνάει το πρωί και σκέφτεται πώς θα 
εξασφαλίσει όλα όσα θα χρειαστεί η οικογένειά 
του κάθε μήνα. Εμείς ξυπνάμε και σκεφτόμα-
στε πέρα από το σπίτι μας και τις 45 οικογένειες 
που βοηθάμε, γιατί έχουμε δεσμευτεί απέναντι 
τους. Ξέρουμε ότι αν δεν είμαστε συνεπείς στην 
υπόσχεσή μας, δεν θα έχουν να περάσουν τον 
μήνα», εξομολογείται η κ. Αποστολίδου.

Η Αρωγή Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρό-
νια έχει συμμάχους δίπλα της. Πέρα από τους 
απλούς πολίτες, όπως μας λέει η εθελόντρια 
σημαντική είναι στήριξη από το Κέντρο Πολιτι-
σμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
όπου μέσα από δράσεις συγκεντρώνονται αρκε-
τά προϊόντα.

Η κρίση και η ανάγκη
Η Αρωγή Θεσσαλονίκης γεννήθηκε στα χρό-

νια της οικονομικής κρίσης που ταλάνιζε τους 
πολίτες της χώρας. Ρωτάμε την κ. Αποστολίδου 
εάν εντοπίζει διαφορές ως προς τις ανάγκες που 
έχουν οι πολίτες με το πέρας των χρόνων και 
μας απαντάει: «Η ανάγκη συνεχίζει να υπάρχει, 
απλά βλέπουμε μια διαφορά στον πληθυσμό. 
Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε η ανάγκη υπήρχε σε 
πάρα πολλούς συμπολίτες μας που ήθελαν να 
είναι ενεργοί, αλλά δεν μπορούσαν. Αυτό σιγά 
σιγά μέχρι και σήμερα άλλαξε. Οι περιπτώσεις 
που έχουμε τώρα είναι ως επί το πλείστον όταν 
υπάρχει παράλληλα και κάποιο άλλο πρόβλημα 
μαζί με την ανεργία, όπως υγείας ή αν είναι υπε-
ρήλικες».

*Η Αρωγή Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται στις 
22 Δεκεμβρίου, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, 
στην πλατεία Δικαστηρίων, πίσω από το άγαλ-
μα Βενιζέλου. Εκεί μαζί με γνωστά ραδιόφωνα 
της πόλης θα στολίσουν δέντρο με λάδια, ντο-
ματοχυμούς και απορρυπαντικά ρούχων έως 
τις 5 το απόγευμα.

Δεκάδες οικογένειες στηρίζει κάθε μήνα η Αρωγή Θεσσαλονίκης

Για κάποιους ο Άγιος Βασίλης 
έρχεται... κάθε μήνα
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Η πλήρης κατανόηση των ασκήσεων, η σωστή εκτέ-
λεσή τους και κατ’ επέκταση  η υιοθέτηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής είναι αποτέλεσμα της μεταδοτικότητας του 
Γυμναστή προς τον ασκούμενο

Αγαπημένε αθλητή,
 Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μας. Λόγω  της θέσης  

που βρισκόμαστε-ως Γυμναστές- επίτρεψέ μας να μπο-
ρούμε να αντιλαμβανόμαστε τα θέλω και τις πεποιθήσεις 
σου στο χώρο του γυμναστηρίου.  Με τη βοήθειά σου, 
όμως, είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε και να προσανα-
τολιστούμε καλύτερα όσον αφορά τους στόχους και τα 
μακροπρόθεσμα θέλω σου για την εξέλιξη του σώματός 
σου.

Από την άλλη πλευρά-την πλευρά των Προπονητών- 
ο τρόπος σκέψης  μας  για την επίτευξη των στόχων σου 
γίνεται προσωπική υπόθεση. Η εμπιστοσύνη που θα μας 
δείξεις κάθε άλλο παρά τιμή προς το όνομά μας μπορεί 
να σημαίνει για εμάς αφού είμαστε υπόλογοι στο-εδώ 
και 12 χρόνια- motto μας: Amazing Service For Amazing 

People!  Για την επιτυχία αυτού του στόχου, σου γνωρί-
ζουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά μας:

Η γνώση
  Όλοι οι Γυμναστές στο δίκτυο Elixir Gym Network 

κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τις λειτουργίες του 
σώματος, τις ανάγκες του και το πως αυτό ανταποκρίνε-
ται στα διάφορα ερεθίσματα.

Η μεταδοτικότητα
 Η πλήρης κατανόηση των ασκήσεων, η σωστή εκτέ-

λεσή τους και κατ’ επέκταση  η υιοθέτηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής είναι αποτέλεσμα της μεταδοτικότητας του 
Γυμναστή προς τον ασκούμενο. Αυτό εξυπηρετείται από 
τους υγιεινούς δεσμούς μεταξύ των δύο και παράλληλα 
από την έμπνευση μας προς εσένα. Στόχος μας, λοιπόν, 
είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στα πλαίσια μίας 
υγιής συνεργασίας με απώτερο στόχο να κάνουμε τη ζωή 
σου καλύτερη.

 Το δίκτυο γυμναστηρίων Elixir Gym Network παρου-
σιάζει μία μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού υψηλής ποιότη-
τας όσον αφορά της διάφορες μεθόδους γυμναστικής 

όπως Pilates, Functional training και προπόνηση με 
ελεύθερα βάρη.

Σου παρέχει ένα μοναδικό σύστημα διαχείρισης του 
εβδομαδιαίου προγράμματος γυμναστικής μέσω της 
εφαρμογής ELIXIR, μέσα από την οποία καθίσταται δυ-
νατή η επιλογή διαμόρφωσης του προσωπικού σου προ-
γράμματος-σε συμφωνία πάντα με τις συμβουλές του 
Προπονητή. Επιπρόσθετα, μέσα από αυτήν την εφαρμογή 
μπορείς να προγραμματίσεις τα ραντεβού σου έτσι ώστε 
να κατοχυρώσεις τη θέση σου στο εκάστοτε ομαδικό 
πρόγραμμα.

Η οργάνωση, η συστηματοποίηση και ομαλή διεξα-
γωγή της λειτουργίας του γυμναστηρίου, που απορρέουν 
αφενός από τη χρήση της εφαρμογής του δικτύου και 
αφετέρου από υγιή σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας 
του Elixir, γίνονται εμφανή προς εσένα μέσα από την ευ-
χαρίστηση που νιώθεις σε κάθε σου προπόνηση. 

Άλλωστε…
Αmazing Service, For Amazing People!

Personal Training στο ELIXIR Gym Network

FALIRO

NTEPO

MARTIOU

CHARILAOU

Amazing Service For Amazing People

COMING 
SOON

EVZONON

Pilates Studios

Κλείστε άμεσα το δοκιμαστικό σας!

 N E T W O R KG Y M

www.elixirstudio.gr

METEORA

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

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΡΟ∆ΟΣ

2241 065277

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 3
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 639 952

RHODES

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΕΥΖΩΝΩΝ

2310 859 880

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.

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



Τότε πρέπει να διαλέξετε τα καλύτερα! Η εταιρεία Laque ήρθε για να µείνει. 
Με µία ατελείωτη γκάµα επιλογών ανάµεσα σε χιλιάδες χρώµατα, ικανοποιεί 
κάθε γούστο. Απευθύνεται σε κάθε γυναίκα ξεχωριστά θέλοντας να στολίσει 
τη µοναδικότητα του χαρακτήρα της. 

‣ Η σύνθεση των χρωµάτων έχει αψεγάδιαστη κάλυψη, 
απίστευτη διάρκεια και εξαιρετική ανθεκτικότητα στο ξεφλούδισµα. 
‣ Αποχρώσεις παστέλ, έντονες, µε glitter ή mat, που ταιριάζουν 
σε κάθε στυλ και διάθεση και αποτελούν ένα fashion statement της 
κάθε εποχής. 
‣ Από ζεστά φθινοπωρινά χρώµατα µέχρι δροσερές, 
καλοκαιρινές επιλογές, η Laque κάνει την κάθε γυναίκα να ξεχωρίζει 
µε την επιλογή της και είναι αδιαµφισβήτητα a girl’s best friend!

Θέλετε να εκφραστείτε 
µέσα από τα χρώµατα; 

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

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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Με πλήθος υπηρεσιών γύρω από την πε-
ριποίηση των άκρων, σε έναν χώρο φιλικό και 
μοντέρνο, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το 
Nail it, είναι το κέντρο αισθητικής που βρίσκεται 
στις πρώτες επιλογές κάθε ατόμου που θέλει να 
δει τα νύχια του να «μεταμορφώνονται» στο πιο 
δυνατό του σημείο. Η ιδιοκτήτρια Νάνσυ Ξενιτο-
πούλου, μιλώντας στην Karfitsa μας έδωσε χρή-
σιμες πληροφορίες για τη φροντίδα των άκρων, 
τις παροχές του Nail it, αλλά και τα σεμινάρια 
που πραγματοποιεί.

Ποιές υπηρεσίες μπορεί να βρει κάποιος 
στο Nail it; Τo Nail it είναι ένα σύγχρονο κέ-
ντρο αισθητικής, στην καρδιά της πόλης, που 
προσφέρει υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και 
αποτρίχωσης υψηλών προδιαγραφών. Το Nai lit 
φημίζεται για το ημιμόνιμο μανικιούρ και προ-
σφέρει το πιο ενισχυμένο και ανθεκτικό αποτέ-
λεσμα για το nail art της επιλογής σου. Αν επι-
θυμείς την τοποθέτηση τεχνητών νυχιών ή την 
επέκταση και ενίσχυση των φυσικών νυχιών 
σου, δεν έχεις παρά να μας ζητήσεις επέκταση 
με gel ή ακρυλικό κι εμείς θα φροντίσουμε ιδι-
αίτερα την αρχιτεκτονική του νυχιού, ώστε να 
έχεις ένα ομοιόμορφο σχήμα που θα διαρκέσει. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε και στο πεντικιούρ, 
θεραπευτικό ή αισθητικό, όπου οι γνώσεις μας 
στην ποδολογία μας επιτρέπουν να περιποιη-
θούμε τα πέλματα με τον καλύτερο τρόπο. Είναι 
ιδανικό για την απομάκρυνση των νεκρών κυτ-
τάρων του δέρματος από τα πόδια σας και για να 
κρατάτε τα νύχια σας σε καλή κατάσταση ώστε 
να είναι πάντα όμορφα και περιποιημένα. Οι αι-
σθητικοί της ομάδας μας αναλαμβάνουν και την 
αποτρίχωση σε όλο σας το σώμα με κερί, σε έναν 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο που σέβεται όλους 
του κανόνες υγιεινής καθώς και τον σχηματισμό 
των φρυδιών σας.

Ο χώρος είναι ζεστός, φιλικός και μοντέρ-
νος. Θεωρείτε ότι είναι ένα «ατού» για την επι-
χείρησή σας;

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αισθητικής απο-
τελούν όμορφες στιγμές χαλάρωσης μέσα στην 
πιεστική καθημερινότητα, το φιλικό προσωπικό 
του ινστιτούτου που στόχο έχει να εξυπηρετήσει 
με τον καλύτερο τρόπο και να προσφέρει την 
μέγιστη ικανοποίηση, είναι ένα από τα σημαντι-
κότερα «ατού» μας. Το οικείο περιβάλλον και 
η ζεστή ατμόσφαιρα αποτελούν το κατάλληλο 
σκηνικό για τις υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας 

που προσφέρουμε. Το μέγεθος του ινστιτούτου 
δίνει την δυνατότητα της ιδιωτικότητας και της 
άνεσης που συνδυάζεται άρτια με τον σεβασμό 
στις αρχές υγιεινής και καθαριότητας, που κάθε 
πελάτης έχει ανάγκη.

Ποιοι λόγοι κάνουν το Nail it την καλύτερη 
επιλογή για την περιποίηση νυχιών;

Στο Nail it, εφαρμόζουμε όλες τις καινούριες 
τεχνικές, σε ένα άνετο, και καλαίσθητο περιβάλ-
λον. Φυσικά, σπουδαίο ρόλο στο άρτιο αποτέλε-
σμα παίζει η τεχνική των έμπειρων nail artists, οι 
οποίες επικεντρώνονται στην ανθεκτικότητα του 
manicure/pedicure σου και επενδύουν με κορυ-
φαία επαγγελματικά προϊόντα στην καλύτερη ει-
κόνα των άκρων σου. Η περιποίηση των άκρων 
απαιτεί προσήλωση, ολοκληρωμένη γνώση και 
πολλή αγάπη και διάθεση για συνεχής εξέλιξη, 
στοιχεία που έχει όλη η όμαδα του Nail it και 
ένας από τους σημαντικότερους λόγους που μας 
εμπιστεύονται οι πελάτες μας.

Πραγματοποιείτε και σεμινάρια;
Ναι. Μετά από χρόνια εμπειρίας στον χώρο 

και συνεχή εκπαίδευση, αποφάσισα να ξεκινή-
σω σεμινάρια ονυχοπλαστικής σε μελλοντικούς 
επαγγελματίες. Τα σεμινάρια διαρκούν συνολικά 
72 ώρες,  έως 3 μήνες με ελαστικό ωράριο για 
τους σπουδαστές και τα τμήματα μας είναι κλει-
στά από 1 έως 3 άτομα max, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην μοναδικότητα του κάθε σπουδα-
στή, παρέχοντας έτσι την καλύτερη δυνατή εκ-
παίδευση. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, πλή-

ρως εξοπλισμένο, παρέχοντας έτσι ένα ολοκλη-
ρωμένο περιβάλλον φοίτησης σε απόφοιτους 
σχολών αισθητικής αλλά και σε ερασιτέχνες. 
Νέα τμήματα ξεκινούν καθόλη την διάρκεια του 
χρόνου και  έχετε την ευκαιρία να παρακολου-
θήσετε μαθήματα θεωρίας αλλά και να κάνετε 
πρακτική πάνω σε αληθινά μοντέλα. Τα μαθήμα-
τα των σεμιναρίων ονυχοπλαστικής αφορούν τη 
θεωρία ονυχοπλαστικής, το μανικιούρ – πεντι-
κιούρ, το ημιμόνιμο βερνίκι, τα τεχνητά νύχια, τη 
συντήρηση, την αφαίρεση τεχνητών και την επι-
μήκυνση φυσικού νυχιού με χρήση φόρμας τζελ 
και ακρυλικό. Για κάθε μία ενότητα σεμιναρίου 
παρέχουμε σε κάθε σπουδαστή το αντίστοιχο kit 
προϊόντων αξίας 250€ το κάθε ένα. Στο τέλος 
κάθε σεμιναρίου ο κάθε σπουδαστής παίρνει την 
αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης και είναι 
πλέον έτοιμος για να εργαστεί πάνω στο αντικεί-
μενο.  Όποια κοπέλα ενδιαφέρεται να ασχοληθεί 
επαγγελματικά και θέλει να ξεκινήσει μαζί μας, 
μπορεί είτε να μας καλέσει στο 2310254089 είτε 
να επισκεφτεί το χώρο μας στη Μητροπόλεως 47 
για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Νάνσυ Ξενιτοπούλου, ιδιοκτήτρια του Nail it: 

Ένα σύγχρονο κέντρο αισθητικής 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
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Smartlipo Laser λιπόλυση:

Ξεχάστε µια για πάντα το τοπικό πάχος, 
χάρη στη Smartlipo laser λιπόλυση, 
τη νέα, ασφαλή, επαναστατική και
ελάχιστα επεµβατική µέθοδο 
αντιµετώπισης του τοπικού πάχους! 
Με τη δύναµη του προηγµένου 
laser Smartlipo Triplex, 
αποκτήστε λείο, σφριγηλό σώµα 
και µόνιµο αποτέλεσµα χωρίς καθόλου 
τοµές, σε µια µόνο συνεδρία! 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ:
Λεωφόρος Κ.Καραµανλή 69, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 86 54 15 

info@smartlipo.gr | www.smartlipo.gr 

Η επανάσταση 
στη λιποαναρρόφηση!

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (FDA) 

ΤΩΝ Η.Π.Α

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 
Λεωφόρος Νίκης 25, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 26 05 60

Θεραπείες αναζωογόνησης | Ανόρθωση γλουτών 
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Οι δρόμοι στολίστηκαν, τα χριστουγεννιάτικα δένδρα 
στήθηκαν και τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες έχουν 
την τιμητική τους. Είναι, λοιπόν, σίγουρο  - οι Χριστουγεν-
νιάτικες γιορτές έφτασαν ! Όλοι έχουμε πλέον πολλά να 
φροντίσουμε: από τα δώρα για τους αγαπημένους μας μέ-
χρι το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 
Όλοι μας φροντίζουμε τα μέλη της οικογένειάς μας, με 
μεγαλύτερη έμφαση τα παιδιά μας. Βέβαια υπάρχουν και 
τα καινούργια ζευγάρια που τώρα προσπαθούν να φτιά-
ξουν την οικογένειά τους. Είναι όμως Χριστούγεννα και 
αυτό δεν είναι το κατάλληλο διάστημα να μας απασχολεί 
η γονιμότητά μας. Αν μη τι άλλο το θέμα «παιδί» μπορεί 
να περιμένει και να μας απασχολήσει αφού περάσουν οι 

γιορτινές μέρες.  
Γιατί έχουμε 

την πολυτέλεια 
να μην αγω-
νιούμε για την 
γονιμότητα μας 
αυτή την εποχή; 
Γιατί πληθυσμι-
ακές  μελέτες 
έχουν δείξει ότι 
γεννιούνται πε-
ρισσότερα παι-
διά στα τέλη του 
καλοκαιριού και 
στις αρχές του 
φθινοπώρου. 

Αυτό σημαίνει ότι την εποχή που διανύουμε λίγο πριν τις 
Χριστουγεννιάτικες διακοπές και λίγο μετά, γίνονται πε-
ρισσότερες εγκυμοσύνες ! Είναι γνωστό ότι η αυξημένη 
θερμοκρασία του καλοκαιριού έχει αρνητική επίδραση 
στην γονιμότητα, οπότε μια πιθανή εξήγηση για αυτό το 
φαινόμενο είναι η χαμηλή θερμοκρασία – “κάνει κρύο και-
ρός για δύο”, λέει ο σοφός λαός. Ποιος ξέρει, θα μπορούσε 
να είναι και το πνεύμα των Χριστουγέννων που να δίνει μια 
άλλη ώθηση στα πράγματα που ποθούμε.  Είναι η εποχή 
της αγάπης, με αυτό το μοναδικό συναίσθημα και την νότα 
αισιοδοξίας, που αναπόφευκτα μας φέρνει πιο κοντά.

Από την άλλη μεριά όμως, δεν πρέπει να χάσουμε το 
μέτρο. Ναι, αυτή είναι η εποχή για να απολαύσουμε τις 
χαρές τις ζωής και  το οφείλουμε  στον εαυτό μας. Μην 
το παρακάνουμε όμως. Είναι γνωστό ότι η μεγάλη κατα-
νάλωση αλκοόλ, τσιγάρου και φαγητού έχουν αρνητι-
κή επίδραση σε πολλές παραμέτρους, ανάμεσά τους και 
στην  γονιμοποιητική ικανότητα  του σπέρματος. Ας απο-
λαύσουμε, αλλά χωρίς να το παρακάνουμε, ώστε να μην 
χαλάσουμε τις πιθανότητές μας για το ποθητό μας αποτέ-
λεσμα, την δημιουργία οικογένειας ! ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ! Εύχομαι μια καινούργια χρονιά γεμάτη 
όνειρα, προκλήσεις και με πολλές ξεχωριστές και χαρού-
μενες στιγμές! 

*Η Θεοδοσία Ζεγκινιάδου είναι Βιολόγος - Ανδρο-
λόγος

Τα Χριστούγεννα και η γονιμότητα 

opinion

Τ Η Σ  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ 
Ζ Ε Γ Κ Ι Ν Ι Α Δ Ο Ύ * 

Πληθυσμιακές  μελέτες 
έχουν δείξει ότι γεννιού-
νται περισσότερα παιδιά 
στα τέλη του καλοκαι-
ριού και στις αρχές του 
φθινοπώρου
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Τα βακτήρια ολοένα «εξελίσσονται» 
μαχόμενα για την επιβίωσή τους. Αποκτούν 
αντοχή έναντι των αντιμικροβιακών ουσιών 
είτε μέσω αυτόματων μεταλλαγών, είτε με 
ενσωμάτωση νέου γενετικού υλικού, επι-
βεβαιώνοντας τη θεωρία του Δαρβίνου περί 
εξέλιξης των ειδών και φυσικής τους επι-
λογής «Survival of the fittest». Ο Δαρβίνος 
διατύπωσε τη θεωρία αυτή το 1864 ως εξής: 
«It is not the strongest species that survive, 
nor the most intelligent, but the ones most 
responsive to change».

Οι γενετικές αλλαγές που μπορεί να συμ-
βούν στα βακτήρια προσδίδοντάς τους αντο-
χή δεν είναι συνήθη φαινόμενα, αν όμως 
συμβούν, υπό την πίεση επιλογής παρουσία 
αντιμικροβιακών παραγόντων, τα εν λόγω 
βακτήρια βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση 
και επικρατούν έναντι άλλων που δεν κατέ-
χουν μηχανισμούς αντοχής. 

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί διεθνώς 
αλλά και στη χώρα μας σημαντικό πρόβλη-
μα Δημόσιας Υγείας. Η συνεχώς αυξανόμενη 
συχνότητα εμφάνισης ανθεκτικών βακτη-
ρίων σε διάφορα αντιβιοτικά ελαττώνει τις 
δυνατότητες των ιατρών να αντιμετωπίσουν 
λοιμώξεις που πριν 10-20 χρόνια θεραπεύ-
ονταν εύκολα.

Η μικροβιακή αντοχή είναι το αποτέλε-
σμα της δημιουργίας και διασποράς μηχα-
νισμών αντοχής στα διάφορα γένη και είδη 
μικροβίων. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής 
και υπόκειται στην πίεση επιλογής των αντι-
βιοτικών που χορηγούνται σε ανθρώπους, 
ζώα και φυτά. 

Έχει αποδειχθεί ότι η συνεχώς καταγρα-

φόμενη αύξηση της μικροβιακής αντοχής 
οφείλεται στην κατάχρηση των αντιβιοτικών.

Το 2014 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας δήλωσε ότι η μικροβιακή αντοχή αποτε-
λεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, και 
για την επίλυσή του απαιτείται ένα «παγκό-
σμιο σχέδιο δράσης».

Προφητική λοιπόν ήταν η δήλωση του 
κορυφαίου επιστήμονα Αλέξανδρου Φλέ-
μινγκ σε διάλεξη που έδωσε το 1952 στο 
Α.Π.Θ. Ο Φλέμινγκ, προσκεκλημένος της 
μετέπειτα Ελληνίδας συζύγου του Αμαλίας 
Κουτσούρη, λίγα χρόνια αφού ανακάλυψε 
την πενικιλίνη, τόνισε μεταξύ άλλων: «Εί-
ναι κακός ο χειρουργός ο οποίος προσέχει 
ολιγότερον, μόνον και μόνον διότι έχει εις 
τη διάθεσή του φάρμακα τα οποία τας περισ-
σότερας φοράς είναι αποτελεσματικά. Θα τύ-
χουν περιπτώσεις όπου θα μετανοήσει πολύ 
γι΄αυτό».

Από την εποχή του Αλέξανδρου Φλέ-
μινγκ και την ανακάλυψη της πενικιλίνης 
μέχρι και σήμερα το αντικείμενο των λοιμ-
ώξεων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδι-
αφέρον. Η εισαγωγή στην κυκλοφορία κάθε 
νέας αντιμικροβιακής ουσίας αποκαλύπτει 
αμέσως μετά έναν νέο βακτηριακό μηχανι-
σμό αντοχής όπως ακριβώς είχε προβλέψει 
ο Δαρβίνος. Η ανάγκη της διερεύνησης της 
αντοχής αυτής και της ανακάλυψης νέων 
μέσων αντιμετώπισής της είναι πλέον επιτα-
κτική καθώς οι ενδονοσοκομειακές λοιμώ-
ξεις έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις τόσο 
στην χώρα μας όσο και παγκοσμίως.

  Η διαρκής ενημέρωση και έρευνα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς το πεδίο των λοι-

μώξεων εξελίσσεται διαρκώς επηρεαζόμενο 
και από τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, 
όπως η μετανάστευση, η φτώχεια, η επιτα-
χυνόμενη μετάδοση των λοιμωδών νοση-
μάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά 
και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κρού-
ει τον κώδωνα κινδύνου: «η Ελλάδα νοσεί 
βαριά από κατάχρηση αντιβιοτικών»

Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει δράση. 
Δράση η οποία πρωτίστως να αφορά στην 
πρόληψη:

Κανένας επαγγελματίας υγείας στα Ελ-
ληνικά Νοσοκομεία με φορεία ανθεκτικών 
βακτηρίων (MRSA, VRE). Κανένας εργαζόμε-
νος ανεμβολίαστος!!!

• Η Ελλάδα είναι η 1η χώρα σε κατανά-
λωση αντιβιοτικών στην Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας. 

• Το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόλη-
ψης και Ελέγχου Νοσημάτων) καταγράφει 
σχεδόν διπλάσια χρήση αντιβιοτικών στη 
χώρα μας, σε σύγκριση με τον μέσο όρο που 
ισχύει στην Ε.Ε.

*Η Δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου είναι 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολο-
γίας ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Προσοχή στα αντιβιοτικά τα μικρόβια εκδικούνται!

opinion

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Α Σ 
Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Ύ * 
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Ιταλικό επενδυτικό ενδιαφέρον 
για Μακεδονία – Θράκη 

Στον Βαρθολομαίο ο Γιάνης Επιχείρηση - «σκούπα» 
στην Αγ. Δημητρίου 

Το ενδιαφέρον του να επενδύσει στη Βόρεια Ελλά-
δα εξέφρασε πρόσφατα στον υφυπουργό Εσωτερικών 
(Μακεδονίας–Θράκης) Θεόδωρο Καράογλου ο ιταλικός 
κολοσσός «Leonardo». Με έσοδα 12 δισεκατομμυρίων 
ευρώ το χρόνο, η ιταλική εταιρία, που ειδικεύεται στην 
παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αεροδιαστη-
μικής, άμυνας και συστημάτων ασφάλειας και πολιτικής 
προστασίας από φυσικές καταστροφές, είναι η όγδοη με-
γαλύτερη εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως και η δεύτε-
ρη στην Ευρώπη. Στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν 
στο Διοικητήριο, οι εκπρόσωποι του ιταλικού ομίλου με-
τέφεραν στον κ. Καράογλου το ενδιαφέρον που υπάρχει 
για ανάπτυξη της εταιρίας στη Βόρεια Ελλάδα μέσα από 
επενδυτικές συνεργασίες που θα δημιουργήσουν νέες 
θέσεις εργασίας και θα καθιερώσουν τη Μακεδονία και 
τη Θράκη ως επίκεντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε 
ζητήματα αεροδιαστημικής συνεργασίας.

Στο οικουμενικό πατριαρχείο στην Κωνσταντινού-
πολη βρέθηκε ο πρόεδρος της Κ.Ο. και γραμματέας του 
ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από 
τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Γιάνης Βα-
ρουφάκης εξήγησε πως ακριβώς λόγω της οικουμενι-
κότητας του πατριαρχείου, τα θέματα που το αφορούν 
δεν είναι διμερή ζητήματα Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά διε-
θνούς ενδιαφέροντος και σημασίας. Κατά την ανταλλαγή 
των εθιμοτυπικών δώρων, ο κ. Βαρουφάκης προσέφερε 
στον κ. Βαρθολομαίο εκ μέρους του ΜέΡΑ25 ένα γλυπτό 
–αντίγραφο από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης– που ο 
πατριάρχης το τοποθέτησε στο γραφείο του και εκ μέρους 
του DiEM25 τη «Ρωμιοσύνη» του Γιάννη Ρίτσου. Ο κ. Βαρ-
θολομαίος, με αφορμή την εορτή-αφιέρωμα στον ποιητή 
Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιήσει την 1η Απριλίου 
το οικουμενικό πατριαρχείο, προσκάλεσε επίσημα τον κ. 
Βαρουφάκη να παραβρεθεί στις σχετικές εκδηλώσεις.

«Στοπ» στο παράνομο διπλοαπαρκάρισμα επιχει-
ρεί να βάλει η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με την τροχαία. Μετά τους ελέγχους της 
δημοτικής αστυνομίας σε συνεργασία με τη διεύθυνση 
τροχαίας Θεσσαλονίκης σε Δωδεκανήσου και Λεωφόρο 
Νίκης, ήρθε η… σειρά της Αγ. Δημητρίου, όπου πραγματο-
ποιήθηκε επιχείρηση «σκούπα». Δημοτικοί αστυνομικοί 
και τροχονόμοι με τη συνδρομή γερανοφόρου οχήματος 
«καθάρισαν» την οδική αρτηρία από οχήματα που πα-
ρεμπόδιζαν την κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα, με τα πρώτα δείγματα να κρίνονται θετικά. 
Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει μετά την Αγίου Δημη-
τρίου, τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Σαλαμίνος, 
Πολυτεχνείου και 26ης Οκτωβρίου.
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«Οικοδεσπότης» στη Βουλή ο Στ. Καλα-
φάτης 

Τιμά τον Λάζο ο δήμος Π. Μελά Το δώρο στον Ζέρβα

Μαθήτριες και μαθητές από το Αριστοτέλειο Κολέγιο 
Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Τον 
ρόλο του οικοδεσπότη ανέλαβε ο βουλευτής Α΄ Θεσσα-
λονίκης και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας 
της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλα-
φάτης ενημέρωσε τα παιδιά για τη λειτουργία του «ναού 
της Δημοκρατίας» και έλυσε τις όποιες απορίες τους απα-
ντώντας στα ερωτήματα που του έθεσαν.

Το όνομα του Λάζαρου Παπαδόπουλου θα πάρει λίγο 
μετά τα Χριστούγεννα το κλειστό γυμναστήριο που βρί-
σκεται στην οδό Περικλέους της Ανω Ηλιούπολης. Η 
απόφαση της δημοτικής αρχής του Παύλου Μελά μόνο 
τυχαία δεν ήταν καθώς η πρώτη φανέλα που φόρε-
σε ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής ήταν αυτή του 
ΑΟ Σταυρούπολης το 1992. Η τιμητική εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου, στις 6 το 
απόγευμα, εκεί όπου θα αναμετρηθούν πρώην διεθνείς 
-αστέρια του μπάσκετ- κόντρα σε ομάδα αποτελούμενη 
από φίλους του Λάζαρου.  

Ένα βιβλίο χάρισαν στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Πλα-
τείας Διοικητηρίου στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν 
αναφορικά με την πορεία ανάπλασης της περιοχής. Αφού 
συζήτησαν για το πώς θα “ξεπαγώσει” το έργο που απο-
τελεί “ανοιχτή πληγή” εδώ και περίπου 30 χρόνια του 
χάρισαν το βιβλίο με τίτλο “Η πλατεία Διοικητηρίου και ο 
αθλητικός σύλλογος ΠΑΟΔ”. 
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Βρεφονηπιακός Σταθµός

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

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

(∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ)

Δεν προλάβαινε να ... παντρεύει Καλαθιές για το S.O.S. Το ξημέρωσαν στο Δ.Σ.

Φουλ στους γάμους ήταν οι μέρες λίγο πριν τα Χρι-
στούγεννα για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο 
Ζέρβα. Αρκετά ζευγάρια επέλεξαν να ενώσουν τις ζωές 
τους ενόψει των εορτών και επέλεξαν το δημαρχιακό 
μέγαρο και τον πρώτο άνδρα της πόλης για να διαβάσει 
τους όρκους. Μεταξύ αυτών, ο βουλευτής του Κινήματος 
Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, που παντρεύτηκε την εκλε-
κτή της καρδιάς του Αίντα και ο στενός συνεργάτης του 
κ.Ζέρβα, πολιτικός επιστήμονας, Αλέξης Παπουτσής που 
νυμφεύτηκε την αγαπημένη του Ευαγγελία. 

Την ίδρωσαν την φανέλα για καλό σκοπό! Οι αντιδή-
μαρχοι Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Θεσσαλονί-
κης, Πέτρος Λεκάκης και Τεχνικών Εργων, Μάκης Κυρι-
ζίδης, καθώς και ο εντεταλμένος για την Καθαριότητα, 
Νίκος Ζεϊμπέκης, μπήκαν στο παρκέ του γηπέδου της 
ΜΕΝΤ και αγωνίστηκαν σε φιλανθρωπικό αγώνα μπά-
σκετ με στόχο την ενίσχυση της τράπεζας τροφίμων του 
Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου. Το τζάμπολ της ανα-
μέτρησης έκανε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νος Ζέρβας. Οσο για το σκορ της αναμέτρησης; Νίκη για 
το Παιδικό Χωριό SOS καθώς συγκεντρώθηκαν δεκάδες 
σακούλες με τρόφιμα!

Εκατόν οκτώ θέματα περιελάμβανε η ημερήσια διάτα-
ξη του τελευταίου για φέτος δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης. Μάλιστα, όταν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
(νεοεκλεγέντες) αναρωτήθηκαν πότε θα τα συζητήσουν 
όλα αυτά η απάντηση του προέδρου, Δρόσου Τσαβλή, 
ήταν άμεση: “Αν δεν τα τελειώσουμε, τότε θα συνεχιστεί η 
συνεδρίαση την επομένη μέρα”. Αρκετοί άρχισαν να δια-
μαρτύρονται λέγοντας πως “αυτό δεν γίνεται”! Κι όμως… 
δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν; Αρκετές φορές στο παρελθόν 
έχει συνεδριάσει το Σώμα επί διημέρου διότι τα θέματα 
ήταν πολλά. Γι αυτό είναι προτιμότερο να λέγονται λίγα 
και καλά στις συνεδριάσεις, διότι αλλιώς “ξεχειλώνουν” 
τα θέματα και οι ώρες συνεδρίασης είναι ατελείωτες.  



H Auto Κάλτσιος
σας εύχεται ολόψυχα

καλές γιορτές 
και ευτυχισμένο

το νέο έτος!

Επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, 
με εγγύηση και όφελος απόσυρσης

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 80, Πυλαία
2310 476100 

www.autokaltsios.gr



Πρατήριο Υγρών Καυσίμων 
Αναστασάκης  Χρήστος 

Άγιος Παύλος Χακιδική, 63080
Τηλ: 23990 48 000
Τηλ: 693 23 53 444
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Μετρούσε ... διπλά η Νοτοπούλου

Συγκινήθηκε ο πρύτανης 

 «Σάρωσε» ο Κούπκας 

Στόλισαν και το οδόστρωμα

Το «αντίο» του Δήμου στην Όλγα

ΕΥΑΘ: Επενδυτικό 
πρόγραμμα 178 εκ. ευρώ 

Προϋπολογισμός στη Βουλή, προϋπολογισμός και 
στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης για 
την Κατερίνα Νοτοπούλου. Και μάλιστα την ίδια μέρα. 
Η κ.Νοτοπούλου το πρωί καθόταν στα έδρανα του Κοι-
νοβουλίου για τη συζήτηση του προϋπολογισμού και το 
απόγευμα στην αίθουσα του δημαρχείου πάλι για το ίδιο 
θέμα. Τη σύμπτωση αυτή την έθιξε η ίδια με ανάρτηση 
της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Πεντακόσιους φοιτητές και φοιτήτριες, νεοεισαχθέ-
ντες στις Ανώτατες Σχολές της χώρας, επιβράβευσε για 
τις προσπάθειες τους ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Στη συγκινησιακά φορτισμένη τε-
λετή ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, έδωσε 
πολύτιμες συμβουλές ζωής και προσαρμογής στο πανε-
πιστημιακό πεδίο της γνώσης. Βραβεία στους νέους φοι-
τητές έδωσαν ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξης Κόπτσης, ο εντεταλμένος 
περιφερειακός σύμβουλος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
Σωκράτης Δωρής, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβου-
λοι.

Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο αντιδήμαρχος 
Οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Κούπ-
κας, που συμμετείχε στις εκλογές του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος με το ψηφοδέλτιο της παράταξης 
Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμε-
νοι (ΔΗΚΙΟ-Σ). Βεβαια, δεν παραλείπουμε πως ο κ. Κούπ-
κας έχει και την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου 
Εφοριακών Θεσσαλονίκης - Κιλκίς - Χαλκιδικής.

 ‘Ηρθαν τα Χριστούγεννα και για τις ...διαβάσεις πε-
ζών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνεργεία του κεντρι-
κού δήμου ζωγράφισαν χριστουγεννιάτικα δέντρα στις 
διαβάσεις που βρίσκονται επί της οδού Εγνατία και Τσι-
μισκή, σε κοντινά σημεία από το “Μαγεμένο Χωριό”. Ετσι, 
όσοι περνούν το δρόμο πλέον θα προσέχουν εκτός από 
τα αυτοκίνητα και τον στολισμό στο οδόστρωμα. 

Τα θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια της καλλι-
τεχνικής διευθύντριας του Sani Festival, Όλγας Ταμπουρή 
- Μπάμπαλη εξέφρασε σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Με θερμά λόγια για την Ολγα 
μίλησε τόσο ο δήμαρχος κ. Ζέρβας, όσο ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου κ. Τσαβλής, αλλά και η πρώην 
αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Έλλη Χρυσίδου. 

Την ευκαιρία ένταξης στο δίκτυο  της ΕΥΑΘ για υδρο-
δότηση και νέων περιοχών του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος Θεσσαλονίκης, θα δώσει η επέκταση του διυλιστη-
ρίου επεξεργασίας νερού από τον Αλιάκμονα. Πρόκειται 
για ένα έργο με ορίζοντα υλοποίησης μια πενταετία πε-
ρίπου και προϋπολογισμό 27,9 εκατ. ευρώ (άνευ ΦΠΑ) 
με χρηματοδότηση μέσv κοινοτικών κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ.  Όπως γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της 
εισηγμένης, Νάρκισσος Γεωργιάδης, η αναθεώρηση του 
επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας ύψους 178 ετ. 
ευρώ προχωρά, καθώς οδεύουμε προς το 2024-2015. Η 
αναθεώρηση, με προτεραιότητα στην ύδρευση, εκτιμάται 
ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο του 2020. Στο 
σημείο που επικεντρώνεται η εταιρία είναι επέκταση του 
αγωγού της Αραβησσού.
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Η Θεσσαλονίκη εδώ και μέρες έχει φορέσει 
το… εορταστικό της «κοστούμι». Στολισμός, 
φώτα και ανάλογη διάθεση είναι τα συστατικά 
της χριστουγεννιάτικης μεταμόρφωσης της πό-
λης. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία καλλιτε-
χνών που δίνει ένα διαφορετικό ύφος, ειδικά 
τις γιορτές. Είναι οι μουσικού του δρόμου, ένας 
χαρακτηρισμός που οι ίδιοι δέχονται εξ’ ολο-
κλήρου. Αποτελούν τους σύγχρονους τροβα-
δούρους που χρωματίζουν μουσικά γωνιές της 
Θεσσαλονίκης και δίνουν μια άλλη πιο όμορφη 
διάσταση στους πολλές φορές ενοχλητικούς 
ήχους της. Συζητήσαμε με τρείς, οι οποίοι βγά-
ζουν το προς το ζην σε διαφορετικά σημεία της 
πόλης διασκεδάζοντας τον κόσμο με διαφορετι-
κά είδη μουσικής…

Κατηφορίζοντας την Αριστοτέλους, συνα-
ντήσαμε τον Χάρη, έναν νεαρό  με την κιθάρα 
του, ένα ηχείο για φωνή και στο ρεπερτόριο του 
τραγούδια της λεγόμενης ποιοτικής σχολής. 
Έτσι πιάσαμε κουβέντα μαζί του. Όπως είπε, 
αυτό είναι το βασικό του επάγγελμα με το οποίο 
βιοπορίζεται τον τελευταίο χρόνο.

Ο Χάρης ασχολείται πολλά χρόνια με τη μου-
σική έχοντας περάσει και από μουσικές σκηνές, 
ωστόσο κατέληξε να γίνει μουσικός του δρόμου 
γιατί, όπως μας δήλωσε, «βλέπω ότι μπορώ να 
βιοπορίζομαι αξιοπρεπώς και είναι κάτι που μου 
αρέσει». Άλλωστε, όπως τόνισε, δεν ήθελε σε 
καμία περίπτωση να κάνει «εκπτώσεις», βρί-
σκοντας ένα επάγγελμα που δεν θα τον κάλυ-
πτε σε όλους τους τομείς, απλά και μόνο επειδή 
έπρεπε να βγάλει περισσότερα χρήματα.

Ένα από τα ερωτήματά μας ήταν πως τον 
αντιμετωπίζει ο κόσμος . Από την περιγραφή 
του καταλάβαμε πως όχι μόνο η πλειονότητα 
δεν είναι αρνητική, αλλά δείχνει να ψυχαγω-
γείται «υπάρχουν άτομα που κάθονται ακούνε, 
ζητάνε τραγούδια, τραγουδάνε μαζί μας», ήταν 
η περιγραφή του.

Διπλωματούχος στο βιολοντσέλο
Περπατώντας προς την οδό Αγίας Σοφίας, 

ακούσαμε από μακριά μουσική και αντικρίσα-
με τον Πάνο ( σ.σ. δεν είναι το κανονικό του 
όνομα), έναν επίσης νεαρό σε ηλικία μουσικό, 
σε τελείως διαφορετική μουσική κατεύθυνση 
όμως από τον προηγούμενο, καθώς έβγαζε το 
μεροκάματο παίζοντας τσέλο με πιο κλασικό 
ηχόχρωμα. Προσπαθώντας να ικανοποιήσει την 
περιέργεια μας για τους λόγους που επέλεξε να 

Οι σύγχρονοι τροβαδούροι που 
«ομορφαίνουν» τη Θεσσαλονίκη

Οι μουσικοί του δρόμου δίνουν μια ξεχωριστή… νότα 
στην εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης
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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

ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι και να γίνει μουσικός του δρόμου, η απάντηση ήταν πολύ 
κυνική και ανθρώπινη: «Μια φίλη μου δικηγορίνα, μου είχε πει για κάποιον στα δικαστή-
ρια που παίζει απ΄έξω , έτσι πήγα και να παίξω, έκανα αρκετά χρήματα σε λίγες ώρες, 
τόσα που δεν είχα βγάλει κάνοντας πολλές άλλες δουλειές» δήλωσε στην Kafitsa.

Ο Πάνος είναι διπλωματούχος στο όργανο του βιολοντσέλο και μάλιστα στο παρελθόν 
είχε εργαστεί ως δάσκαλος σε ωδεία της πόλης. Όσον αφορά στο επίπεδο βιοπορισμού 
που του εξασφαλίζει πλέον η ενασχόλησή του, αναφέρει ότι «μπήκα σε αυτή τη διαδικα-
σία γιατί ήταν αποδοτική. Από φέτος το καλοκαίρι βιοπορίζομαι κανονικά με αυτό, δηλαδή 
βγάζω ενοίκια και λοιπά, έχοντας βάλει στην άκρη χρήματα και για τον χειμώνα, καθώς 
θεωρούσα πως ο καιρός δεν θα μου επέτρεπε να συνεχίσω με τους ίδιους ρυθμούς».

Ο συγκεκριμένος μουσικός εκτός από ότι δεν μας είπε το πραγματικό του όνομα, δεν 
επιθυμούσε να φανεί και το πρόσωπο του σε φωτογραφία. Ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι 
πως εάν κάποιος κάνει μια βόλτα στο πεζοδρομημένο κομμάτι της Αγίας Σοφίας, θα τον 
συναντήσει εκεί με το τσέλο του. Άλλωστε εξασφαλίζει ένα καλό επίπεδο ζωής, κάτι που 
εξακριβώσαμε και εμείς κατά την διάρκεια του ρεπορτάζ όταν μια κοπέλα από τα γύρω 
καταστήματα του ζήτησε να τις κάνει ψιλά για πενήντα ευρώ και τα χρήματα που είχε συ-
γκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή του το επέτρεψαν και με το παραπάνω….

«Δεν είναι επαιτεία»
Η τρίτη περίπτωση μουσικού του δρόμου που συναντήσαμε και συνομιλήσαμε, διαφέ-

ρει λίγο από τις προηγούμενες. Στην Τσιμισκή, στο κομμάτι της μεταξύ Αριστοτέλους και 
Κομνηνών, βρήκαμε τον Τάσο, έναν ηλικιωμένο άνδρα με εμφανή επάνω του τα σημάδια 
των δυσκολιών της ζωής. Ο Τάσος έπαιζε ροκ μουσική, με ηλεκτρική κιθάρα και έναν 
ενισχυτή που βοηθούσε τον ήχο της. Μουσικός του δρόμου και αυτός, αλλά όχι επειδή δεν 
ήθελε να δουλέψει σε άλλο επάγγελμα, όχι γιατί ήθελε να είναι μόνο μουσικός και τίποτε 
άλλο, αλλά λόγω ανεργίας, άρα εξ ανάγκης, έπιασε την κιθάρα και βγήκε στον δρόμο. 
Τρία χρόνια και λίγο παραπάνω, έχοντας μείνει χωρίς εργασία, βγάζει το μεροκάματό του 
με αυτό τον τρόπο και δεν έχει, όπως δηλώνει, παράπονο για τα χρήματα που βγάζει. 
Ωστόσο για αυτούς που χαρακτηρίζουν «επαιτεία» τον συγκεκριμένο τρόπο να βγάζει κά-
ποιος τα προς το ζην, ο Τάσος κατά αρχάς αδιαφορεί και απαντά «αν έχουν κάποια άλλη 
πρόταση να μου κάνουν, ας μου πούνε».

Ολοκληρώνοντας τη βόλτα μας και τις συναντήσεις μας με μουσικούς του δρόμου, 
παρά τις μεγάλες καλλιτεχνικές διαφορές που διακρίναμε μεταξύ των τριών ατόμων που 
συνομιλήσαμε, εξακριβώσαμε και κάποιες πολύ μεγάλες και ουσιαστικές συγκλήσεις. 
Από τον τρόπο που απάντησαν στα ερωτήματα μας φάνηκε πως είχαμε απέναντι μας αν-
θρώπους με παιδεία. Και οι τρείς συμφώνησαν πως η ενασχόληση με τη μουσική του δρό-
μου δεν είναι σε καμία περίπτωση επαιτεία. «Είναι πολιτισμός. Όποιος έχει κάποιο χρόνο 
και μπορείς να τον εκφράσεις στιγμιαία, μπορεί να κάτσει να σε ακούσει», είπε ο Πάνος. 
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χάρης: «Η μουσική στο δρόμο  δεν είναι επαιτεία είναι κάτι 
που πάει μπροστά τον πολιτισμό μας» ήταν η τοποθέτηση του.

Σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε δυο από τις πιο σημαντικές γιορτές, την γέννηση του 
Χριστού και τον ερχομό της νέα χρονιάς, πάντα με την ευχή το νέο έτος να μας επιφυλάσ-
σει κάτι καλύτερο.  Μέσα σε όλο το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, μια πόλη με 
μοναδικό στοιχείο τα μαρσαρίσματα, κορναρίσματα και γενικά όλα αυτά που επιθυμούμε 
να αποφύγουμε, θα ήταν πολύ χειρότερη εάν δεν υπήρχαν γωνιές που θα μας άλλαζαν 
την διάθεση – αυτό μας προσφέρουν οι μουσικοί του δρόμου, μια μικρή ευχάριστη ανά-
παυλα στην καθημερινότητα μας….



58 21.12.2019

Η Ιστορία λένε πολλοί και αρκετά συχνά, ότι 
γράφεται από τους ήρωες, η καθημερινότητα 
όμως έχει τους δικούς της ήρωες και αυτοί πολ-
λές φορές γράφουν τις καλύτερες ιστορίες. Την 
εορταστική περίοδο που διανύουμε, μέσα σε 
χριστουγεννιάτικους διακόσμους και αναμένο-
ντας την έλευση της νέας χρονιάς, οι περισσότε-
ροι περιμένουν με ανυπομονησία να περάσουν 
κάποιες ώρες πιο χαλαρές και μάλιστα να έχουν 
και άδεια από την εργασία τους, ώστε να αφιε-
ρώσουν χρόνο και να βρεθούν με τα αγαπημέ-
να τους πρόσωπα. Υπάρχει όμως μια κατηγορία 
επαγγελμάτων και ανθρώπων που εργάζονται 
τις μέρες των εορτών, μένοντας μακριά από τις 
οικογένειές τους και συχνά σε ένα περιβάλλον 
που διόλου εορταστικό δεν είναι, προκειμένου 
όλοι οι υπόλοιποι να γιορτάσουν με ασφάλεια 
ή έχοντας τη σιγουριά της καλύτερης δυνατής 
φροντίδας.

Ο λόγος για αστυνομικούς, πυροσβέστες και 
νοσηλευτές που και φέτος ανήμερα Χριστού-
γεννα και την ώρα της αλλαγής του χρόνου, θα 
βρίσκονται στις επαγγελματικές τους… επάλ-
ξεις. Φυσικά, δεν είναι οι μόνοι εργαζόμενοι που 
καλούνται να προσφέρουν έργο τις ημέρες των 
εορτών. Ωστόσο, είναι διαφορετικό να εργάζεται 
κάποιος σε κάποιο μπαρ με εορταστική ατμό-
σφαιρα ή σε ένα γραφείο, κι εντελώς διαφορετι-
κό να είναι οι εργασιακές σου συνθήκες τέτοιες 
που να αποτυπώνουν τον ανθρώπινο πόνο και 
να δημιουργούν ένα περιβάλλον «σε κάνουν να 
ξεχνάς ποια ημέρα είναι και αν είναι γιορτή»…

«Η κατάσταση στις γιορτινές ημέρες έχει 
ένα βάρος και άγχος, κάνουμε ένα επάγγελμα 
που είναι πολύ κοντά στον ανθρώπινο πόνο. 
Εμείς αφήνουμε το γιορτινό τραπέζι για να βρε-
θούμε σε ένα περιβάλλον πολύ ψυχοφθόρο», 
τονίζει στην Karfitsa ο Παναγιώτης Τουχτίδης, 
νοσηλευτής στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». 
«Έτυχε να κάνουμε πρωτοχρονιά σε φωτιές ή σε 
τροχαία. Δεν έχει ούτε ώρα ούτε μέρα το πότε 
θα χρειαστεί να επέμβουμε, σε μια πόλη όπως 
η Θεσσαλονίκη τα αστικά συμβάντα είναι συ-
νεχή», συμπληρώνει ο πυρονόμος Σκαρλάτος 
Βαβελίδης, αξιωματικός του Β’ πυροσβεστικού 
σταθμού.

Και το «μενού» της αστυνομίας περιλαμ-
βάνει πολλά –άλλα πιο ήπια, άλλα πιο βαριά– 
περιστατικά που εκτυλίσσονται τις μέρες των 
εορτών. «Οι αστυνομικοί πάντοτε κάνουν το 

Όταν βρίσκεσαι σε βάρδια 
τις μέρες που όλοι γιορτάζουν…

Νοσηλευτές, πυροσβέστες και αστυνομικοί παραμένουν στις «επάλξεις» 
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

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

ΤΡ 15:30
ΤΡ 01:00 (Ε)  ΤΕ 06:30 (Ε)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

∆Ε - ΤΕ - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 06:30 (Ε)

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆Ε 20:00
ΤΕ 21:00 (E) ΣΑ 12:00 (Ε)

ΒΑΛΤΕ GOAL

καθήκον τους και για αυτό υπάρχει αίσθημα ασφαλείας. 
Αυτό αν δεν γίνει, δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος», δη-
λώνει ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 
(ΠΟΑΣΥ) Θεόφιλος Παπαδάκης που έχει κληθεί επανα-
λαμβανόμενα σε υπηρεσία τις γιορτινές ημέρες.

«Έχουμε συνηθίσει»
Σε ακόμη ένα σημείο που συγκλίνουν οι θέσεις και 

των τριών, είναι το κατά πόσο σταματά να σε φθείρει 
ψυχολογικά μετά από χρόνια εμπειρίας  το γεγονός της 
βάρδιας την ημέρα που όλος ο κόσμος γιορτάζει. Όπως 
τονίζει ο κ. Βαβελίδης, «μετά από χρόνια στη βάρδια 
έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε γιορτές, αργίες, όλες 
τις ημέρες που κάποιοι θα κάτσουν με τις οικογένειες 
τους. Οι πυροσβέστες πρέπει να κάνουν 24ωρη βάρδια 
για να συνδράμουν στον πολίτη αν χρειαστεί». Για συ-
νήθεια και αίσθηση καθήκοντος που υπερβαίνει όποιο 
άλλο αίσθημα, κάνει λόγο ο Θεόφιλος Παπαδάκης. «Οι 
αστυνομικοί που εργάζονται σε 6ήμερη βάση είναι συνη-
θισμένοι. Ίσως είναι λίγο περίεργο να δουλεύει κάποιος 
τις γιορτές, αλλά η αίσθηση καθήκοντος  σου δίνει την 
ώθηση» υπογραμμίζει στην Karfitsa.

Ακόμη πιο μεγάλη ετοιμότητα τις ημέρες των εορτών 
οφείλουν να έχουν οι νοσηλευτές καθώς όπως περιγρά-
φει ο κ. Τουχτίδης, «αυτές τις ημέρες μένουν στα νοσοκο-
μεία τα πιο δύσκολα, τα πιο βαριά περιστατικά. Όσοι μπο-
ρούν και τους το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους, 
επιλέγουν φυσικά να βρίσκονται με τις οικογένειες τους».

Για όσους υπάρχει επιλογή, είναι ευκόλως εννοούμε-
νο πως θα βρεθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή θα 
περάσουν με τον τρόπο που τους αρέσει αυτές τις ιδιαιτέ-

ρες ημέρες. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τις οικογένειες 
των ανθρώπων που εργάζονται στους συγκεκριμένους 
επαγγελματικούς χώρους και δεν έχουν επιλογή, μιας και 
η φύση της εργασίας τους τούς αναγκάζει να βρίσκονται 
μακριά από τους δικούς τους. Στο συγκεκριμένο ερώτη-
μα υπάρχει η αντικειμενική απάντηση που δίνουν έδωσαν 
και οι τρείς, πυροσβέστης, αστυνομικός, νοσηλευτής: «Οι 
οικογένειες μας έχουν συνηθίσει την ιδέα ότι εργαζό-
μαστε βάρδιες. Σίγουρα τους λείπουμε και μας λείπουν 
περισσότερο κάτι τέτοιες ημέρες», ήταν η απάντηση του 
πυρονόμου. «Οι οικογένειες μας το έχουν αντιληφθεί», 
είναι η σύντομη και σαφέστατη απάντηση του κ. Παπαδά-
κη από πλευράς αστυνομικών, ενώ στο ίδιο μήκος κύμα-

τος κινήθηκε και η απάντηση του νοσηλευτή Παναγιώτη 
Τουχτίδη: «Έτσι είναι η εργασία μας. Οι οικογένειές μας 
έχουν καταλάβει ότι αν μπορούσαμε, θα ήμασταν κοντά 
τους».

Σε δεύτερη μοίρα
Πάντως η γκρίνια δεν μπορεί να λείπει και ειδικά 

όταν υπάρχουν μικρά παιδιά που θέλουν να περάσουν τις 
γιορτές με τους γονείς τους, υπάρχει πάντα.

Όσο προχωρούσε το ρεπορτάζ καταλαβαίναμε και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι επαγ-
γελματίες, ωστόσο αναρωτηθήκαμε εάν επιχειρούνε 
έστω και τη στιγμή της βάρδιας να κάνουν το κλίμα πιο… 
χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο και με τους συνα-
δέλφους τους να μπουν όσο μπορούν για λίγες ώρες σε 
εορταστικούς ρυθμούς.

Η απάντησή τους καταδεικνύει τη φύση των επαγ-
γελμάτων τους, που κάνει όλα τα άλλα να έρχονται σε 
δεύτερη μοίρα. «Η θέληση όλων μας είναι να κυλήσει 
η βάρδια κανονικά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια 
ατμόσφαιρα ευχάριστη, αλλά υπάρχους και φορές που 
άλλαξε ο χρόνος και δεν το καταλάβαμε, γιατί είχαμε 
ένα πολύ δύσκολο περιστατικό», αναφέρει ο κ. Τουχτί-
δης. «Θα προσπαθήσουμε να κανονίσουμε και στη βάρ-
δια κάτι εορταστικό, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει και 
άλλες φορές που κάναμε ετοιμασίες, τα φαγητά μείνανε 
στο τραπέζι γιατί χρειάστηκε να βρισκόμαστε σε κάποιο 
περιστατικό», τονίζει ο κ. Βαβελίδης.

Ανάλογη εικόνα δίνει και ο αστυνομικός Θ. Παπαδά-
κης. «Ό,τι ετοιμασία και να κάνουμε, το πιο πιθανό είναι 
πως θα μας καλέσει το καθήκον και θα πρέπει να συν-
δράμουμε σε κάποια υπόθεση», σημειώνει.
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Το Εστιατόριο - Πατσατζίδικο 
Τσαρούχας, σας εύχεται 

καλά Χριστούγεννα με υγεία, 
αγάπη και ευημερία!

*Την ημέρα των Χριστουγέννων 
25.12.2019 το εστιατόριό μας 

θα παραμείνει κλειστό. 
Ευχαριστούμε πολύ. 

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στην Καθολική Εκκλησία
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και στην Καθολική Εκκλησία Θεσσαλονίκης στην οδό 

Φράγκων, θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία “Noël avec les Vocalistes” 
από την χορωδία Χορωδία Les Vocalistes De Kalamari, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 
με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Η χορωδία μας με τη σύμπραξη της Ορχήστρας Δωματίου του Ωδείου Τούμπας Κ. Μα-
τσίγκου υπόσχεται να χαρίσει μια όμορφη βραδιά με κλασικές και αγαπημένες μελωδίες.

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 20:00, Καθολική Εκκλησία Θεσσαλονίκης
Φράγκων 19, Ελεύθερη Είσοδος

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από την Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς
Έργα κλασικά, μαγευτικά, γιορτινά και Χριστουγεννιάτικα, μας υπόσχεται η Φιλαρμο-

νική Ορχήστρα του Δήμου Καλαμαριάς  για την γιορτινή συναυλία της, που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 
2019 με ελεύθερη είσοδο.

Τίτλος της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας: Χαίρε η Γη και οι Ουρανοί!

Τη συναυλία έρχεται να πλαισιώσει η Παιδική Χορωδία του Δήμου για να δώσει μια 
παραπάνω νότα χαράς στη βραδιά αυτή.

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 20:30, Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη , Μετα-
μορφώσεως 10 Καλαμαριά, Ελεύθερη είσοδος

Παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα & Τραγούδια από τη Χ.Α.Ν.Θ
Με τέσσερις χορωδίες και ζωντανή μουσική θα μας υποδεχτεί ο Λαογραφικός Χορευ-

τικός Όμιλος της Χ.Α.Ν.Θ. τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 στο Θέατρο Αυλαία να γιορτά-
σουμε όλοι μαζί με Παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα & Τραγούδια.

Παράλληλα έχουν διοργανώσει και την Χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα γίνει μετά 
την εμφάνιση των χορωδιών στην αίθουσα Δράσης της Χ.Α.Ν.Θ.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στις 19:00, Θέατρο Αυλαία, Πλατεία ΧΑΝΘ, Γενική Είσοδος 
3€

Χριστούγεννα στο «Μαγεμένο Στρατόπεδο 3» 
Τo «Μαγεμένο Στρατόπεδο 3» και φέτος θα μοιράσει χαμόγελα, γέλιο, αγάπη και 

αγκαλιές στους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους του, που θα το επισκεφτούν 
στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, από την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 που θα 
ανοίξει τις πύλες του έως και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 
2019, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Το Χριστουγεννιάτικο χωριό του Δήμου Παύλου Μελά φωτίστηκε, το Χριστουγεννιάτι-
κο Δέντρο θα στέλνει το φως από το λαμπερό του αστέρι για να ζεστάνει τις καρδιές όλων 
μας ενώ οι ατελείωτες εκπλήξεις που περιμένουν τα παιδιά θα γεμίζουν τα προσωπάκια 
με χαμόγελα καθώς θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, μουσικά και θεατρικά 
δρώμενα, ενημερωτικές και αθλητικές δράσεις.

Παρασκευή 20 έως Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2 17:00-21:00 , Πρώην στρατόπεδο και 
μελλοντικό Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, Κεντρική οδός Λαγκαδά, στο ύψος 
της οδού Καραολή και Δημητρίου, Ελεύθερη Είσοδος
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Να σας πούµε το φλυτζάνι;

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

Παράδοση ετών από τη Σµύρνη 
µε 100% επιτυχία 

Χαρτοµαντεία

Μια δοκιµή 
θα σας πείσει 

Αγίου Δηµητρίου 78, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 6977849494, 2315511055
Instagram: kismet_thess

Το μότο του Ellen’s Milk Ice Cream είναι feel the difference και μόλις δοκιμάσαμε 
τα χειροποίητα παγωτά, τα Brownies, το affogato, το semifreddo παγωτό και το κατα-
ΐφι καταλάβαμε αμέσως το γιατί.

Η ιδιοκτήτρια του Έλενα Γιαννακίδου φτιάχνει χειροποίητο παγωτό με φυσικά συ-
στατικά από όλο τον κόσμο, διαθέτοντας μηχανή που κάνει χειροποίητο, παραδοσιακό 
παγωτό, με βελούδινη και μαστιχωτή υφή, χωρίς αέρα και όγκο.

Οι αυθεντικές συνταγές από τα ταξίδια της Έλενας
 Μια από τις διεθνείς και κορυφαίες γεύσεις που θα βρεις στο  Ellen’s Milk Ice Cream 

είναι το Mascarpone, με  συνταγή από το Como της Ιταλίας 100% παραδοσιακή που 
της δόθηκε από γνωστό σεφ και Piemonde paste με κορυφαία επιλογή φουντουκιού.

Στην Ισπανία γνώρισε και έμαθε από κοντά την ισπανική μοναστηριακή συνταγή 
του Cheese Cream.

Η Έλενα ταξιδεύοντας στης Οινούσες της Χίου εντόπισε μια οικογενειακή τοπική 
παραδοσιακή επιχείρηση που...επιμελείται αποκλειστικά για τα παγωτά ELLEN’S 100% 
φυσικά γλυκά κουταλιού.

Από την Βραζιλία επέλεξε τρεις διαφορετικές κάστες καφέ που κάνουν τον καλύτε-
ρο συνδυασμό δομής μορίων με το γάλα και με αυτές φτιάχνει το φημισμένο affogato 
της σε συνδυασμό με δικό της χειροποίητο παγωτό.

Στην Μάνη η Έλενα έμαθε δια χειρός του παππού Στάμου, ότι εκεί κρύβεται ένα από 
τα πιο νόστιμα αλάτια, τα οποία χρησιμοποιεί σε όλη την πορεία της.

Ένα ταξίδι της στο Νεπάλ την οδήγησε ν’ ανακαλύψει τους κυνηγούς του μελιού, 
που συλλέγουν το μέλι από σπηλιές στα Όρη. Από εκεί λοιπόν φέρνει το HIMALAYAN 
HONEY.

Η Σικελία της έμαθε τί εστί αυθεντικό Pistachio Paste, την συνταγή του οποίου 
εφαρμόζει 100% στο μαγαζί της.

*Ellen’s Milk Ice Cream, Καρόλου Ντηλ 1, Θεσσαλονίκη

Ήδη το νούμερο ένα παγωτό της πόλης!
Στην Καρόλου Ντηλ 1 θα γευτείς γεύσεις από όλο τον κόσμο
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Το λαμπερό πάρτι μας στο Υπόγειον Est 2012 του ΟΛΥΜΠΙΟΝ μέσα σε 13 σελίδες 
φωτορεπορτάζ για τα 11 χρόνια Karfitsa!

H Karfitsa ΕΓΙΝΕ 11 ΕΤΩΝ!H Karfitsa ΕΓΙΝΕ 11 ΕΤΩΝ!

CI
TY

Lig
ht

s EVENTS 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Όλα τα Xmas Events που 
μπορείτε να βρείτε στη 

Θεσσαλονίκη!

Η Χρύσα Παυλίδου  
ξεδιπλώνει το ταλέντο της και 
αποκαλύπτει γιατί μπορεί και 
ενθουσιάζει το κοινό σε κάθε 

της ζωντανή εμφάνιση.

Σελ. 75-87

Σελ. 70
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Οι κουραμπιέδες δεν λεί-
πουν από κανένα χριστου-
γεννιάτικο τραπέζι... ειδικά 
από το 1962 που φέραμε  
την μοναδική μας συντα-
γή στην Θεσσαλονίκη... 
δοκιμάστε τους και αφήστε 
το μπόλικο ‘’χιόνι’’ να πέσει 
στους ουρανίσκους σας.

Μελομακάρονα: το πατροπαράδοτο εθνικό μας γλύκισμα... θα με-
ταφερθείτε αμέσως στο σπίτι της γιαγιάς σας και στις πιο μελωμένες 
αναμνήσεις σας! Για τους λάτρεις της σοκολάτας, η απολαυστική 
«σκούρη» εκδοχή τους θα σας μαγέψει...

Cupcakes: για εσάς που θέλετε πιο εναλλακτικό, πιο ευρωπαϊκό  μπου-
φέ Χριστουγέννων και γλυκά που μοιάζουν με χριστουγεννιάτικα έργα 
τέχνης... έχουμε δημιουργήσει νόστιμα cupcakes σε διάφορες γεύσεις!

Η καλύτερη επιλογή για να στολίσετε και εσείς 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας... το οποίο 
είναι βέβαιο πως δεν θα μείνει για του χρόνου!!!

Χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια σε διάφορα σχέδια 
που δεν θα ξέρετε αν πρέπει να τα φάτε ή να τα 
στολίσετε! 

Η γλυκιά Christmas  
πανδαισία από τον Νίκο!

Ένα από τα πιο παλιά ζαχαροπλαστεία της πόλης μας...  Τρεις γενιές με την πρώτη να τη συναντάμε 
την δεκαετία του ‘60. Σήμερα, από τον παππού στον εγγονό, συνεχίζει η  τρίτη γενιά ακολουθώντας 
ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία του γλυκού της πόλης προσθέτοντας την καινοτομία της εποχής στη 
ζαχαροπλαστική σε μια αρμονία με την παράδοση. Από την πλατεία Ιπποδρομίου που τους γνωρίζουμε 
χρόνια, πλέον σας υποδέχονται στην καρδιά της πόλης, στην Παύλου Μελά 27!

Cake maker, Cup cakes, Cookies, Ice cream, Catering Services
Διεύθυνση: Παύλου Μελά 27, τηλ. 2310 274671

Instagram: patisserie.nikos.koufos
Fb: ζαχαροπλαστεία Νίκος Κουφός από το 1962

γεύσεις
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Σε μια λαμπερή εκδήλωση γιόρτασε την ημέρα της ονομαστικής εορτής ο καρδιολόγος και πολιτευτής της Ν.Δ. Διαμαντής Γκολιδάκης. Πλήθος καλεσμένων τον τίμησε με την πα-
ρουσία τους και τις εγκάρδιες ευχές τους. Το Café – bar Mistral φιλοξένησε τους φίλους του εορτάζοντα κάποια από τα δώρα των οποίων τον συγκίνησαν ιδιαιτέρως... 

Η γιορτή του Διαμαντή Γκολιδάκη

Ο Τομεάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. Αλέξανδρος Θάνος με τη σύζυγό του Γεωργία Τσαλ-
κίδου, ο Διαμαντής Γκολιδάκης, ο πρόεδρος του ελληνοπολωνικού επιμελητηρίου 
Κύρος Λαζαρίδης κιαι ο επιχειρηματίας Ιωάννης Μιχαδάσης.

Ο Διαμαντής Γκολιδάκης, η αντιπρόσωπος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού συλ-
λόγου Μαρία Μυρωνίδου, η κόρη της Χριστίνα, η καθηγήτρια Γεωπονίας Ζαχαρούλα 
Ανδρεοπούλου με την οικογένειά της

Ο δημοτικός σύμβουλος και φαρμακοποιός Σωτήρης Γεωργιάδης, ο παιδίατρος 
Μιχάλης Γκολιδάκης, η πρόεδρος των Lions Ειρήνη Γεωργοπούλου, η μητέρα του 
Διαμαντή, Ολυμπία Γκολιδάκη.

Ο Διαμαντής Γκολιδάκης με τη φανέλα που του χάρισε ο αγαπημένος του Απόλλων 
Καλαμαριάς με το όνομά του

Ο ανιψιός του Διαμαντή Γκολιδάκη που του χάρισε το 
ομορφότερο δώρο της βραδιάς: μια ζωγραφιά με ευχές.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς Μαίρη Τσιραμπίδου, η πρόε-
δρος ΚΕΔΚΑ Βάσω Κογκαλίδου, ο Διαμαντής Γκολιδάκης και το μέλος τοπικής ΝΔ 
Καλαμαριάς Κούλα Ιωαννίδου 

Ιατροί συνάδελφοι και συμφοιτητές από το Α.Π.Θ. του Διαμαντή Γκολιδάκη

Η Φανή Αρβανιτίδου με το Διαμαντή Γκολιδάκη και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μάγγος 
με τη σύζυγό του Δέσποινα Παπαδοπούλου

Ο Διαμαντής Γκολιδάκης, η πολιτική επιστήμων και δημοσιογράφος της εκπομπής 
«Κυριακή στο χωριό» Φανή Αρβανιτίδου, η δικηγόρος Βούλα Σεραϊδου, το μέλος του 
ΕΕΘ Στηβή Σιωζοπούλου, η δικηγόρος Αφροδίτη Νέστορα, η πρόεδρος των «Θερμαϊ-
δων» Όλγα Τσιμισκή και ο επιχειρηματίας Νίκος Μεσελίδης
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Στο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του Navona στο Μακεδονία Παλλάς,  πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Gala του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων «Είμαι 
Εδώ», τη Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Με Χριστουγεννιάτικη διάθεση παρευρέθηκαν όλοι οι φίλοι και υποστηρικτές του Συλλόγου, για να στηρίξουν για ακόμη μια φορά το σημαντικό έργο 
τους, καθώς τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τις δράσεις του ιδρύματος. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης συνέβαλαν οι Χειρουργοί Ουρολόγοι Απόστολος και Γε-

ώργιος Λαμπανάρης, η αστρολόγος - Life Coach Βαλεντίνη Βασιλειάδου, το Οινοτόπι-καπνοτόπι, η Μusic-sp, και η DUST+CREAM. Τη μαγική βραδιά απογείωσαν οι ΠικΑπ Thesswingband 
με την μοναδική Μάρθα Συκαλιά, που «ταξίδεψαν» τους καλεσμένους από το Παρισί στην Ισπανία και την Ιταλία με τις προσωπικές τους διασκευές σε soul jazz-bossa nova-tango-latin, 

καθώς επίσης και επιλεγμένες ελληνικές διασκευές.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
«Είμαι Εδώ»

η Life couch και αστρολόγος Βαλεντίνη Βασιλειάδου, Αναστασία Μαυροπούλου

Μαρία Σχοινά, Χριστίνα Καραμίχου

Αθανασία Λαμπανάρη, Σουζάνα Κουλούση, Χριστίνα Οικονομίδου, Αλέκα Στάη

Βασίλης Παπαβασιλείου, η πρόεδρος του Συλλόγου Είμαι Εδώ Βενούλα Βαρδάλη, Φιλιώ Λουμάκου, Δώρα Αντωνίου

οι Κώστας Κατσαρός και Χρήστος Βίγκας από τους ΠΙΚ ΑΠ The swingband με την μοναδική ερμηνεύτρια Μάρθα Συκαλιά 
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος «SAMARASFIRENZE» του λαμπρού επιχειρηματία Μάρκου Σαμαρά, την Παρασκευή 29 Νοεμ-
βρίου. Οικογένεια και φίλοι τίμησαν με την παρουσία τους τον επιχειρηματία στο νέο ξεκίνημα της επιχείρησης. Τις  εντυπώσεις έκλεψε η επίδειξη μόδας που ακολούθησε στη συνέχεια 

της βραδιάς, που παρουσιάστηκαν οι υπέροχες νέες δημιουργίες του «SAMARAS FIRENZE»

Εγκαίνια για το νέο κατάστημα 
«SAMARAS FIRENZE»

Κατερίνα Φιλανθίδου, Τατιάνα Κορομηλά, Μάρκος Σαμαράς, Μαρία Κορομηλά

Αναστασία Ουζούνη, Αγνή Σαμάρα Πόλυ Δεδέογλου, Βίκυ Σαμαρά, Νούλη Χατζηανδρέου, Βούλα Πατουλίδου Αγνή Σαμαρά, Μάρκος Σαμαράς, Βίκυ Σαμαρά, Γιάννης Σαμαράς

Ο Μάρκος Σαμαράς με τα μοντέλα της επίδειξης.
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Πιο κοντά στην 
Ακρόπολη από ποτέ, 

έφτασαν τα ΜΑΤ σήμερα.

TOP TRENDS
@Social 
Media

Ερωτας – βοριάς 
με φόρα και ταλέντο ▶ Κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο η μοναδική 
Πάολα στην Θεσσαλονίκη 
και στο VOGUE club.Μαζί 
της ο Νίκος Κουρκούλης 
σε ένα υπέροχο και άκρως 
διασκεδαστικό πρόγραμμα.
▶ O  Μάκης Δημάκης στο 
ICON live stage κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο.Μαζί 
του η Αγγελική Ηλιάδη.
▶ Και αυτό το Σάββατο η 
μοναδική Ελένη Βιτάλη με 
τους καλεσμένους της και 
ένα πρόγραμμα από παλιές 
της επιτυχίες στην Αποθήκη 
του Μύλου στις 21:30.
▶ Από 19 έως 23Δεκεμβρί-
ου ‘Η ωραία κοιμωμένη’ 
με τα παγκοσμίου φήμης 
μπαλέτα της Αγίας Πε-

τρούπολης,στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης.
▶ O Ηλίας Βρεττός στο 
BARBARELLA live party 

το Σάββατο 21,την Τετάρ-
τη 25,το Σάββατο 28,την 
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου αλλά 
και το Σάββατο 4 Ιανουα-
ρίου.
▶ Η Τάμτα σε ένα μαγικό 
μουσικό ταξίδι μέχρι τα 
αστέρια,την Κυριακή 22 
Δεκεμβρίου στην υπαί-
θρια μουσική σκηνή του 

Αστερόκοσμου.
▶ Χριστουγεννιάτικο 
ρεβεγιόν με την μεγάλη 
κυρία του Ελληνικού λαϊ-
κού τραγουδιού Κατερίνα 
Στανίση στον εκπληκτικό 
πολυχώρο ΜΥΜΦΕΣ στην 
περιοχή του Τιτάν μετά τις 
22:00.
▶ Ανήμερα τα Χριστού-
γεννα ο Βασίλης Πρατσι-

νάκης στην μουσική σκηνή 
του Μύλου.
▶ Παρασκευή 27 Δεκεμ-
βρίου στον πολυχώρο WE 
το Escape School Xmas 
Edition με Αι Βασίληδες,-
πολύ χορό και κορυφαίους 
dj’s.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
lis

  
  

 P
in-

up
ΧΡΥΣΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Μια φρέσκια παρουσία στο χώρο του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, η Χρύσα Παυ-
λίδου κυκλοφόρησε πρόσφατα την πρώτη της δισκογραφική δουλειά.  Το single«Έ-
ρωτας βοριάς» σε μουσική Ιορδάνη Παύλου και στίχους Γιάννη Μαλλιά.   Ένα 
τραγούδι στο οποίο η νεαρή ερμηνεύτρια ξεδιπλώνει το ταλέντο της και αποκαλύπτει 
γιατί μπορεί και ενθουσιάζει το κοινό σε κάθε της ζωντανή εμφάνιση. #κουκάκι

#AGENDA_MOU

Πάντως με τις τιμές 
που έχουν τα σπίτια στο 

Κουκάκι το λές και χτύπημα 
στη μεσαία τάξη το 

σημερινό.

- Δεν θα με 
σκάσεις, εσύ.  

Κατάληψη θα κάνεις 
μόνο κοντά στη μανούλα.
- Ο άλλος ο επαναστάσης 

έκανε δίπλα στη μάνα 
του κατάληψη για να 

παίρνει τα τάπερ.

Πείτε λίγο… πόσο 
κινδυνεύω τώρα 

που πίνω καφέ στο 
μπαλκόνι;

Η κανονικότητα ήρθε και 
στο Κουκάκι…. Γλυκά το 

λέω.

Τι ήταν αυτό που σ’ έκανε να θέλεις ν’ 
ασχοληθείς με το τραγούδι; Από νεαρή ηλι-
κία ήξερα ότι θα ασχοληθώ με το τραγούδι 
Αγαπούσα την μουσική ανέκαθεν, δεν θα 
μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να 
ασχολείται με κάτι άλλο. 
Ποιοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για 
σένα; Νομίζω πως υπάρχουν πολλοί που θα 
μπορούσα να αναφέρω.  Κάποιοι από αυτούς 
είναι η Μαρινέλλα, ο Πάριος, η Βιτάλη κ.ά.
Ποια είναι η αλληλεπίδραση με το κοινό 
στις ζωντανές εμφανίσεις σου; Η ενέργεια 
και η αγάπη του κόσμου είναι κάτι ξεχωριστό 
σε κάθε εμφάνιση!  Είναι πολύ σημαντικό ο 

κόσμος να ανταποκρίνεται σε αυτό που 
κάνεις και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
Θα πήγαινες ποτέ σε talentshow; –Ποια 
είναι η γνώμη σου για τα talentshows; 
Πιστεύω πως βοηθούν στο να προβληθεί 
κάποιος πρωτοεμφανιζόμενος και να τον δει 
ο κόσμος που δεν τον γνωρίζει.  Γι’ αυτό έχω 
ήδη εμφανιστεί πριν από ένα χρόνο στο The 
Voice.
Ποια είναι τα επόμενα live σου; Αυτή την 
περίοδο εμφανίζομαι στις Σέρρες και από το 
νέο έτος θα βρίσκομαι σε νυχτερινό μαγαζί 
της Πάτρας (στα Αστέρια).



7121.12.2019

Fla
sh

ba
ck

Βγ
αίν

ωέ
ξω

Pinning 
The Media

▶ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ
Δάκρυα στα μάτια μου έφερε η προσπάθεια του νεότερου μέλους 
στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα να πείσει τους υπόλοιπους αλλά και 
τους τηλεθεατές για την αξία (?) της μετριότητας.  Μια νεολαία που 
μεγάλωσε μέσα στην κρίση και στερήθηκε το δικαίωμα στο όνειρο 
βλέπει την μετριότητα σαν αξία.  Να κλάψω ή να εξοργιστώ?

▶ GNTM ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
Αυτό που βγαίνει η Ματίνα Νικολάου ως Βάνια στο «Καλό Μεσημε-
ράκι» να σατιρίσει τα σετ του reality μοντέλων και κάποιες  λήψεις 
είναι χίλιες φορές καλύτερες απ’ αυτές που δίνουν οι παίκτριες με 
ξεπερνάει. 

▶ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ CASTING
Αν το επίπεδο μόρφωσης των νεαρών παικτών στο «Ρουκ Ζουκ» 
είναι αντιπροσωπευτικό γενικότερα για τη νεολαία μας … μαύρο 
μέλλον μας περιμένει.  Δεν πήγαν σχολείο αυτά τα παιδιά;  Δεν 
έμαθαν τίποτε από τις οικογένειές τους; Εκτός και αν τους κάνουν 
casting αμορφωσιάς για να ανεβάσουν τα νούμερα τηλεθέασης.

▶ ΣΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΥΣ Ο ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ
Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου επιλέγει θέ-
ματα life style εν μέσω κρίσης οικονομικής, κοινωνικής, εθνικής… 
Αυτή τη φορά με καθήλωσε το θράσος της καλεσμένης του Ρούλας 
Κορομηλά να κρίνει ως ανεπαρκείς τις διαδόχους της.   Η Ρούλα 
Κορομηλά!  Που έκανε trend την αγραμματοσύνη στην ελεύθερη 
τηλεόραση.  Και τώρα κριτικάρει τα χειρότερα.  

Πίσω,κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και στις παλιές χειμερινές ΜΟΥΣΕΣ,στις παλιές καλές εποχές διασκέ-
δασης που τόσο μας λείπουν.Ο Αντώνης Ρέμος για διασκέδαση με τον Άγγελο Διονυσίου και τον Πόλυ Μαυρόπουλο.

Μαζί τους ο Μάρκος Βεγίρης.

Ένα υπέροχο ταξίδι στον χώρο των γεύσεων ξεκίνησε πριν λίγους μήνες.Ένας υπέροχος χώρος στο Νέο Ρύσιο με εξαιρετικά 
πιάτα θαλλασινών.μοναδικούς ουζομεζέδες και ολόφρεσκα ψάρια.Αυτά και άλλα πολλά σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον,με 
τις καλύτερες τιμές και πολύ μεράκι από τους ιδιοκτήτες. Διεύθ. Εθν. Αντιστάσεως 9,Νέο Ρύσιο.Τηλ. 23920 71871. 

Η νέα μουσική παράσταση του Μάκη Δελαπόρ-
τα και Στέλιου Παπαδόπουλου έρχεται από 20 
Δεκεμβρίου στο Vergina Theatro. Ένα λαμπερό 
αφιέρωμα στον παλιό Ελληνικό Κινηματογρά-
φο. «Σινεμασκόπ και έγχρωμον, κατάλληλον για 
όλους με μουσικές υπέροχες  και αγαπημένους 
ρόλους.  Ένα «Ταξίδι στ όνειρο» νοσταλγικό, 
χιουμοριστικό, λαμπερό, υπέροχο, στολισμένο με 
τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κι-
νηματογράφου ερμηνευμένα από τους πιο αξιό-
λογους τραγουδιστές και ηθοποιούς του σήμερα, 
όπως: Κώστας Μακεδόνας, Κατερίνα Κούκα, Νίνα 
Λοτσάρη, Σοφία Μουτίδου, Πασχάλης Τσαρούχας 
και Νικολέτα Καρρά.  Στο ρόλο του αφηγητή ο 
Μάκης Δελαπόρτας.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

«ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ 
The musical»
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Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά έχει ξεκινήσει και η Θεσ-
σαλονίκη κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς με 
πλούσιες εκδηλώσεις για όλους. Συμφωνική 
μουσική, γκαλά όπερας,swing, καραγκιόζη και 
ακούσματα από τα παλιά περιλαμβάνει το πλού-
σιο εορταστικό πρόγραμμα που μπορεί να βρει 
κάποιος στη Θεσσαλονίκη.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά  στην Πλα-
τεία Αριστοτέλους

Οι Μαγεμένες Γιορτές της Θεσσαλονίκης, 
σκορπίζουν της μαγική Χριστουγεννιάτικη χρυ-
σόσκονη πάνω από το κέντρο της πόλης και 
φέρνουν αισιοδοξία, χαρά, χαμόγελα και live 
εμφανίσεις καλλιτεχνών που θα μας κρατούν 
συντροφιά όλο το διάστημα καθώς θα αποχαι-
ρετούμε το 2019 και θα υποδεχόμαστε γεμάτοι 
όνειρα και ελπίδα το 2020.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019:
-Συναυλία των ALCATRASH στην πλατεία Δι-

καστηρίων.
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 έως 24 Ιανουα-

ρίου 2020:
– Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από χορωδίες 

σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019:
-Σύνολο εγχόρδων Ροτόντα στην πλατεία Δι-

καστηρίων.
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019:
-Χορωδία ΤΕΕ & Χορωδία Συλλόγου Επανο-

μής στην πλατεία Δικαστηρίων.
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019:
-DrumsPerformance με τον Γιώργο Κλου-

ντζό
-Συναυλία με το συγκρότημα Fortissimo
-Συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα.
Πλατεία Αριστοτέλους, Είσοδος ελεύθερη

Thessaloniki Christmas Flea Market
Η πιο εορταστική εκδοχή του αγαπημένου 

Flea Market έρχεται για 2η χρονιά στη Θεσσαλο-
νίκη, για δύο τριήμερα από την Παρασκευή 20 
έως 22 Δεκεμβρίου και από την Παρασκευή 27 
έως 29 Δεκεμβρίου 2019 στην Αποθήκη Γ΄ στο 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, έρχεται η μεγα-
λύτερη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ελλάδας. 
Κάτι καινούριο συμβαίνει και φέτος στην αποθή-
κη Γ’. Μια νέα ιστορία που θα μας ταξιδέψει στα 
Χριστούγεννα του κόσμου.

Από 20 έως 22 Δεκεμβρίου & 27 έως 29 Δε-
κεμβρίου, στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι, από τις 
11.00 έως τις 21.00 , Είσοδος ελεύθερη

X MAS events για όλους 
στη Θεσσαλονίκη
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Γιορτάστε “Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη” στο 
Μικρό Θέατρο της Χ.Α.Ν.Θ.

Το πνεύμα των Χριστουγέννων έφτασε και για τον ξυ-
πόλητο ήρωα τον Καραγκιόζη, ο οποίος θα μας αφηγηθεί 
την Χριστουγεννιάτικη περιπέτειά του στο Μικρό Θέατρο 
της Χ.Α.Ν.Θ. το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 ενώ τα 
κολλητήρια θα ψέλνουν τα κάλαντα από το Θέατρο Σκι-
ών Οδυσσέα Κανλή.

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00, Μικρό θέα-
τρο της ΧΑΝΘ, Εισιτήρια: Τιμή εισιτηρίου: 5€

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης με νέους σολίστ

Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά και μαγι-
κά, αφού όλοι μαζί θα βρεθούμε στο Φουαγιέ του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου το βράδυ της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου 
2019, για να γιορτάσουμε και να μοιραστούμε μοναδικές 
στιγμές στη συναυλία νέων ταλαντούχων σολίστ που θα 
μας παρουσιάσουν, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύνδεσμος Αποφοίτων 
Ωδείων Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο της 
πόλης εν όψει των Χριστουγέννων και της εορταστικής 
διάθεσης που μας διακατέχει.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 στις 20:00, Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Θεσσαλονίκης -Φουαγιέ Μουσείου, Είσο-
δος Ελεύθερη

Η Ιστορία του Καρυοθραύστη σε Μεταγραφή για 2 
Πιάνα από την Κ.Ο.Θ.

Την αγαπημένη Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Καρυ-
οθραύστη, θα παρουσιάσει η Κ.Ο.Θ., με ένα πρόγραμμα 
για όλη την οικογένεια, σε μεταγραφή για δύο πιάνα, στην 
Αίθουσα Κ.Ο.Θ. ‘Σόλων Μιχαηλίδης’ την Κυριακή 22 Δε-
κεμβρίου 2019.

Δύο διακεκριμένες πιανίστες παρουσιάζουν την πα-
σίγνωστη σουίτα μπαλέτου από τον ‘Καρυοθραύστη’ του 
Τσαϊκόφσκι, σε μεταγραφή για 2 πιάνα του Νικόλα Οικο-
νόμου, που αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες και 

απαιτητικές του είδους για το συγκεκριμένο έργο.
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 στις 12:00, Αίθουσα 

Συναυλιών «Σόλων Μιχαηλίδης» Λεωφόρος Νίκης 73

Οι Speakeasies Swing Band σε ένα Πάρτι που μας 
Ταξιδεύει σε άλλες Εποχές

Στο γιορτινό πάρτι πριν την αλλαγή του χρόνου φέτος, 
θα μας υποδεχτούν οι Speakeasies Swing Band με Brass 
Section, Live acts, DJs, Dancers, Cocktails,  40’s tunes 
στο Principal Club Theater το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 
2019.

Όπως κάθε χρόνο τo γιορτινό πάρτυ που μας ταξιδεύει 
σε άλλες εποχές και τόπους, με τους αγαπημένους μας 
Speakeasies Swing Band ενισχυμένους με Brass Section!

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019, Principal Club Theater
26ης Οκτωβρίου 15

Μια Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία στο Χρώμα του 
Πάθους Γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα 2019 στο Μέγα-
ρο, ας αφεθούμε στη μαγεία μιας κατακόκκινης βραδιάς 
και ας απολαύσουμε την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με 
τίτλο “Crossover in Red”, που πραγματοποιείται για φι-

λανθρωπικό σκοπό, την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 
στην Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1 στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης. Φορέστε πανέμορφα κόκκινα ρούχα 
ή εντυπωσιακά κόκκινα αξεσουάρ και αφεθείτε στο κόκ-
κινο πάθος μιας μαγικής νύχτας. Άριες και Ανατροπές από 
επτά εξαιρετικές λυρικές ερμηνεύτριες οι οποίες αφού 
ερμηνεύσουν αγαπημένα αποσπάσματα από γνωστές 
όπερες, αμέσως μετά σε ρόλο έκπληξη θα αφήσουν το 
κόκκινο του πάθους, του έρωτα και της γιορτής να κυρι-
αρχήσει στη βραδιά και να τις απολαύσουμε σε επιλογές 
τραγουδιών από βραβευμένα musical. Όλα τα έσοδα από 
τη λαμπερή κόκκινη βραδιά θα μοιραστούν στο Ορφανο-
τροφείο «Μέλισσα» και στο «Παιδικό Χωριό SOS-Πλαγι-
αρίου».

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 στις 21:00  στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης- Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1, 
Τιμές Εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο)

Το We Υποδέχεται την Πρωτοχρονιά με Flash Back 
Party Γεμάτοι ενθουσιασμό και χαρά για τον ερχομό του 
2020, στο We διώχνουν τον παλιό χρόνο με ένα ασταμά-
τητο πάρτι το βράδυ της παραμονής 31 Δεκεμβρίου 2019 
στις εγκαταστάσεις τους κια υπόσχονται ασταμάτητο χορό 
και αξέχαστη αλλαγή του χρόνου.

Το πρώτο πάρτι της χρονιάς..! 2020 έμπαινε..!! Μου-
σική πανδεσία με ένα απαραίτητο flash back ξεκινώντας 
από όλες τις ελληνικές και ξένες επιτυχίες των 80’s , 90’s 
, 00’s μέχρι και τα τελευταία hit των ημερών.

Τετάρτη 01 Ιανουαρίου 00:30, Πολυχώρος We, Είσο-
δος 3€

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

Καθαρισµός προσώπου 
και δερµοαπόξεση µε διαµάντι, 
µόνο 70 € η συνεδρία!

∆ερµοαπόξεση προσώπου 
µε διαµάντι, µόνο 
30 € η συνεδρία!

Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας
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11 Χρόνια Karfitsa

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας!
Σε ένα αξέχαστο pre-Christmas πάρτι στο εορταστικό κλίμα των ημερών, η μεγαλύ-

τερη free press εφημερίδα της κεντρικής Μακεδονίας «Karfitsa» και το portal «kafitsa.
gr» γιόρτασαν την Δευτέρα τα ένδεκα χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας τους στο Υπόγειον 
Est.2012 του Ολύμπιον. 

Στη λαμπρή βραδιά ο εκδότης και ιδιοκτήτης της NK Media Group Νίκος Καραμανλής 
και οι συνεργάτες του, δέχτηκαν τις ευχές όλου του πολιτικού, δημοσιογραφικού και  επι-
χειρηματικού κόσμου της Μακεδονίας για «μακροημέρευση και πολλές δημοσιογραφικές 
επιτυχίες». 

«Η Karfitsa έγινε η αγαπημένη συνήθεια των αναγνωστών της Θεσσαλονίκης και 
όταν οραματίστηκα την γέννησή της πριν από ένδεκα χρόνια ούτε που φανταζόμουν πόση 

επιρροή θα είχε σήμερα», είπε ο κ. Καραμανλής τονίζοντας ότι «η Karfitsa είναι παιδί της 
κρίσης γιατί γεννήθηκε μέσα σ’ αυτήν. Όταν εμπνεύστηκα την δημιουργία μιας free press 
στη Θεσσαλονίκη σε μια περίοδο όπου υπήρχαν ήδη εκδοτικά συγκροτήματα ετών πολ-
λοί με απέτρεψαν λέγοντας ότι το εγχείρημα θα αποτύγχανε. Σήμερα η Karfitsa όχι μόνο 
άντεξε αλλά μεγάλωσε και είναι η μεγαλύτερη free press της Μακεδονίας με φανατικούς 
αναγνώστες, φανατικούς πελάτες για τους οποίους είμαι ευγνώμων και τους ευχαριστώ 
για την στήριξή τους».

Ο κ. Νίκος Καραμανλής και όλοι εμείς οι συνεργάτες του ανανεώνουμε το ραντεβού 
για τον επόμενο χρόνο σβήνοντας ένα ακόμη ... κεράκι για την αγαπημένη free press της 
Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά Karfitsa!
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11 χρόνια Karfitsa

Κώστας Κιλτίδης, Νίκος Καραμανλής

Κατερίνα Χαρκιολάκη, Δημήτρης Τσαρούχας, Σέβη Αλεξανδρή, Νίκος Καραμανλής

Χρήστος Παπασωτηρίου, Νίκος Καραμανλής Γιάννης Κεσσόπουλος, Νίκος Καραμανλής Δημήτρης Δραγώγιας, Χρήστος Καζαντζής

Δημήτρης Δραγώγιας, Κυριάκος Μερελής, Νίκος Καραμανλής, Θάνος Κουλουτμπάνης Κωνσταντίνος Μπαμπούλας, Νίκος Καραμανλής

Ναταλία Σαπνουνίτσκαγια με τον υιό της, Ανδρέα (δεξιά), Αγης Κυνηγόπουλος, Νίκος Καραμανλής
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11 χρόνια Karfitsa

Γιάννης Μαγκριώτης, Νίκος Καραμανλής Στέλιος Συμεωνίδης, Νίκος Καραμανλής Δημήτρης Μάρδας, Νίκος Καραμανλής

Ελίνα Ελευθεριάδου, Νίκος ΚαραμανλήςΠόλυς Μαυρόπουλος, Νίκος Καραμανλής, Δημήτρης Δραγώγιας

Θεόδωρος Μήτρακας, Νίκος Καραμανλής Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Νίκος Καραμανλής Νίκος Κουφός, Νίκος Καραμανλής
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11 χρόνια Karfitsa

Δημήτρης Δραγώγιας, Αλεξάνδρα Γωγούση, Νίκος Καραμανλής

Χρήστος Ρέτσης, Νίκος Καραμανλής

Κατερίνα Κούτρη, Αλέξανδρος Βαρτζόπουλος, Χάρης Σιανίδης, Χριστίνα Βασιλάκη Δημήτρης Χατζηκώστας, Χριστίνα Βασιλάκη, Κίττυ Φωτίου, Κατερίνα Κούτρη, Γιάννης Πολυράβας

Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Καραμανλής Τάσος Σπηλιόπουλος, Νίκος Καραμανλής

Χριστίνα Βασιλάκη, Νίκος Καραμανλής, Χάρης Σιανίδης
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11 χρόνια Karfitsa

Χρήστος Νικολαϊδης, Νίκος Καραμανλής 

Στήβη Σιωζοπούλου, Γιάννα Παναγοπούλου, Νίκος Καραμανλής

Γιώργος Μπρουτζάς, Μαρία Πλασταρά, Νίκος Καραμανλής, Αναστασία Γιώργου, Γιάννης Γιώργος 

Δημήτρης Αραμπατζίδης, Νίκος Καραμανλής, Χριστίνα Βασιλάκη, Δέσποινα Αραμπατζίδη Γιώργος Γκουγκουλιάς, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Νίκος Καραμανλής

Άννα Παυλίδου, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Δημήτρης Ελισσαίος, Γρηγόρης Μιχαηλίδης, Βασίλης Κατσαρός

Ηλίας Ζάχαρης, Νίκος Καραμανλής Θοδωρής Δοϊρανλής, Νίκος Καραμανλής

Γιάννης Παπαγεωργίου, Νίκος Καραμανλής Παναγιώτης Κοκκόρης, Νίκος Καραμανλής
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Βιβή Αναστασιάδου, Νίκος Καραμανλής

Κώστας Μιναρετζής, Ιωάννα Λίλη, Χάρης Σιανίδης

Πόπη Γαλέτσα, Νίκος Καραμανλής, Γλόρια Τόμας, Αργυρώ Μαγκλάρη Φωτεινή Κατσαβουνίδου, Διογένης Μαριόλας, Νίκος Καραμανλής Νίκος Καραμανλής, Μάκης Καϊκονίδης 

Αλέξανδρος Δαβλέρης, Χριστίνα Βασιλάκη, Eve Changlee, Νίκος Καραμανλής 

Φωτεινή Κλιάνη, Χριστίνα Βασιλάκη, Μαρία Τσάνη, Αγγέλα Τσάνη Ιωάννα Λίλη, Νίκος Καραμανλής Νίκος Καραμανλής, Αφροδίτη Λατινοπούλου 

11 χρόνια Karfitsa
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Χριστίνα Βασιλάκη, Νίκος Καραμανλής, Ελένη Μπέτα

Δημήτρης Δραγώγιας, Βίκυ Ζαχαριάδου – Καματάκη, Νίκος Καραμανλής, Κατερίνα Χαρκιολάκη

Ζηζή Συμεωνίδου, Νίκος Καραμανλής Μελίνα Δερμεντζοπούλου, Νίκος ΚαραμανλήςΝαταλία Ζαχαριάδου Νίκος Καραμανλής

Χριστίνα Βασιλάκη, Σοφία Τάτση, Νίκος Καραμανλής, Βαγγέλης Τάτσης

Σωτήρης Ιωαννίδης, Χριστίνα Βασιλάκη, Νίκος Καραμανλής

11 χρόνια Karfitsa
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11 χρόνια Karfitsa

Αλέξανδρος Θάνος, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Κώστας Γιουτίκας 

Ναταλία Ζαχαριάδου, Γρηγόρης Τάσσιος, Δημήτρης Δραγώγιας

Έλλη Γελεβασάκη

Βαλεντίνη Βασιλειάδου, Νίκος Καραμανλής 

Σύνθια Σάπικα, Νίκος Καραμανλής Δήμος Ψηφίδης, Νίκος Καραμανλής 

Δημήτρης Μήτρου, Νίκος ΚαραμανλήςΙγνάτιος Καϊτεζίδης, Νίκος Καραμανλής 

Κούλα Γιαννακίδου, Νίκος Καραμανλής 

Στράτος Λενούδιας, Ελβίνα Κασπαριάν, Νίκος Καραμανλής
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11 χρόνια Karfitsa

Μάριος Δράμαλης, Βασιλική Καρακάση, Νίκος Καραμανλής 

Νίκος Καραμανλής, Χριστίνα Βασιλάκη, Άννα Χριστοφορίδου, Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Κοσμάς Θεμελής, Ηλέκτρα Καματάκη, Βίκυ Ζαχαριάδου – Καματάκη, Νίκος Καραμανλής, Κατερίνα Χαρκιολάκη 

Κατερίνα Χαρκιολάκη, Ιορδάνης Πέτσογλου, Νίκος Σταυραετός, Νίκος Καραμανλής 

Λευτέρης Μπουτσιούκης, Ραλλιώ Λεπίδου 

Μαρία Αντωνίου, Νίκος Καραμανλής 

Μάνος Τσιάγκας, Πόπη Δούνου, Νίκος Καραμανλής Νίκος Καραμανλής, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Θεοδοσία Ζεγκινιάδου
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Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Νίκος Καραμανλής, Χρυσάνθη Χατζηστουγιάννη

Άννα Ευθυμίου, Νίκος Καραμανλής

Δημήτρης Δραγώγιας, Νίκος Καραμανλής, Παναγιώτης Αντιβαλίδης Χριστίνα Βασιλάκη, Σοφία Τάτση, Νίκος Καραμανλής, Βαγγέλης Τάτσης

Πηνελόπη Σερδάρη, Νίκος Καραμανλής Ναταλία Ζαχαριάδου, Δήμητρα Γερογιάννη, Νίκος Καραμανλής 

Νίκος Κουφός, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Άκης Πούλακας

11 χρόνια Karfitsa
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Μαρία Μήτσιου, Γιώργος – Πάτης Φουντάς

Μάριος Δράμαλης, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Νίκος Καραμανλής, Πηνελόπη Σερδάρη

Βασίλης Μπουλές, Δήμος Ψηφίδης, Γιώργος Γήτας, Νίκος Καραμανλής 

Βαγγέλης Πολυμεράς, Κατερίνα Χαρκιολάκη 

Πόλυς Καλούδης, Δημήτρης Δραγώγιας, Δημήτρης Κούβελας 

Νίκος Καραμανλής, Δημήτρης Κούβελας

Σύνθια Σάπικα, Ευγενία Γήτα, Σοφία Σκαμπαρδώνη

Πέγκυ Βαρσαμά, Νίκος Καραμανλής 

Σουζάνα - Γιαννάκη Τσολακίδου, Νίκος Καραμανλής  

Αναστάσιος Καπνοπώλης, Ντίνος Κωστόπουλος, Γιάννης Χριστοδούλου

11 χρόνια Karfitsa



86 21.12.2019

Ευγενία Γήτα, Δημήτρης Δραγώγιας, Σύνθια Σάπικα

Έφη Καραγκούνη, Νάγια Χαλατζή, Χριστίνα Βασιλάκη

Γιώργος - Πάτης Φουντάς, Μαρία Μήτσιου, Νίκος Τζόλλας, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Σοφοκλής Κάλτσιος Παναγιώτης Λαζίδης, Χριστίνα Βασιλάκη, Ελένη Μπέτα, Άννα Χατζηηλιάδη, Μανώλης Λαζίδης, Χάρης Σιανίδης 

Δημήτρης Δραγώγιας, Σύνθια Σάπικα, Γρηγόρης Τάσσιος, Ευγενία Γήτα Δημήτρης Μανιάρας, ΓιώργοςΓκουγκουλιάς, Κατερίνα Χαρκιολάκη 

Φανή Αρβανιτίδου, Διαμαντής Γκολιδάκης, Κατερίνα Χαρκιολάκη Δημήτρης Κούβελας, Κατερίνα Χαρκιολάκη 

11 χρόνια Karfitsa
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Νίκος Καραμανλής, Τζουλιέτ Εμενού

Βασίλης Χατζηηλιάδης, Ζηζή Συμεωνίδου, Χάρης Σιανίδης

Φάνης Ουγγρίνης, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Σταύρος Λάμπρου

Σοφία Βαλταδώρου, Χριστίνα Βασιλάκη, Μάρθα Αγγουρά, Χάρης Σιανίδης

Κοσμάς Θεμελής, Κατερίνα Χαρκιολάκη

Αναστάσιος Καπνοπώλης, Νίκος Καραμανλής 

Δημήτρης Δραγώγιας, Πέγκυ Βαρσαμά, Κατερίνα Χαρκιολάκη

Βυρωνία Τραγούδα, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Λάζαρος Τσομπανίδης, Κώστας Καντούρης

Δημήτρης Δραγώγιας, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Γιάννης Πεσιρίδης 

Σύνθια Σάπικα, Ευγενία Γήτα, Γιάννα Παναγοπούλου

11 χρόνια Karfitsa
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Ο Γιάννης Πετράκης με το ήθος και την προ-
σωπικότητά του κέρδισε τον σεβασμό όλων στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πορεία του και η εξέ-
λιξή του ήταν αποκλειστικά προϊόν σκληρής και 
επίπονης δουλειάς, με το αποτέλεσμα βάσει των 
όσων έχει πετύχει να τον δικαιώνουν απόλυτα

Ο Κρητικός τεχνικός που τη φετινή χρονιά 
έμεινε εκτός πάγκων, έπειτα από το μακρόχρονο 
και ταυτόχρονα ιστορικό του πέρασμά του από 
τον ΠΑΣ Γιάννινα (σ.σ. έγινε ο μακροβιότερος 
τεχνικός που κάθισε στον πάγκο του συλλόγου 
των Ιωαννίνων), μίλησε αποκλειστικά στην 

Karfitsa. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε το φινάλε 
του πρώτου συναρπαστικού γύρου της Super 
League 1. O Γιάννης Πετράκης έκανε τον απο-
λογισμό του πρώτου γύρου, έβγαλε τους MVP 
του πρώτου μισού της φετινής χρονιάς και μίλη-
σε για την «μάχη» του τίτλου μεταξύ ΠΑΟΚ και 
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Ο Γιάννης Πετράκης κάνει τον απολογισμό 
του πρώτου μισού της Superleague

«Οι επαρχιακές ομάδες 
ανέβασαν τον πήχη»
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Στο ποδόσφαιρο η τοξικότητα                
 κερδίζει καθαρά την κανονικότητα

Το εγχώριο επαγγελματικό ποδόσφαιρο εξακολου-
θεί να εκπέμπει τοξικότητα όσον αφορά των τρόπο που 
το αντιμετωπίζουν οι παράγοντες. Μπορεί τα φαινόμενα 
που γεννούν απογοήτευση για το μέλλον του να έχουν 
περιοριστεί, αλλά οι «πήγες» που δηλητηριάζουν τη διά-
θεση των φιλάθλων εξακολουθούν να παραμένουν.

Ακόμη και στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, εκεί 
όπου το ποδόσφαιρο είναι προηγμένο και προστατεύεται 
το προϊόν, υπάρχουν φαινόμενα διαπλοκής και προσπά-
θειες από τις ομάδες να πάρουν τον κάτι τις παραπάνω 
στην προσπάθεια τους να νικήσουν τον αντίπαλο. Οι… 
ζαβολιές όμως είναι η εξαίρεση στον κανόνα και όχι ο 
κανόνας. 

Αντιθέτως στην Ελλάδα επικρατούν ισοπεδωτικές 
λογικές. Ο ισχυρός λειτουργεί στη λογική του αφέντη ο 
οποίος πιστεύει ότι του ανήκει όλο το ποδόσφαιρο. Αδι-
αφορώντας για τη ζημιά που κάνει στην αξιοπιστία του 
επιχειρεί να τσαλαπατήσει όλους του κανόνες της νομι-
μότητας και της ισονομίας, Στην ουσία όμως η συνταγή 
των «κάλπικων» τίτλων είναι αποτυχημένη, καθώς ούτε 
οι οπαδοί της ίδιας της ομάδας τείνουν να μη συμβιβάζο-
νται πλέον με τέτοιες μεθόδους. 

Το γεγονός άλλωστε ότι στην κλήρωση της φάσης 
των 32 για το Europa League υπήρχε μόνο μία ελληνική 
ομάδα και ότι το εγχώριο ποδόσφαιρο παλεύει με νύχια 
και με δόντια να κρατήσει την 17η θέση στη σχετική λί-
στα της ΦΙΦΑ, ώστε να διατηρήσουν κάποια από τα προ-
νόμια που έχουν οι Ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, λέει 
πάρα πολλά.

Με τα όσα συμβαίνουν στη Super League1 “γελάει» 
και ο κάθε πικραμένος και κυρίως γεννάται προβληματι-
σμός σε FIFA/UEFA που διαπιστώνουν ότι οι παθογένειες 
είναι αγιάτρευτες.

Το ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο οι ιδιοκτήτες 
στην Ελλάδα δεν το αντιμετωπίζουν με επιχειρηματικά 
κριτήρια, αλλά χρησιμοποιούν τις ομάδες τους ως πολι-
ορκητικούς κριούς εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών 
τους συμφερόντων και της υστεροφημίας τους είναι 
γνωστό. Επειδή όμως οι εποχές αλλάζουν σε λίγο αυτή η 
δυναμική ίσως να μην έχει καμία απολύτως αξία.

Αντιθέτως το να υποστηρίξουν την προσπάθεια για 
ένα αξιόπιστο πρωτάθλημα το οποίο θα χαρακτηρίζεται 
από την ποιότητα, την ισονομία και τις υποδομές που θα 
σέβονται τους φιλάθλους, θα αλλάξει όλο το σκηνικό 
και θα βγουν όλοι κερδισμένοι. Είναι η συνταγή που έχει 
ακολουθήσει η κεντρική Ευρώπη και δεν το μετάνιωσε. 
Οι παλιομοδίτικες συνταγές απομακρύνουν  το εγχώριο 
ποδόσφαιρο από την κανονικότητα και το σπρώχνουν 
προς την τοξικότητα. Κι αυτό εύκολα το αντιλαμβάνεται ο 
καθένας τι σημαίνει για το μέλλον του Πρωταθλήματος.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμόςΟλυμπιακού, αναλύοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία 
των δύο αυτών «μονομάχων».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζει το επάγγελμα του προπονητή, μιλώντας για 
τον ίδιο, αλλά και το πως προετοιμάζεται ενόψει της επό-
μενης αποστολής που θα αναλάβει.

- Ποια εικόνα σας άφησε συνολικά ο πρώτος γύρος 
της Super League;

«Η συνολική αποτίμηση αυτών των 13 αγωνιστικών 
του πρώτου γύρου είναι πως βλέπουμε ένα πρωτάθλημα 
με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο σε ό,τι αφορά την «μάχη» 
της κορυφής, όσο και στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι 
οφ και τα πλέι άουτ. Αυτό είναι ότι καλύτερο μπορεί να 
συμβεί στο πρωτάθλημά μας, το οποίο είναι σαφώς κα-
λύτερο από το περσινό και ευχή μου είναι να υπάρξει 
ανάλογη συνέχεια μέχρι και το φινάλε του, αφού υπάρχει 
και η ιδιαιτερότητα των πλέι οφ και πλέι άουτ που το κά-
νουν ακόμα πιο συναρπαστικό».

- Ποιοι παράγοντες θεωρείται έχουν συμβάλλει 
ώστε το φετινό πρωτάθλημα να είναι το πιο εντυπωσι-
ακό και συνάμα ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών;

«Είναι ξεκάθαρο πως η άνοδος οφείλεται εν πολ-
λοίς στον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζουν σε αυτό 
παραδοσιακές ομάδες της επαρχίας. Βλέπουμε για πα-
ράδειγμα τον ΟΦΗ, την ΑΕΛ, τη Ξάνθη, τη Λαμία ακόμα 
που ανέβηκε πολύ με συνεχόμενες νίκες. Επίσης και ο 
Ατρόμητος και ο Βόλος με τα τελευταία αποτελέσματα 
μπήκαν γερά στο κόλπο της εξάδας. Οι αποστάσεις έχουν 
μικρύνει μεταξύ των ομάδων. Το ποδόσφαιρό μας έχει 
ανάγκη τις ομάδες αυτές, ανεβάζουν τον πήχη, παίζουν 
ωραίο ποδόσφαιρο και ο βαθμός δυσκολίας σε κάθε ματς 
είναι μεγάλος. Άλλωστε, δεν είναι λίγες και οι μεγάλες 
ομάδες που έχασαν βαθμούς σε τέτοια παιχνίδια, αφού 
κάθε αγωνιστική κρύβει εκπλήξεις».

-  Πιστεύετε πως παίζει σε αυτό ρόλο και η νέα δομή 
του πρωταθλήματος με την μείωση των ομάδων;

«Σαφώς. Κύριο ρόλο κατά την άποψή μου. Η μείωση 
των ομάδων εκτός των άλλων μίκραινε και την ψαλίδα 
μεταξύ των ανταγωνιστριών ομάδων. Βλέπουμε πως δύ-
σκολα ξεφεύγει κάποιος βαθμολογικά και κάθε γκέλα 
ή αντίστοιχα κάθε νίκη στοιχίζει. Μια ματιά στον βαθμο-
λογικό πίνακα πείθει τον καθένα για το πόσο άλλαξε το 
πρωτάθλημα με την μείωση των ομάδων σε 14».

- Σε ό,τι αφορά την μάχη του τίτλου βλέπετε πως θα 
είναι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού μέχρι τέλους;

«Ναι, όσον αφορά το κομμάτι «τίτλος» τα πάντα θα 
παιχτούν μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Εκεί που όλα 
είναι ρευστά και πολύ πιθανό να παραμείνει έτσι η κατά-
σταση μέχρι τέλους είναι μόνο όσον αφορά τις θέσεις που 
οδηγούν στα πλέι οφ. Εκεί θα κριθούν τα πάντα σε ό,τι 
αφορά τον τίτλο».

- Τι εντυπώσεις σας έχουν αφήσει ΠΑΟΚ και Ολυ-
μπιακός; Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές που έχετε 
εντοπίσει μέσα από τα παιχνίδια τους;

«Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες και δίκαια είναι μαζί 
στην κορυφή. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Ο 
ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη σεζόν με νέο προπονητή, στο ξεκίνημα 
του έλειπε η ισορροπία κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Πλέ-
ον έχει επανέλθει, βρήκε το πλάνο που του ταιριάζει, έχει 
φτιάξει κορμό και παίρνει αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός 
ξεκίνησε τη χρονιά με το πόδι κολλημένο στο γκάζι. Έκα-
νε σπουδαία παιχνίδια στην Ευρώπη προκρίθηκε στους 

ομίλους του Champions League, όμως υπήρξε ένα διά-
στημα που έχασε τα βήματά του στο πρωτάθλημα. Πά-
ντως και οι δύο ομάδες έχουν πολύ μεγάλα ρόστερ και 
αυτό είναι «κλειδί» για την συνέχεια. Η ενεργοποίηση 
δηλαδή όσων περισσότερων παικτών, αφού μη ξεχνάμε 
πως μέχρι το τέλος της σεζόν θα δώσουν άλλα τρία παι-
χνίδια».

- Ποιους παίκτες έχετε ξεχωρίσει; Σε ποιον θα δίνα-
τε τον τίτλο του MVP;

«Αν μπούμε σε ονοματολογία ή πούμε έναν σίγου-
ρα θα αδικήσουμε κάποιους άλλους. Υπάρχουν αρκετοί 
παίκτες που κάνουν διαφορά, για παράδειγμα ο Ουάρντα 
στην ΑΕΛ, ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Aυτό που με χα-
ροποιεί ιδιαίτερα είναι πως υπάρχει έντονο το ελληνικό 
στοιχείο και βλέπουμε πως σε ομάδες που πρωταγωνι-
στούν, οι Ελληνες ποδοσφαιριστές κάνουν την διαφορά. 
Αν δούμε τον Τσιμίκα στον Ολυμπιακό, τους Γιαννούλη 
και Λημνιό στον ΠΑΟΚ, αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει 
μέλλον και το μόνο που χρειάζεται ο Ελληνας ποδοσφαι-
ριστής είναι εμπιστοσύνη, που αν τους την δείξεις τότε θα 
πάρεις πολλά πράγματα από αυτούς».

- Κεφάλαιο ΟΦΗ: Νέο διοικητικό μοντέλο και για 
πολλούς η ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήμα-
τος. Ποια η δική σας άποψη;

«Είναι ένα παράδειγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο 
και δεν αναφέρομαι μόνο σε ότι έχει να κάνει με την αγω-
νιστική του εικόνα. Αναφέρομαι στα μηνύματα και την 
εικόνα που έχει ως οργανισμός στην κοινωνία. Ο ΟΦΗ 
εκπέμπει πολιτισμό. Όλο αυτό ξεκίνησε από πέρυσι. Αυτό 
είναι το ποδόσφαιρο και έτσι θα πρέπει να λειτουργήσουν 
όλοι οι σύλλογοι. Φέτος βέβαια, βοήθησε και η εικόνα 
που έχει το αγωνιστικό τμήμα. Μια ομάδα που παίζει 
εντυπωσιακό ποδόσφαιρο που το χαίρεται ο κόσμος. Ο 
ΟΦΗ είναι μία ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και 
αυτό παρασύρει και την εκάστοτε ομάδα που παίζει απέ-
ναντί της. Είναι μία θεαματική ομάδα και αποδεικνύεται 
πως αν κάτι το πιστεύεις θα σου αποδώσει και καρπούς».

- Πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή ενεργό 
για σερί χρονιές να μένει εκτός πάγκων και πως είναι 
αυτή η αναμονή μέχρι την επιστροφή του σε αυτούς;

«Είναι πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε τους κανό-
νες της δουλειάς που κάνουμε. Αυτό αφορά το σύνολο 
των προπονητών. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθού-
με χωρίς δουλειάς. Δεν είμαστε οι πρώτοι, ούτε οι τελευ-
ταίοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύουμε τις 
γνώσεις μας μέσα από μελέτη ή και παρατήρηση αγώνων 
και να αναμένουμε την ευκαιρία για να επιστρέψουμε και 
να είμαστε ακόμα καλύτεροι στο έργο μας. Η αποδοχή 
μιας κατάστασης είναι κάτι σημαντικό και έπειτα να απο-
δέχεσαι τους κανόνες της δουλειάς που κάνεις. Μόνο έτσι 
θα προχωρήσεις και θα ξεπερνάς κάθε δυσκολία που σου 
παρουσιάζεται».

- Τι θεωρείτε πως φταίει και ήδη εννιά από τις 14 
ομάδες έχουν προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή;

«Κατά την ταπεινή μου άποψη, όταν μια ομάδα επι-
λέγει έναν προπονητή, αυτό θα πρέπει να γίνεται με κρι-
τήριο το πλάνου που θέλει να θέσει. Αυτό το πλάνο θα 
πρέπει να έχει γερά θεμέλια και να δοθεί χρόνος για να 
έρθουν τα αποτελέσματα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, δεν 
υπάρχει η υπομονή και αυτό στοιχίζει πολλές φορές την 
δουλειά στους προπονητές».
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΖΩΔΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΣ

Η καριέρα και τα επαγγελματικά σας υπήρξαν 
ένα σημαντικό focus για πολλά χρόνια. Θα 

έπρεπε να δουλέψετε σκληρά και μεθοδικά 
και να υποστείτε ταλαιπωρίες.

 Τη χρονιά αυτή θα λάβετε τους καρπούς των 
κόπων σας όπου ο τομέας αυτός θα ανθίσει 

περισσότερο. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, κάποιοι ίσως 
εγκαταλείψουν μια παλιά θέση η επιρροή και κάτι άλλο πιο 

σημαντικό ίσως βρεθεί στο επίκεντρο της ζωής σας.
Κατά την εαρινή ισημερία, ο πολύ δυνατός Μάρτιος 

αναμένεται να σας φέρει περισσότερες επαγγελματικές 
ευκαιρίες αλλά διατηρήστε την ειλικρίνεια και ακεραιότητα 

σας για καλύτερα αποτελέσματα. 
Στα οικονομικά σας θα πρέπει να είστε έτοιμοι για ξαφνικές 
ανατροπές, δραματικές οικονομικές αλλαγές, αλλά βέβαια 

όλα εξαρτώνται από τον χάρτη σας.
Απρίλιος και Μάιος θα είναι δυνατοί μήνες αλλά θα υπάρξουν 

προσωπικές προκλήσεις που ίσως σας εκπλήξουν. 
Μετά την 1η Ιουλίου, η ενέργεια σας θα είναι στα ύψη αλλά 
μην το παρακάνετε, μπορεί να είστε υπερευαίσθητοι, όμως 

δείξετε κατανόηση στις συμφωνίες σας με τους άλλους.
Δώστε προσοχή όσο αφορά το σωστό τάιμινγκ σε όλα, από τον 

Σεπτέμβριο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα είναι μια περίοδος 
όπου θα σας βοηθήσουν άλλοι να πετύχετε τους νέους 

στόχους σας.
 Τώρα ετοιμάζεστε για ένα νέο κύκλο έντονης δραστηριότητας. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,27,33.

Το 2020 θα σας απασχολήσουν έντονα 
τα οικονομικά σας και οι φόροι που θα 

βρίσκονται στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς . Για πολλούς από εσάς, ένα είδος 

αναδιάρθρωσης ή μια νέα προσέγγιση προς 
στην οικονομική ζωή σας είναι απαραίτητη 

αλλά και να επιλύσετε ένα παλαιό χρέος. 
Εάν υπάρχει θέμα υγείας αλλά και χωρίς να υπάρχει, είναι 

πιθανό να ξεκινήσετε μια νέα θεραπεία και άσκηση, που να 
μειώνει το στρες και την πίεση και να ενισχύει την αντοχή σας, 

την ικανότητά σας να επεξεργάζεστε καλύτερα τα διάφορα 
γεγονότα της ζωής σας. Αναρωτηθείτε τι ακριβώς μοιράζεστε 

με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας και πώς αυτό θα 
λειτουργεί για σας ψυχολογικά.  Αυτά τα θέματα θα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά μέχρι το Μάρτιο του 2020.
Ο Απρίλιος και Μάιος δεν είναι καλοί μήνες για ταξίδια 

μεγάλων αποστάσεων, καλύτερα αφήστε το για μετά την 1η 
Ιουνίου. Θα έχετε όμως περισσότερη ενέργεια για την εξέλιξη 

των επαγγελματικών σας μέχρι τον Ιούνιο.
Μετά την 1η Ιουλίου, ίσως να υπάρξει κάποια αναταραχή 

στην κοινωνική σας ζωή, καθώς θα αναλάβετε την ευθύνη 
για το που και με ποιους θα ξοδεύετε χρόνο αξιολογώντας 

τι σας δίνουν οι άλλοι στις φιλίες σας και τις ομάδες στις 
οποίες ανήκετε. Θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες 

για να ξεκινήσετε μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια που 
σχετίζεται με ταξίδια στο εξωτερικό, την εκπαίδευση ή την 

προσωπική πνευματική ανάπτυξη σας αλλά και γενικότερα τα 
επαγγελματικά σας σχέδια.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,19,35,42.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο τρόπος που βλέπεται τον κόσμο και πώς 
ταιριάζετε στην μεγαλύτερη εικόνα του, φαίνεται 
ότι το 2020 θα βρίσκεται υπό επανεξέταση. 
Θα επικεντρωθείτε προς τα ταξίδια, τη θρησκεία ή 
τις πάγιες πεποιθήσεις σας γενικότερα. 
Μπορεί να χρειαστεί όμως να εγκαταλείψετε πάγιες 
και παλιές πεποιθήσεις ή και ιδέες που σας παρείχαν 
ασφάλεια για πολλά χρόνια.
Ταξιδέψτε. Εντατικά ερευνητικά έργα ή ακόμα για 
παράδειγμα η δύσκολη επιμέλεια σημαντικών 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων υποστηρίζονται. 
Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020, δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή σε ένα γονέα ή άτομο που μπορεί 
να αγωνίζεται και να κάνει τις απαραίτητες επιπλέον 
προσπάθειες σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Οι όποιες ευθύνες και προσπάθειες θα έχουν πολύ 
θετικά αποτελέσματα μέσα στο 2020.
Μετά την 1η Ιουλίου, ήρθε η ώρα να υποχωρήσετε ή να 
επικεντρωθείτε περισσότερο στην εσωτερική σας ζωή. 
Επίσης, μπορεί να είναι σημαντικό να μάθετε ένα 
σύνολο νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ετοιμαστείτε 
για αύξηση της προσωπικής σας εξουσίας και ίσως 
μια θέση καλύτερη μπορεί να σας παραχωρηθεί 
γενικότερα.
Η χρονιά αναμένεται να φέρει πιο ευχάριστες αλλαγές 
επί το πλείστον στην ζωή σας που ίσως στην αρχή να 
σας κάνουν να ξεβολευτείτε κάπως.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,15,26,41. 

Το έτος 2020 ένας συνεργάτης ή ένας αντίπαλος 
θα βρίσκεται στο επίκεντρο και μπορεί να είναι πιο 
έντονη η κατάσταση κατά τον Μάρτιο, όπου θα 
μπορούσατε να εμπλακείτε σε έντονες διαφωνίες 
ή μια δίκη. 
Οι ευκαιρίες για νέες επαγγελματικές σχέσεις και 
συνεταιρισμούς θα ευνοούνται και είναι πιθανό 
συμβούν κατά τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου του 
2020.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε αν – και πώς – εσείς 
προβάλλετε αυτό που θέλετε στους άλλους.
 Ο Ιούνιος είναι ένας μήνας όπου θα υπάρξει ενέργεια 
για να ταξιδέψετε ,θα υπάρχει η έντονη σπίθα για νέα 
ξεκινήματα, ίσως εντελώς καινούργια που είναι πιθανό 
να είναι κάπως ιδιαίτερα πολύπλοκα από ό, τι φαίνονται 
στην αρχή. 
Μπορείτε να πετύχετε πολλά, αλλά ίσως να υπάρξει 
πρόβλημα με έναν γονέα ή έναν εργοδότη, ειδικά 
τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, όμως να είστε 
προσεκτικοί με παιχνίδια εξουσίας η το πώς ασκείται 
την δύναμη σας. 
Θα περάστε τους τελευταίους μήνες του 2020 
εδραιώνοντας τα κέρδη σας.
 Επειδή το σκηνικό, αλλάζει  θα χρειαστεί όμως να 
είστε πιο προσεχτικοί όσο αφορά τον οικονομικό 
και φορολογικό σχεδιασμό ή τη λήψη οικονομικής 
υποστήριξης από άλλους ώστε να μπορέσετε να 
ανταποκριθείτε στους μακροπρόθεσμους στόχους σας.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,29,40,49.
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ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

Θα συνεχίζετε και μέσα στο 2020 να εστιάζεστε στην 
φροντίδα του εαυτού σας περισσότερο βελτιώνοντας 

την υγεία σας ή την φυσική σας κατάσταση σε ένα 
γυμναστήριο. 

Σκληρή δουλειά θα γίνει στο να αλλάξετε σημαντικά 
την καθημερινή σας ρουτίνα βελτιώνοντας τη ζωή 

σας, εάν επιμείνετε. 
Ο χώρος εργασίας θα μπορούσε να είναι ένας άλλος τομέας πρόκλησης, 

ειδικά μέχρι τον Μάρτιο. 
Προσέξτε να μην τα κάνετε όλα υπερβολικά στην εργασία σας ή να 

προσθέσετε περιττό άγχος στη δική σας ζωή μέσω της εργασίας. 
Ξεκαθαρίστε ποιες είναι οι ευθύνες σας αλλά είναι πιθανό η πίστη σας 

να τοποθετηθεί άστοχα η σε λάθος σημαντικές σχέσεις. Μπορεί να είστε 
περισσότερο εσωστρεφής ή πρέπει να υποχωρήσετε κατά τα τέλη Ιουνίου ή 

αρχές Ιουλίου. 
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη διαίσθησή σας αυτό το χρονικό διάστημα. 

Πολλή ενέργεια μπορεί να ξοδευτεί σε ταξίδια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ή σε μια περιπέτεια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Φροντίστε να μην κάνετε κήρυγμα στους άλλους ή να μην είστε πάρα πολύ 
ευαίσθητοι. 

Καθώς θα πλησιάζει το 2021, νέες και σημαντικές σχέσεις θα εμφανιστούν 
– εάν είστε ανοιχτοί προς τα άτομα αυτά – ή ακόμη και μια πιθανή 

μακροπρόθεσμη επαγγελματική σχέση. Συνεχίστε να λάμπετε!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,22,43.

Θα είναι πιθανό να νιώσετε την ανάγκη αλλά και να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σπίτι και την οικογένεια 

το 2020. Κάποια ανακαίνιση στο σπίτι, πιθανόν να 
στρέψετε τον ενδιαφέρον σας προς την αγορά γης ή 

γενικότερα προς τον τρόπο ζωής. 
Εάν όμως υπάρχουν προβλήματα, σχεδιάστε 
προσεκτικά και προχωρήστε με ακεραιότητα. 

Η αγορά ή πώληση ακινήτων είναι άλλη μια ισχυρή δυνατότητα. Πρέπει να 
κάνετε την δουλειά σας όπως εσείς ξέρετε.

Στα τέλη Μαρτίου, η ενέργεια σας μετατοπίζεται για να συμπεριλάβει ένα νέο 
δημιουργικό σχέδιο ή μια κατάσταση με ένα νέο άτομο. 

Μετά την 1η Ιουλίου, χρησιμοποιήστε τη κρίση σας για να επιλέξετε ένα 
συνεργάτη η σύντροφο βασει των προσδοκιών σας.

Άλλοι μπορεί να μην έχουν τα φιλανθρωπικά κίνητρα που επιθυμείτε να 
έχουν. Θα είναι όμως μια χρονιά γεμάτο περιπέτειες και θα υπάρχει άφθονος 

συναισθηματικός χρόνος μέχρι τον Νοέμβριο, καθώς θα προετοιμάζεστε 
για μια σημαντική περίοδο αυτοδημιούργητης έκφρασης το 2021, και 

ενδεχομένως κάνοντας περισσότερο χώρο στην καρδιά σας για έναν νέο 
έρωτα στον ορίζοντα η νέα πράγματα γενικότερα. 

Η κοινωνική σας ζωή θα είναι αρκετά έντονη.
Η υγεία είναι ένα ζήτημα για εσάς φέτος, όπου και πάλι θα υπάρξουν πολλοί 
πλανήτες σε ευθυγράμμιση που θα δημιουργούν πίεση και άγχος. Ωστόσο, ο 

οίκος υγείας είναι ισχυρός, απλά είναι θέμα διαχείρισης.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,23,42.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η δημιουργικότητά σας και η αυτό-έκφρασή σας ενισχύονται αλλά 
και κάποια άλλα στοιχεία αμφισβητούνται το 2020. 
Νέοι άνθρωποι και νέοι φίλοι / ομάδες θα έχουν καθοριστική σημασία 
το 2020. 
Αυτή θα ήταν η κατάλληλη ώρα να εργαστείτε σκληρά για ένα 
δημιουργικό έργο, όπως το γράψιμο το πρώτο σας βιβλίο ή να 
αποκαλύψετε τα ταλέντα σας κατά κάποιο τρόπο.
Μερικοί από εσάς θα έχουν νέα μωρά ή κατοικίδια ζώα ή αυξημένες 
ευθύνες κατά το 2020. 
Από τις 21 Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου, γεγονότα ή καταστάσεις με 
τη δουλειά σας ή με τους συναδέλφους σας θα απαιτήσουν έναν πιο 
προσεκτικό χειρισμό.
Εάν έχετε αναλάβει μια σκληρή δουλειά ή ένα δύσκολο έργο θα 
πρέπει να χαλαρώσετε τον Ιούνιο, και μετά την 1η Ιουλίου, μπορεί 
να αισθάνεστε προετοιμασμένοι για να αναλάβετε ευθύνες σας όσο 
αφορά τα οικονομικά σας ή επενδύσεις, αν και θα μπορούσε να είναι 
μια μικρή απότομη καμπύλη πτώσης για πολλούς από εσάς.
Η ερωτική ζωή θα γίνεται όλο και πιο ιδεαλιστική, πιο πνευματική 
και εκλεπτυσμένη καθώς θα έχετε την τάση να προσελκύεται πιο 
πνευματικούς, καλλιτεχνικούς φίλους και συντρόφους.
Να είστε πιο σαφείς με τους άλλους για το ποιος κατέχει τι και τις 
επιθυμίες σας καθώς επίσης και για οποιαδήποτε οικονομική ή 
επιχειρηματικές συναλλαγές από τον Ιούλιο έως τα μέσα Δεκεμβρίου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,27,34.

Η επικοινωνία αποκτά πολύ μεγάλη σημασία για σας κατά την 
περίοδο 2019-2020. 
Ίσως τώρα οι επαγγελματικές σας ευθύνες και προτεραιότητες 
αλλάξουν ή χρειάζονται αλλαγή ή ίσως εργάζεστε για να βελτιώσετε 
τα επίπεδα οικειότητας σε μια σημαντική σχέση. 
Στις αρχές του 2020 οι εκλείψεις θα επηρεάσουν όλα όσα συνδέονται 
με τα ταξίδια, την εκπαίδευση, τις εκδόσεις, ή τα αδέλφια σας και το 
κοντινό περιβάλλον σας γενικότερα, όπου θα είναι στο επίκεντρο για 
την χρονιά αυτή. 
Κατά τα τέλη Μαρτίου, μπορεί να αισθάνεστε ταραγμένοι ή 
απογοητευμένοι. 
Καλύτερα θα ήταν να περιμένετε για μια καλύτερη περίοδο. 
Μέχρι τα μέσα Μαΐου, το κλίμα μπορεί να βελτιωθεί στο σπίτι σας, 
και μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ζωή σας θα μπορούσε να είναι πιο 
διασκεδαστική και συναρπαστική, αλλά και ανάλαφρη αλλά όμως 
ίσως είναι η καλύτερη στιγμή για να ταξιδέψετε.
Μετά την 1η Ιουλίου, περιμένετε γεγονότα που θα απαιτήσουν την 
προσοχή σας στο χώρο εργασίας, ενδεχομένως αυτό να συνδέεται με 
ενοχλητικούς συναδέλφους. 
Κάθε νέα ανησυχία για την υγεία, εάν προκύψει κατά τον Ιούλιο-
Νοέμβριο, θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα φλεγμονής ή μεγάλης 
έντασης με κάποια επίπτωση στο σώμα σας.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,15,24,32.
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ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Το έτος 2020 θα απαιτήσει να γίνετε πιο πολυμήχανοι 
και να διαχειριστείτε την υλική σας ζωή με περισσότερη 

ικανότητα. 
Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε περιορισμούς 

εισοδήματος, ή θα μπορούσε να οφείλεται σε περισσότερες 
οικονομικές ευθύνες. 

Δώστε προσοχή στο πώς θα περιποιηθείτε τον εαυτό σας και το πώς θα 
ικανοποιείτε τις ανάγκες σας μέσα στο 2020. 

Εξετάστε τι έχει πραγματική αξία για σας και τι είναι αυτό που μπορείτε να 
αφήσετε πίσω σας. 

Προς τα τέλη Μαρτίου, μπορεί να αισθανθείτε την ανάγκη να μάθετε 
νέες δεξιότητες ή να πάρετε ένα μαθήματα, ή ίσως ένας αδελφός σας η 

γενικότερα δικός σας άνθρωπος να χρειάζεται τη βοήθειά σας. 
Κατά τα μέσα Μαΐου, η κατάσταση αυτή χάνεται και υπάρχει μια ευκαιρία 

για να βελτιώσετε το εισόδημά σας.
Οι φλογεροί έρωτες είναι επίσης δουλειά της νέας χρονιάς. Αλλά θα σας 

ζητηθεί να επιστρέψετε σε βαθύτερα ερωτήματα για αυτοαξιολόγηση για 
ολόκληρο το χρόνο.

Το 2020 θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πνευματική σας ανάπτυξη 
αλλά και στην βελτίωση του σπιτιού σας, της οικογένειας αλλά και της 

συναισθηματικής σας ισορροπίας αλλά θα συνεχίσει να δημιουργεί 
αστάθεια στον τομέα της εργασίας και κάποια νευρικότητα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,11,29,34.

Το 2020, δεν είναι το «εξωτερικό» που έχει σημασία τώρα, 
αλλά το «εσωτερικό». 

Η πνευματική σας ζωή μπορεί να έρθει στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος σας, ακόμα και αν δεν υπάρχουν πολλές 

αλλαγές στην εξωτερική σας ζωή. 
Το  2020, θα έχετε την ευκαιρία να προβληματιστείτε 

για την ζωή σας, να κάνετε μια εκτίμηση για το τι είναι 
αυτό που δουλεύει και τι δεν δουλεύει για σας, και εγκαταλείψετε τις 

καταστάσεις που σας κρατούν πίσω και σας εμποδίζουν.
Η συναισθηματική σας υγεία μπορεί να βελτιωθεί με συνεχείς 

προσπάθειες, υπό την επιρροή ενός πνευματικού οδηγού, η θεραπευτή, 
αν εσείς είστε ανοικτοί προς αυτό για να λάβετε την κατάλληλη βοήθεια 

και υποστήριξη. 
Η περίοδος από τα τέλη Μαρτίου έως τον Ιούνιο του 2020 απαιτεί 

περισσότερη σκληρή δουλειά ή μπορεί οι ευθύνες να αυξηθούν, αλλά 
θα έχετε περισσότερη ενέργεια εκείνη την εποχή για να ανταπεξέλθετε 

κατάλληλα. 
Ο Ιούνιος είναι μια καλή περίοδος για να αυξήσετε το εισόδημά σας.

Μετά την 1η Ιουλίου, δώστε περισσότερη προσοχή προς τις σχέσεις με τα 
αδέλφια σας η τους συγγενείς και δικούς σας ανθρώπους ενώ επιδιώξτε 
περισσότερη εκπαίδευση ή μάθηση νέων δεξιοτήτων μέσω σεμιναρίων 

όπου θα βοηθήσει την δουλειά σας. 
Αντλείστε ενέργεια από την εσωτερική σας ζωή. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,26,35.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η προσωπική σας ταυτότητα έχει υποστεί ριζικές αλλαγές αλλά 
και θα είναι ακόμα πιο έντονο μέσα στο 2020. Ποιοι είστε στα 
αλήθεια?
 Η εμφάνισή σας αντικατοπτρίζει αυτό που είστε; είστε 
ικανοποιημένοι; Η κριτική των άλλων μπορεί να είναι χρήσιμη, 
ακόμη και αν είναι έντονη πολλές φορές. Με εκλείψεις στο ζώδιο 
σας σημαντικά γεγονότα είναι πιο πιθανό μέσα στο 2020 να 
αλλάξουν τη ζωή σας.
Οι αλλαγές θα είναι  προφανής κατά τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 
2020 και πάλι μετά την 1η Ιουλίου, θα υπάρξει άλλη μια ευκαιρία 
για επέκταση, ειδικά κατά τον Απρίλιο και ενδεχομένως πιο νωρίς.
Μπορείτε να μεταφερθείτε σε μια θέση εξουσίας ή να αναλάβετε 
περισσότερες ευθύνες για καλό αυτή την χρονιά. 
Φροντίστε να ενισχύσετε το φυσικό σας σώμα με ό, τι χρειάζεται. 
Όμως μην παραμελείτε την υγεία σας. 
Μετά την 1η Ιουλίου, γεγονότα στο σπίτι ή με μέλη της 
οικογένειας απαιτούν περισσότερη προσοχή.
 Ιδέες για αναδιαμόρφωση ή νέες προσθήκες στο σπίτι σας μπορεί 
να εφαρμοστούν. 
Να είστε υπομονετικοί με το πώς εξελίσσονται τα γεγονότα, 
κάντε κάποια έρευνα για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα 
οικονομικά σας, ώστε να κάνετε την ζωή σας πιο σταθερή και 
δυνατότερη.
Και μην ξεχνατε ότι ο Διας μπηκε στο σπιτι σας … είναι η χρονια 
σας λοιπον … κοιταξτε να το χαρειτε 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,25,41,48.

Είστε διατεθειμένοι να εμπλακείτε περισσότερο με φίλους, 
ομάδες, ή κοινωφελής υπηρεσίες, ενδεχομένως που εργάζονται 
για διάφορα πολιτικά ή κοινωνικά αίτια το 2020. 
Η επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων στην κοινωνική σας ζωή 
μπορεί να σημαίνει ότι είστε μέρος του τρόπου με τον οποίο εσείς 
βαδίζετε στην ζωή σας. 
Θα μπορούσατε να κάνετε νέες φιλικές σχέσεις με διάρκεια ή να 
ανεβείτε περισσότερο στην δουλειά σας σε θέση ευθύνης και 
εξουσίας, είτε σε ομάδες που ανήκετε είτε στην καριέρα σας.
Οι ανταμοιβές από τις προηγούμενες προσπάθειες σταδιοδρομίας 
οφείλονται και είναι πιθανές να υλοποιηθούν, ιδίως στα μέσα 
Μαρτίου έως τον Ιούνιο , αλλά βρείτε χρόνο για ότι κάνετε αλλά 
και για να στηρίξετε τη συναισθηματική σας και πνευματική υγεία 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Κατά τον Ιούνιο θα είστε πολύ απασχολημένοι και ενεργοί. 
Μετά την 1η Ιουλίου, θα έχετε περισσότερη ενέργεια για τη 
δημιουργία ενός εισοδήματος ή τη διαχείριση της επιχείρησής 
σας και της περιουσίας σας και θα μπορείτε να διεκδικήσετε πιο 
εύκολα αυτά που επιθυμείτε ή να φροντίστε τον εαυτό σας όταν 
υπάρχει έλλειψη ισορροπίας ή βρίσκεστε ανάμεσα σε ανθρώπους 
που σας προκαλούν.
Τα έξοδα ενδέχεται να είναι απροσδόκητα υψηλά από τον Ιούλιο 
μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε προσπαθήστε να βάλετε στην άκρη 
κάποια χρήματα. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,26,35.
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Χριστούγεννα έτσι... και αλλιώς!!!!
Χριστούγεννα! Γιορτή, χαρά, πολύ φαγητό ξεκούραση μέσα 

στην κούραση, δώρα, στολισμοί! Ταξιδάκια, συνεύρεση με αγα-
πημένους ανθρώπους , ευφορία και ανεβασμένη διάθεση…

 Αυτή είναι η μία όψη του ίδιου νομίσματος.. Ένα νόμισμα που 
όλοι ελπίζουν, να το πάρουν ως τυχερό φλουρί την βραδιά της 
πρωτοχρονιάς.

Η άλλη όψη που δυστυχώς λόγω των οικονομικών συνθη-
κών πλέον που κυριαρχεί, είναι ότι οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές,  
λειτουργούν ως ένα φορτισμένο στρεσογόνο, γεγονός στα ευά-
λωτα κυρίως άτομα, και στα άτομα με οικονομικά προβλήματα, 
το οποίο προκαλεί μια σειρά συναισθημάτων, αλλά και σωματι-
κών συμπτωμάτων.

Άγχος, τάσεις απομόνωσης, στρές, αντιπαράθεση, μελαγχο-
λία, μοναξιά, συγκινησιακή φόρτιση, ανικανοποίητα θέλω, κό-
πωση, μεγάλη ανάγκη για ύπνο ή αϋπνία κ.λ.π.

Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Νομίζω έχουμε χάσει εδώ και πολύ καιρό την ουσία και την 

πραγματική σημασία των Χριστουγέννων και γενικότερα των 
γιορτών.

 Τις έχουμε στην συνείδηση μας άρρηκτα συνδεδεμένες και 
απόλυτα εξαρτώμενες, από το επίπεδο καταναλωτισμού και δα-
πάνης που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας και τους 
οικείους μας.

Δεν είναι όλα υλική ευχαρίστηση.
 Κυρίως αυτές οι μέρες προσφέρονται για πιο απλά και ζεστά 

δεδομένα, που όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να απολαύσουμε 
αλλά και να δωρίσουμε άσχετα με την οικονομική μας κατάστα-
ση.

Μπορούμε να κάνουμε μικρά ζεστά πακέτα, γεμάτα με αγά-
πη, και φροντίδα. Γεμάτα αλληλεγγύη , ευαισθησία, ζεστασιά, 
προφορά. Γεμάτα ανθρωπιά, χαμόγελα από καρδιάς και διάπλα-
τες αγκαλιές! Μπορούμε να στολίσουμε τα σπίτια μας με θετική 

ενέργεια, καλές σκέψεις για τον γείτονα μας, αγάπη για τους συγ-
γενείς και τους φίλους μας. Δεν πρεπει να ξεχάσουμε τους ηλικι-
ωμένους μας, που περιμένουν με τόση λαχτάρα την αγάπη μας, 
με τηλεφωνήματα και με τις επισκέψεις μας. Είναι οι άνθρωποι 
που μας έφεραν στον κόσμο και θυσιάστηκαν για μας …. Είναι 
ευαίσθητοι γιατί δεν ξέρουν αν θα ζουν και στις επόμενες γιορτές 
… Ούτε εμείς το γνωρίζουμε … Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι δεν 
είναι δεδομένοι !!!

Αυτό που σίγουρα πολλοί ξεχνάμε είναι τα αδέσποτα !!! Τώρα 
θα μου πείτε, - Γνωρίζουν τα αδέσποτα από γιορτές ? Σας απαντώ 
λοιπόν ότι νιώθουν τα πάντα …. Γιορτάζουν μαζί μας, χαίρονται 
μαζί μας, λυπούνται και κλαίνε μαζί μας !!! Είναι αυτές οι ψυχές 
που περιμένουν από εμάς φροντίδα…. Λίγο φαγητό και ζεστό 
χώρο για να κοιμηθούν … Μόνο αυτό που όμως ανταποδίδουν 
με Αγάπη και ευλογία περισσή … 

Για μένα το καλύτερο δώρο σε κάποιον που αγαπάς είναι … 
ένα αδέσποτο να βρει οικογένεια και παράλληλα θα μετρήσει μια 
καλή πράξη για σας στο σύμπαν !!!

Πως περνάμε λοιπόν τις γιορτινές ημέρες ? 
Μπορούμε να κάνουμε όμορφες βόλτες στους στολισμένους 

δρόμους, κι ας μη αγοράσουμε αναγκαστικά κάτι.
 Μπορούμε να μην περιμένουμε τίποτα, εκτός από υγεία και 

όμορφους ανθρώπους γύρω μας.
Μπορούμε να ξυπνάμε χαμογελαστοί κάθε πρωί, νιώθοντας 

ευγνωμοσύνη, για όσα έχουμε και όχι θλίψη για όσα δεν μπορού-
με να αποκτήσουμε.

Μπορούμε την χρονιά που φεύγει, αφού κάνουμε τον απολο-
γισμό μας και εντοπίσουμε τα πιθανά λάθη μας, να θυμηθούμε 
ποιους πληγώσαμε και αδικήσαμε…. Να ζητήσουμε συγγνώμη 
για να λυτρωθούμε και να μην επαναλάβουμε λάθη παρελθό-
ντος, αλλά και να θυμηθούμε επίσης τις αξιόλογες πράξεις μας, 
ποιους συνάνθρωπους βοηθήσαμε και να νιώσουμε περηφάνια 

και αγαλλίαση... Για την νέα χρονιά να βάλουμε στόχους, για τον 
εαυτό μας, την εργασία μας και πως όλο τον χρόνο, θα προσπα-
θούμε να νιώθουμε καλοσύνη και φροντίδα για τον διπλανό μας.

Μπορούμε απλά να χαρούμε με την ίδια την χαρά!
Βγείτε έξω από το σπίτι, γνωρίστε ανθρώπους, μιλήστε με 

φίλους, φιλιώστε με όσους έχετε ψυχρανθεί!
 Ειδικά τα Χριστούγεννα είναι ιδανική περίοδος, για να προ-

φέρουμε αν μπορούμε, κάτι στους συνανθρώπους μας.  Λίγο 
από τον χρόνο μας χρειάζεται, αγάπη, χαμόγελο και αισιοδοξία !  
Υπάρχουν και οι φωτεινές στιγμές της ζωής όσο δύσκολες κι αν 
είναι οι συνθήκες. Η ευτυχία, η φιλία, και η καλή διάθεση χρειά-
ζεται να αποδεσμεύονται από τα υλικά αγαθά διότι μπορούν να 
σταθούν από μόνες τους! Η συναισθηματική επαφή είναι αυτή 
που μετράει κυρίως!

Η πλειοψηφία των ανθρώπων, αυτές τις μέρες έχει εξαντλη-
τικά ωράρια, πολλοί δουλεύουν μέχρι την τελευταία στιγμή, 
μέσα στην ένταση και την κούραση.

 Πείτε έναν καλό λόγω στον άνθρωπο που σας εξυπηρετεί, 
δείξτε κατανόηση , ξεκουράστε τον άλλον με ένα γλυκό χαμόγε-
λο και ένα Ευχαριστώ.

Πως να αισθανθούμε την μαγεία, αν δεν δώσουμε κάτι καλό, 
που να πηγάζει μέσα από την καρδιά μας και όχι από την τσέπη 
μας.

Εμείς οι ίδιοι κάνουμε την διαφορά αυτές τις μέρες. Με την 
συμπεριφορά μας και την διάθεση μας.

Τα φετινά Χριστούγεννα, ας μην είναι ακόμα ένα δεκαπεν-
θήμερο καταναλωτικού άγχους,  ανούσιου φαίνεσθε και μελαγ-
χολίας! 

Ας είναι μια αναζήτηση πραγματικής χαράς οικογενειακής 
θαλπωρής, και γενναιόδωρης αγάπης προς όλους!

Ευτυχισμένα λοιπόν  Χριστούγεννα από την Νεραΐδα σας Βα-
λεντίνη Βασιλειάδου !
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G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε-ψάχνετε ακίνητο προς πώληση -ενοικίαση - αγορά 
στο νοµό Θεσσαλονίκης και στην υπόλοιπη χώρα; 

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά

-∆ιαχείριση ακινήτων 
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση 
του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Β. Ελλάδα για το 2018 και το 2019 

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504

Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559

Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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Πού θα μας βρείτε




