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Ως εδώ, ούτε σπιθαμή παρακάτω…

Σαν σήμερα, ο τότε δήμαρχος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης, θορυβη-
μένος από το γεγονός ότι η Τουρκία εγείρει εδαφικές αξιώσεις στα Ίμια, ύψωσε την 
ελληνική σημαία στη Μικρή Ίμια, συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή 
Καλύμνου Γ. Ριόλα και δύο κατοίκους του νησιού. Την επόμενη μέρα υψώθηκε η 
σημαία και στην άλλη βραχονησίδα. Η αντίστροφη μέτρηση για τα όσα ακολούθησαν 
είχε μόλις ξεκινήσει. 

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 24 χρόνια από τη μελανότερη σελίδα της μετα-
πολιτευτικής Ελλάδας.

24 χρόνια από την τραγωδία των Ιμίων, που άνοιξε τις ορέξεις των Τούρκων και 
οδήγησε την πατρίδα μας στα όσα ζούμε στις ημέρες μας. 

24 χρόνια πέρασαν από τη θυσία των τριών παλικαριών μας (Καραθανάση, Βλα-
χάκου, Γιαλοψού) που έδωσαν τη ζωή τους, για να μην παραχωρήσουν ούτε σπιθαμή 
εδάφους της Ελλάδας, όπως είχαν ορκιστεί.

24 χρόνια μετά, οι υπεύθυνοι αυτής της ντροπής, που «γκρίζαρε» το Αιγαίο, εξα-
κολουθούν να παραμένουν ατιμώρητοι, κουνώντας μάλιστα και το δάκτυλο, με θρά-
σος.

24 χρόνια μετά, και οι εισβολείς ετοιμάζονται να υλοποιήσουν τα επόμενα σχέδιά 
τους στην περιοχή, με τους γνωστούς συμμάχους μας να παραμένουν επιτήδεια ου-
δέτεροι, κρατώντας ίσες αποστάσεις για θύτες και θύματα.

24 χρόνια μετά, και αντί να έχουμε στήσει άγαλμα για τους ήρωές μας στα Ίμια, 
τον τόπο της θυσίας τους, δεν τολμάμε να πατήσουμε το πόδι μας στο ελληνικό έδα-
φος, για να μην ενοχληθούν οι δολοφόνοι τους.

24 χρόνια μετά, οι «φίλοι» μας ετοιμάζονται να μας σύρουν σε διαπραγματεύ-
σεις, υπό καθεστώς απειλής για να μας κοντύνουν για άλλη μια φορά.

24 χρόνια μετά, και επειδή οι καιροί είναι περίεργοι, μια νέα κυβέρνηση ίσως 
βρεθεί μπροστά στην μεγαλύτερη πρόκληση της νεότερης ιστορίας μας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι Κώστας Σημίτης 
που δήλωνε από το βήμα της Ελληνικής Βουλής στο πλαίσιο των προγραμματικών 
του δηλώσεων, στις 29 Ιανουαρίου του 1996, ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλά-
δα θα αντιδράσει άμεσα και δυναμικά, αλλά έκανε άλλα…

Δεν είναι Κώστας Σημίτης που λίγα 24ωρα μετά έβαλε την ουρά στα σκέλια και 
άρχισε τα «ευχαριστώ» στους Αμερικανούς, γιατί δεν πήγαμε για μια… βραχονησίδα 
σε πόλεμο, αλλά στην ουσία άνοιξε τις πύλες της κολάσεως για τον Ελληνισμό!

Θέλουμε να πιστεύουμε και το πιστεύουμε ότι οι ελληνικές δυνάμεις είναι έτοιμες 
να πουν το ΩΣ ΕΔΩ. 

Οι κινήσεις που έγιναν και με αφορμή τις αλλαγές στην ηγεσία των Ενόπλων Δυ-
νάμεων επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα δεν παίζει. Η σημειολογία των αλλαγών είναι 
πολύ σημαντική, για όσους γνωρίζουν.

Και καλό θα είναι αυτό να το καταλάβουν εχθροί, φίλοι και κυρίως ο ελληνικός 
λαός. Κανείς μας δεν θέλει πόλεμο. Αλλά νέα Ίμια ούτε πρόκειται, ούτε πρέπει να 
υπάρξουν. Γι’ αυτό επαναλαμβάνουμε: ΩΣ ΕΔΩ…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει
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...στο τραπέζι σας!
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Με την ανάληψη καθηκόντων της η διοίκηση Κρεστε-
νίτη διαμήνυε προς πάσα κατεύθυνση ότι στις 31.12.2016 
κλείνει η θυγαατρική (ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) διότι «ήταν 
άντρο διαφθοράς και βολέματος Σαμαρο-Βενιζέλων». 
Στην ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ήταν ενταγμένοι 90 συμβασιούχοι 
ορισμένου χρόνου η θητεία των οποίων ανανεώθηκε έως 
τον Ιούνιο του 2017 καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, με ωράριο προσέλευσης και μέλη επιτροπών 
παρακολούθησηςη εργολαβιών και παραλαβής έργων 
αλλά και μηχανημάτων μεγάλης αξίας. 

Για τους 90 συμβασιούχους της ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είχε 
προηγηθεί καταγγελία στο ΙΚΑ το οποίο διαπίστωσε ότι 
οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι είχαν σχέση εξαρτημένης 
εργασίας και δεν ήταν εργαζόμενοι αμειβόμενοι με ΔΠΥ 
(μπλοκάκια). Αποτέλεσμα της καταγγελίας ήταν η επι-
βολή προστίμου συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων 
ευρώ! Αργότερα έγινε γνωστό ότι η προηγούμενη διοί-
κηση (Κρεστενίτη) είχε έρθει σε συμφωνία με το ΙΚΑ για 
τη μη πληρωμή του προστίμου, διότι οι εργαζόμενοι δεν 
εργάζονταν χωρίς ασφάλιση (μαύρη εργασία), καθότι 
ήταν ασφαλισμένοι στο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). Ωστόσο, στις 
δικαστικές διαμάχες με τους συμβασιούχους, η διοίκηση 
υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι ήταν εργολάβοι, ιδιώτες, 
δεν έχουν σχέση με την εταιρία και δεν πληρώνονται απ‘ 
αυτήν! 

Με το σκεπτικό της μη δυνατότητας ανανέωσης της 
σύμβασής τους περαιτέρω (πέραν του Ιουνίου του 2017), 
η διοίκηση Κρεστενίτη προκηρύσσει διαγωνισμό πρόσλη-
ψης 150 εργαζομένων (τακτικού προσωπικού) 41 ΣΟΧ 
οκταμήνου. Σ’ αυτήν έγινε ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου 
να μην μετάσχουν οι εργολαβικοί και οι συμβασιούχοι γε-
νικεύοντας τα προσόντα και θέτοντας ηλικιακά όρια. Εν-
δεικτική είναι η υπεύθυνη δήλωση απόδειξης προϋπηρε-
σίας προσληφθήσασας εργαζομένης στην οποία δήλωνε 
ότι η εξειδικευμένη προϋπηρεσία της σε επεξεργασία 
νερού αποτελούσε ο ... καθαρισμός της πισίνας του πα-
τέρα της! Παράλληλα, διέκοψαν την εργολαβία των 15 
οδηγών γιατί ήταν μέλη Κλαδικού Σωματείου αφήνοντας 
την εταιρία χωρίς οδηγούς διότι στην προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ δεν καλύφτηκαν οι θέσεις τους. Εν συνεχεία έγινε 
νέα προκήρυξη για δίμηνα οδηγών για έκτακτες ανάγκες 
εξαιτίας του προβλήματος που προέκυψε. Απορρίφθηκαν 
8 επιτυχόντες για εκκρεμοδικία και προσελήφθησαν επι-
λαχόντες και αποτυχόντες. Κι ενώ είχε αποφασιστεί κατά 
τη διάρκεια Δ.Σ. να γίνει νέα προκήρυξη η απόφαση άλ-
λαξε σε «διερεύνηση πρόσληψης» για να καλυφθούν οι 
8 θέσεις. Κάτι για το οποίο έγινε καταγγελία στην επιθε-
ώρηση εργασίας. 

Οι λήψεις των ενδείξεων των υδρομέτρων αλλά και η 
διανομή των λογαριασμών νερού διεκπεραιώνονταν από 

υπαλλήλους της θυγατρικής ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, την οποία 
η διοίκηση Κρεστενίτη αποφάσισε να κλείσει, ενώ αγνο-
ήθηκαν προκλητικά οι ανάγκες της διεύθυνσης παρά και 
τις επισημάνσεις υπηρεσιακών παραγόντων ότι δεν προ-
κηρύχθηκε καμία θέση ληπτών ενδείξεων αλλά και δια-
νομέων αποδείξεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα παρά την 
πρόσληψη των 150 νέων τακτικών υπαλλήλων μέσω 
ΑΣΕΠ και την αύξηση του συνόλου των εργαζομένων σε 
360 από 310 οι οποίοι προϋπήρχαν με τους 90 συμβα-
σιούχους (220 τακτικοί υπάλληλοι και 90 συμβασιούχοι 
έκτακτοι), η διοίκηση να αναθέσει για πρώτη φορά τη 
λήψη ενδείξεων υδρομέτρων και τη διανομή των λογα-
ρισμών νερού σε εργολάβους, χωρίς μάλιστα να ελέγ-
χονται και να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και μεγάλες 
καθυστερήσεις ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού. 

Ετσι, το επιπλέον κόστος για την εταιρία που προέκυ-
ψε ήταν:

• Η επιβολή προστίμου στην ΕΥΑΘ 2,5 εκατ. ευρώ απο 
το ΙΚΑ

• Εργολαβία λήψης ενδείξεων 368.000 ευρώ.
• Εργολαβια διανομής αποδείξεων 480.000 ευρώ.
• Προκήρυξη 8μηνων συμβασιούχων για την κάλυψη 

θέσεων που κατείχαν έκτακτοι υπάλληλοι των οποίων οι 
συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν και οι οποίες δεν περιελή-
φθησαν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ των 150 προσλήψε-
ων, συνολικό κόστος 450.000 ευρώ περίπου.

• Απόντων των συμβασιούχων έκλεισε μία αποθήκη 
υλικού αφήνοντας την εταιρία με τρεις αποθήκες με ό,τι 
αυτό σήμαινε για την γρήγορη ανταπόκριση και αποκατά-

σταση της βλάβης.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα η εισηγμένη ΕΥΑΘ Α.Ε. 

έμεινε χωρίς φορολογική ενημερότητα! Για το συγκεκρι-
μένο θέμα, εγγράφως ο τότε πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος Ιωάννης Κρεστενίτης ζητούσε την παροχή 
εξηγήσεων με το πρόσχημα της δήθεν μη έγκαιρης ενη-
μέρωσής του, ενώ από τα email και την αλληλογραφία 
των υπηρεσιακών παραγόντων αποδεικνύεται ότι ήταν 
πλήρως ενήμερος. 

ΕΚΠΤΩΣΗ 14 ΕΥΡΩ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ !
Για να δικαιούται έκπτωση ένας πελάτης, η τελευταία 

ένδειξη και οι τρεις προηγούμενες εισάγονται στο σύστη-
μα και αυτόματα προκύπτει το ποσό και εάν δικαιούται το 
μειωμένο λογαριασμό.

Κατά την περίοδο του παγετού το χειμώνα του 2017 
ελήφθη απόφαση από το Δ.Σ. να βγαίνει η έκπτωση αυτό-
ματα από το σύστημα εκείνων που είχαν διαρροή εξαιτίας 
του παγετού, για την αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία 
της ΕΥΑΘ. Σε οποιαδήποτε δηλαδή διαφοροποίηση στις 
καταναλώσεις στο αντίστοιχο τετράμηνο προηγουμένων 
ετών, αυτόματα το σύστημα να βγάζει την έκπτωση. 

Ενδεικτικό του τρόπου λειτουργία του διευθύνοντος 
συμβούλου κ. Ι. Κρεστενίτη ήταν ότι ζήτησε έκπτω-
ση για τον ίδιο λόγω παγετού, την οποία δεν δικαιούτο 
καθότι στα αντίστοιχα τετράμηνα προηγουμένων ετών 
δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση προς τα κάτω που να 
δικαιολογεί έκπτωση λόγω παγετού. Παρόλα αυτά την 
καρπώθηκε! Το ποσό; 14 ευρώ!

Η ...πισίνα, η έκπτωση 14 ευρώ του προέδρου 
και οι 150 προσλήψεις

Πως η «προοδευτική» πρώην διοίκηση της ΕΥΑΘ 
χρέωσε την εταιρία με εκατομμύρια ευρώ
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Αν προκληθούμε έχουμε την αποτρεπτική 
ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα να κάνου-
με ότι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυρι-
αρχικά μας δικαιώματα δηλώνει μεταξύ άλλων 
σε συνέντευξη του στην karfitsa ο βουλευτής 
Β΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης 
σχολιάζοντας την αυξανόμενη τουρκική προ-
κλητικότητα, προσθέτοντας με νόημα «κανένας 
στη χώρα μας δεν είναι διατεθειμένος να εκχω-
ρήσει εθνικά δίκαια».Ο κύριος Αναστασιάδης 
τονίζει πως κακώς δεν προσεκλήθη η Ελλάδα 
στη συνδιάσκεψη του Βερολίνου, ενώ αναφερό-
μενος στις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις, 
χαρακτηρίζει στείρα την αντιπολιτευτική γραμμή 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρεται 
στην επιλογή της κυρίας Σακελλαρπούλου για 
το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα ενώ ταυτόχρο-
να εξηγεί ποια είναι τα μεγάλα θέματα της πε-
ριοχής όπου πολιτεύεται και πρέπει άμεσα να 
δρομολογηθεί η επίλυση τους. Ως πρόεδρος της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της 
Διασποράς ο κύριος Αναστασιάδης υπογραμμίζει 
τα επίπεδα συνεργασίας που υπάρχουν με τους 
έλληνες του εξωτερικού αλλά και τα θέματα στα 
οποία πρέπει να υπάρχει συνεχής μέριμνα και 
προσπάθεια.

Κύριε Αναστασιάδη πως σχολιάζετε τη μη 
συμμετοχή της χώρας μας στην συνδιάσκεψη 
του Βερολίνου και το γεγονός πως δεν έγινε 
καμία αναφορά και καταδίκη του μνημονίου 
που υπέγραψαν Τουρκία-Λιβύη; Κακώς δεν 
προσκληθήκαμε. Η Ελλάδα συνορεύει με την  
Λιβύη, είναι παράγων σταθερότητας της πε-
ριοχής, έχει συμφέροντα στην περιοχή και θα 
έπρεπε να είναι στο Βερολίνο για να συμμετέχει 
στη διαδικασία και στην προσπάθεια λήξης του 
εμφυλίου στη Λιβύη, η σταθερότητα της οποίας 
ενδιαφέρει εμάς, την Ευρώπη και φυσικά και 
την διεθνή κοινότητα.  Η Ελληνική διπλωμα-
τία όμως, έχει κινηθεί ταχύτατα, έχει αναλάβει 
πρωτοβουλίες και δημιούργησε συνθήκες που 
επηρέασαν  τη εξέλιξη της συνδιάσκεψης. Με 
την ευκαιρία δε της συνεδρίασης συμβουλίου 
των υπουργών εξωτερικών της Ευρώπης στις 
Βρυξέλλες, ο Έλληνας  υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας παρουσίασε τις Ελληνικές θέσεις 
και εξέφρασε την ενόχλησή του για τη συμπε-
ριφορά κυρίως της Γερμανίας. Από την άλλη ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει 
μία σειρά επισκέψεων, στο εξωτερικό, με στόχο 
να μεγαλώσει το συμμαχικό τόξο υπέρ της Ελ-

λάδας στο θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου, 
ενώ σε όλες τις διπλωματικές επαφές που έχει, 
βάζει στην κορυφή το θέμα, επισημαίνοντας ότι 
δεν νοείται πολιτική λύση στη Λιβύη χωρίς την 
ακύρωσή του.

Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν καθώς 
παρατηρείται αύξηση της τουρκικής προκλητι-
κότητας. Είστε ικανοποιημένος από τη στήριξη 
της Ε.Ε. στην χώρα μας; Πρέπει να συγκληθεί 
συμβούλιο πολιτικών αρχηγών όπως ζητά ο 
ΣΥΡΙΖΑ;

Η προκλητικότητα της Τουρκίας αντιμετω-
πίζεται με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Τρία 
βασικά στοιχεία μας κάνουν να έχουμε αυτή τη 
βεβαιότητα. Πρώτον ότι με βάση τους διεθνείς 
κανόνες   έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. 
Δεύτερον ότι αυτό το αντιλαμβάνονται και οι 
σύμμαχοί μας και με δηλώσεις, επιστολές και 
παρεμβάσεις τάσσονται στο πλευρό μας. Τρίτον 
ότι, αν προκληθούμε,  έχουμε την δυνατότητα, 
την αποτρεπτική ετοιμότητα και την αποφασι-
στικότητα να κάνουμε ότι χρειαστεί να προασπί-
σουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οι Ελλη-
νικός λαός θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στις 
ένοπλες δυνάμεις και την πολιτική ηγεσία, γιατί  
κανένας στη χώρα μας δεν είναι διατεθειμέ-
νος να εκχωρήσει εθνικά δίκαια. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα και 
να στηρίξει  πιο δυναμικά και πιο έμπρακτα τη 
χώρα μας. Αν είναι απαραίτητη η σύγκληση του 
συμβουλίου πολιτικών αρχηγών θα το κρίνει ο 
Πρωθυπουργός.

Πως κρίνετε την αντιπολιτευτική γραμμή 
του ΣΥΡΙΖΑ δεδομένης της συναίνεσης στο 
πρόσωπο της κυρίας Σακελλαροπούλου για 
την ανάληψη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 
αλλά την έντονη αντίθεση και κριτική σε άλλα 
θέματα; 

Η  επιλογή που έκανε ο Πρωθυπουργός στο 
πρόσωπο της κυρίας Σακελλαροπούλου, είναι 
μια υποψηφιότητα ενωτική και υπερκομματική, 
που  συγκέντρωσε ήδη μια ευρεία πλειοψηφία 
και για πρώτη φορά στη χώρα μας, εκλέχθηκε 
γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 ο  ΣΥΡΙ-
ΖΑ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και αποδιοργά-
νωση και προσπαθεί με στείρες αντιπολιτευτικές 
τακτικές να ξεπεράσει τα προβλήματά του και 
να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους του. Ελπίζω,  
σύντομα να το αντιληφθούν και να αλλάξουν 
τακτική.

Η επανασύσταση του Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής καταδεικνύει και το μέ-
γεθος του προβλήματος. Εκτός από την δημι-
ουργία δομών φιλοξενίας, ποιά άλλα βήματα 
πρέπει να γίνουν; 

Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι μία 
πολύ δύσκολη υπόθεση καθώς  οι μετακινήσεις 
πληθυσμών παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια 
μεγάλη έξαρση και αποτελούν ένα από τα με-
γαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου  κόσμου 
και η αντιμετώπισή του απαιτεί προσπάθεια, 
διεθνείς συνεργασίες και αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών. Η κατάσταση που παραλάβαμε, 
στη χώρα, ήταν χαοτική και άναρχη. Εκκρεμό-
τητες, καθυστερήσεις στην απόδοση ασύλου, 
πλημμελής φύλαξη των συνόρων και εμπλοκή 
πολλών φορέων καθιστούσαν την κατάσταση 
ανεξέλεγκτη. Εμείς αλλάζουμε πολιτική. Μετά 
και την ψήφιση του νέου νόμου για το άσυλο, 
έχουμε αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων μας. 
Ήδη έχουν ενισχυθεί  οι μονάδες του Λιμενικού 
και αναμένονται και οι προσλήψεις συνοριοφυ-
λάκων για να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες 
δυνάμεις φύλαξης των συνόρων.  Η χώρα απο-
κτά  ένα δομημένο σύστημα διεθνούς προστα-
σίας, το οποίο αυστηροποιεί και επισπεύδει τις 
διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Αυ-
τοί που δεν δικαιούνται ασύλου, θα μεταφέρο-
νται σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, μέ-
χρι την επιστροφή τους.  Τώρα όσον αφορά την 
περιοχή μας. Τίθενται συγκεκριμένα όρια στον 
αριθμό των προσώπων που θα μεταφερθούν σε 
κάθε περιοχή. Σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι 
πάνω από 1% του πληθυσμού ανά περιφέρεια. 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι λίγο 
κάτω από το 1%, οπότε δεν θα δεχθεί άλλους 
πρόσφυγες. Το πρόβλημα στη β΄ εκλογική περι-
φέρεια είναι οξυμένο διότι αν υπολογίσουμε τις 
δομές που έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές μας 
ξεπερνούν το 1%, άρα θα πρέπει να γίνει δίκαιη 
κατανομή σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Η ψήφος των αποδήμων είναι ένα πολύ 
σημαντικό βήμα. Ως πρόεδρος της Ειδικής Μό-
νιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασπο-
ράς, ποιες άλλες κινήσεις θεωρείτε ότι πρέπει 
να γίνουν ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να 
παραμένουν κοντά στην πατρίδα;

Είναι πολύ σημαντικό βήμα όπως πολύ σω-
στά αναφέρατε η ψήφος των αποδήμων, καθώς 
δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες, οι οποίοι 

Κανείς στη χώρα δεν είναι διατεθειμένος 
να εκχωρήσει εθνικά δίκαια

Συνέντευξη με τον βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη
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Σάββας
Αναστασιάδης

Έχουμε την αποτρεπτική 
ετοιμότητα να προασπίσουμε 

τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα

Η χώρα αποκτά ένα 
δομημένο σύστημα 

διεθνούς προστασίας, 
το οποίο αυστηροποιεί 

και επισπεύδει τις 
διαδικασίες εξέτασης 

των αιτήσεων ασύλου

είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και 
διαμένουν στο εξωτερικό, να ψηφίζουν στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας τους. Αυτό θα τονώσει το ενδιαφέρον τους και 
τις σχέσεις τους με την Ελλάδα.  Οι Έλληνες του εξωτερι-
κού είναι κοντά στην Πατρίδα. Στηρίζουν τις εθνικές μας 
θέσεις, στηρίζουν την οικονομία μας και προβάλλουν την 
χώρα ως τουριστικό προορισμό. Υπάρχουν  καλά επίπε-
δα συνεργασίας με τους ομογενειακούς θεσμούς και ορ-
γανώσεις και στην πρόσφατη συνάντηση που είχα με το 
διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευ-
τικής Ένωσης Ελλήνων, (Πα.Δ.Ε.Ε.) και με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από την έναρξη 
της επανάστασης του 1821,αποφασίσαμε να διοργανώ-
σουμε, στην Αθήνα, συνέδριο,  στις 7 Ιουλίου 2020, με 
θέμα τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιη-
θούν το 2021, στα κοινοβούλια που συμμετέχουν σε όλο 
τον κόσμο. Πρέπει όμως πάντα να είμαστε σε μία συνεχή 
προσπάθεια και συνεργασία  να λαμβάνουμε μέριμνα για 
τα θέματα που τους απασχολούν, όπως της παιδείας, της 
διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, της  Ελληνικής 
ιστορίας και του πολιτισμού, για να κρατήσουμε ζωντανή 
την εθνική συνείδηση και την αγάπη προς την πατρίδα.

  Ως βουλευτής της β  ́Θεσσαλονίκης, ποια είναι τα 
θέματα που θεωρείτε πρωτεύοντα και δεσμεύεστε πως 
θα προωθήσετε προς λύση, στη βουλή και στα αρμόδια 
υπουργεία, που αφορούν την συγκεκριμένη περιοχή;

Η Β’ Περιφέρεια είναι σε μεγάλο βαθμό αγροτική πε-
ριοχή. Ο αγροτικός κόσμος έχει υποστεί κι αυτός τα δεινά 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως με την υπερφορολόγη-
ση, με την έλλειψη χρηματοδότησης, με το υπερβολι-
κό κόστος παραγωγής και την έλλειψη πρόσβασης στις 
διεθνείς αγορές. Αλλά και η βιομηχανία επλήγη από το 
πρώτο κιόλας εξάμηνο του 2015 με τα capital controls 
που ανάγκασαν πολλές εταιρίες να «μεταναστεύσουν» 
για να επιβιώσουν, αφήνοντας πίσω τους ουρές ανέργων. 
Σ’ αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την απουσία υπο-
δομών όπως είναι το οδικό δίκτυο και οι συγκοινωνίες, 
που θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες προοπτικές στις 
μεταφορές και στις μετακινήσεις.  Επίσης παρατηρούνται 
μεγάλες ελλείψεις στις πρωτοβάθμιες  δομές Υγείας, με 
αποτέλεσμα οι πολίτες να ταλαιπωρούνται.  Σημαντικό 
επίσης  πρόβλημα, το οποίο επιδεινώνουν  πολλοί πα-
ράγοντες, είναι η παραβατικότητα που σε συνδυασμό με 
τις ελλείψεις στην αστυνομία γίνεται επικίνδυνο για την 
ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων της 
περιοχής, οι οποίοι δεν νιώθουν καμία ασφάλεια  στα σπί-
τια και στις δουλειές. Όλα τα προβλήματα της περιοχής 
είναι σημαντικά και πρέπει να αντιμετωπισθούν. Οι πα-
ρεμβάσεις μου είναι διαρκείς και πολλές φορές φέρνουν 
και λύσεις, όπως αυτή της  ενίσχυσης των Δήμων Βόλβης 
και Δέλτα με άνδρες των ειδικών ομάδων (ΟΠΚΕ),για να 
αντιμετωπισθεί η αυξημένη παραβατικότητα, που έγινε 
μετά από παρέμβασή μου στην υπουργό προστασίας του 
πολίτη, της καταβολής του επιδόματος de minimis στους 
καπνοπαραγωγούς του Νομού και άλλα.
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Τι λέει μελέτη του Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. για τα σήματα 
που κατατίθενται στο ευρωκοινοβούλιο

Κρασί, τσίπουρο και ούζο στην 
εμπροσθοφυλακή των μακεδονικών προϊόντων
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Το κρασί, το τσίπουρο και το ούζο είναι τα τρία 
προϊόντα που μπαίνουν στη «μάχη» της προστασί-
ας της προέλευσης των μακεδονικών προϊόντων 
σε Ευρώπη και κόσμο. Τα τρία συγκεκριμένα προϊ-
όντα αποτελούν την εμπροσθοφυλακή των ελλη-
νικών θέσεων, δεδομένου ότι έχουν ήδη εδώ και 
χρόνια Προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ελληνική πλευρά διαθέτει πλέον ένα πα-
νίσχυρο νομικό οπλοστάσιο για την απόλυτη 
κατοχύρωση και προστασία των μακεδονικών 
προϊόντων στις αγορές. Μετά την πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων και την κατάθεση του 
brand name στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στο Αλικάντε της 
Ισπανίας, σειρά παίρνει η παράθεση των ελληνικών 
θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έργο αυτό 
έχει αναλάβει η ευρωβουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας Μισέλ Ασημακοπούλου, μέσω της οποίας 
παραγγέλθηκε και συντάχθηκε ειδική μελέτη από 
το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Δικαίου, που αποτελεί τη μεγάλη νομική φαρέτρα 
της ελληνικής πλευράς. Η κυρία Ασημακοπούλου 
θα παρουσιάσει στο επόμενο διάστημα την υπόθε-

ση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της ΕΕ.

«Τεκμηριώνουμε τις θέσεις των ελληνικών 
επιχειρήσεων σε σχέση με τα ζητήματα της χρήσης 
των εμπορικών σημάτων και ονομασιών που πε-
ριλαμβάνουν τον όρο Μακεδονία και για τα οποία 
υπάρχει ασάφεια ή δεν επιλύονται από τη Συμφω-
νία των Πρεσπών», είπε στην Karfitsa το μέλος της 
ερευνητικής ομάδας του ΚΔΕΟΔ, πρόεδρος του δι-
κηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλος της 
επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από την ελληνική 
πλευρά για τις διαπραγματεύσεις με τους γείτονες, 
Στάθης Κουτσοχήνας.

Στη μελέτη που αποτελεί το ισχυρότερο εργα-
λείο ισχυροποίησης της πραγματικότητας για την 
ονομασία των μακεδονικών προϊόντων και την 
προστασία τους, δεδομένου ότι ήδη είναι σε εξέ-
λιξη προσπάθειες να καπηλευτεί η πλευρά της 
Βόρειας Μακεδονίας τον όρο «Μακεδονία» χωρίς 
επιπρόσθετο προσδιορισμό σε προϊόντα της γειτο-
νικής χώρας, παρατίθεται όλο το νομικό καθεστώς, 
η κατάσταση που επικρατεί, ενώ τονίζονται τα 
επιχειρήματα που έχει η ελληνική πλευρά έναντι 
των γειτόνων. Παράλληλα δίδονται κατευθύνσεις 

σχετικά με τις πολιτικές ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν για την προστασία των προϊόντων. «Γίνεται 
μία καταγραφή της νομοθεσίας και της νομολογίας 
σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και εξάγο-
νται τα συμπεράσματα που αποτελούν τα επιχειρή-
ματα της δικής μας πλευράς, των ελληνικών επι-
χειρήσεων. Παράλληλα στη μελέτη διατυπώνονται 
σκέψεις για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα 
μπορούσαν να αναληφθούν από τα όργανα της ΕΕ 
ώστε εν όψει των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βόρειας Μακεδονίας, να 
επιλυθούν τα ζητήματα αυτά σχετικά με τη χρήση 
των ονομασιών τα οποία παρέμεναν ασαφή από τη 
Συμφωνία», συμπλήρωσε ο κ. Κουτσοχήνας.  

 
Η μελέτη 
Στο Αλικάντε, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτη-

σίας βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου της πρότα-
σης που κατατέθηκε από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέ-
ων και αφορά το σήμα «Macedonia the Great»που 
θα χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις – μέλη του 
συνδέσμου για προϊόντα που παράγονται στις 
τρεις γεωγραφικές περιφέρειες της Μακεδονίας. 
Εκτιμήσεις αναφέρουν πως η έγκριση είναι θέμα 
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του αμέσως επόμενου διαστήματος να επισημοποιηθεί. 
Παράλληλα λίγο πριν το τέλος του 2019 έγινε η δεύτερη 
συνάντηση των δύο κρατικών επιτροπών που διαπραγμα-
τεύονται τη χρήση των σημάτων για 
τις δύο χώρες, όπως προβλέπεται 
από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η 
πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας 
επιχειρεί να προωθήσει την άπο-
ψη ότι η Συμφωνία δεν μπορεί να 
επεκταθεί στον ιδιωτικό τομέα, 
αναφορικά με τη χρήση του όρου 
«Μακεδονία». Μάλιστα παρά τις 
αλλαγές που έγιναν σε αρκετά 
προϊόντα, επιμελητήρια εξα-
κολουθούν να χρησιμοποιούν 
την ονομασία στους τίτλους 
τους, ενώ το κλίμα λόγω των 
εκλογών παραμένει ρευστό.

Όμως η ελληνική πλευρά 
θεωρεί ότι η απόφαση πρέ-
πει να ληφθεί άμεσα από 
τα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεδομένης της 
συζήτησης ένταξης της 
χώρας. «Αυτοί θέλουν να 
προχωρήσουν και να βρε-
θεί λύση επειδή είναι ο 
βασικός τρόπος να βγουν 
στην ΕΕ αλλά υπάρχουν 
υπεκφυγές», έλεγε 
στην Karfitsa μέλος 

της ελληνικής διπλωματίας που γνωρίζει για τη διαχείριση 
της υπόθεσης. Σύμφωνα με τη μελέτη, ακόμη και πριν τη 
Συμφωνία των Πρεσπών αρκετές επιχειρήσεις κατοχύρω-
σαν τα προϊόντα τους στο ευρωπαϊκό γραφείο διανοητικής 

ιδιοκτησίας. «Ως προς τις γεω-
γραφικές εν-
δείξεις, ο όρος 
«Μακεδονία» 
προστατεύεται 
ως Προστασία 
Γεωγραφικής 
Ένδειξης (ΠΓΕ) 
σε σχέση με τρία 
προϊόντα, και συ-
γκεκριμένα τον 
οίνο, το τσίπουρο 
και το ούζο, και 
επομένως απολαμ-
βάνει σε σχέση με 
τα προϊόντα αυτά τις 
ευρύτερης και ισχυ-
ρότερης προστασίας 
που επιφυλάσσεται 
στις γεωγραφικές εν-
δείξεις», σημειώνεται 
και αυτό αποτελεί ένα 
από τα ισχυρότερα επι-
χειρήματα κατοχύρω-
σης, δεδομένου ότι η 
προσπάθεια παραπλάνη-
σης γίνεται ήδη με κρασιά 

της Βόρειας Μακεδονίας.
Στη μελέτη αναλύεται ο κίνδυνος που ενέχεται, καθώς 

γίνεται προσπάθεια επιχειρήσεων από τη γείτονα να χρησι-
μοποιούν τον όρο «Μακεδονία» ακόμη και με πρόσθεση – 
με μικρότερα γράμματα – της προέλευσης από τη Βόρεια 
Μακεδονία, να παραπλανηθούν οι καταναλωτές της Ευρώ-
πης και του κόσμου. Με την αναφορά ότι η ονομασία «Βόρεια 
Μακεδονία « στη Συμφωνία είναι erga omnes στη μελέτη 
σημειώνεται πως «καθίσταται προφανές ότι η κυκλοφορία 
εμπορευμάτων από επιχειρήσεις της Βόρειας Μακεδονίας 
που θα φέρουν σήμα με τους όρους «Μακεδονία» ή «Μα-
κεδονικός» δύναται να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις 
ελληνικές επιχειρήσεις όσο και στο καταναλωτικό κοινό, 
δεδομένου του κινδύνου παραπλάνησης που δημιουργεί-
ται σχετικά με την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών 
που φέρουν το εκάστοτε σήμα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος 
κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, εάν 
στο σήμα δεν προστίθεται ο προσδιορισμός «Βόρεια» είναι 
διπλός καθώς, πρώτον, χωρίς τον προσδιορισμό αυτόν το 
εκάστοτε σήμα δεν θα παραπέμπει στο κράτος προέλευ-
σης, η επίσημη ονομασία του οποίου είναι πλέον «Βόρεια 
Μακεδονία», ενώ δεύτερον, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με 
τα προϊόντα που παράγονται στη γεωγραφική περιοχή της 
Βόρειας Ελλάδας, τη Μακεδονία. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο 
προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού 
να διακρίνονται τα προϊόντα που παράγονται στη Βόρεια 
Μακεδονία με την προσθήκη του επιθετικού προσδιορισμού 
«Βόρεια» στο σήμα που τα διακρίνει», τονίζεται στη μελέτη.

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
CENTRE OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN ECONOMIC LAW 

 

 

 

 

 

 

Εμπορικά Σήματα και Γεωγραφικές Ενδείξεις 
κατά το ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο Case Study: Η χρήση του όρου «Μακεδονία» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2019  



10 25.01.2020

Στον καθιστικό χώρο του Υπνωτηρίου Αστέ-
γων έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες άτομα, άν-
δρες και γυναίκες, που τις προηγούμενες ώρες 
βρισκόταν διάσπαρτα στους δρόμους της Θεσ-
σαλονίκης. Είναι αργά το βράδυ, η θερμοκρασία 
έχει σημειώσει αισθητή πτώση και η συγκεκρι-
μένη κοινωνική δομή του δήμου Θεσσαλονίκης 
είναι γεμάτη από ωφελούμενους. Κάποιοι πα-
ρακολουθούν τηλεόραση, κάποιοι άλλοι συζη-
τούν μεταξύ τους...

Μεταξύ αυτών ο Δ. μετανάστης στη Γερμα-
νία, με δικές του επιχειρήσεις, γύρισε στην Ελ-
λάδα πριν από 15 χρόνια. Ωστόσο, λόγω της 
οικονομικής κρίσης και των κακών επιχειρημα-
τικών επενδύσεων τα έχασε όλα. Χώρισε με τη 
σύζυγο του, δεν έχει επαφή με τα παιδιά του και 
τους τελευταίους μήνες το υπνωτήριο είναι το 

σπίτι του. 
Λίγο παραδίπλα κάθεται ο Α. από το Πακι-

στάν. Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, ως ενδιάμεσο 
σταθμό, με σκοπό να μεταβεί στην Αυστρία για 
να συναντήσει τον αδελφό του και να εργαστεί 
εκεί. Εξαιτίας όμως της γραφειοκρατικής διαδι-
κασίας στην έκδοση ασύλου βρίσκεται “εγκλω-
βισμένος” στην πόλη τα τελευταία χρόνια. Προ-
σπάθησε να κάνει μεροκάματα εργαζόμενος σε 
πλυντήριο αυτοκινήτων και σε συγκομιδή ελι-
ών στη Χαλκιδική.

Πρόκειται για μόλις δύο από από τους δε-
κάδες ωφελούμενους του Υπνωτηρίου Αστέγων 
του δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί 
στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 13, από τις 7 το 
απόγευμα έως το πρωί της επόμενης ημέρας. Σε 
αυτή την κοινωνική δομή, περισσότερα από 65 

άτομα βρίσκουν καθημερινά και για διάστημα 
έξι μηνών ένα καθαρό κρεβάτι για να κοιμη-
θούν, ένα χώρο για να αλλάξουν τα ρούχα τους 
και να κάνουν μπάνιο, πρωινό και βραδινό φα-
γητό. 

Πρόκειται για ένα χώρο περίπου 750 τετρα-
γωνικών μέτρων που διαθέτει κοιτώνες, χωρι-
σμένους σε ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία, το 75% των φιλοξενουμένων είναι 
άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες. Όπως αναφέ-
ρουν οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές του 
κεντρικού δήμου οι περισσότεροι είναι άνθρω-
ποι μοναχικοί και δύσκολα «ανοίγονται» για να 
μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες και τα 
προβλήματα τους.

Το Υπνωτήριο Αστέγων άρχισε να λειτουργεί 
το 2013 σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ και 

Το «καταφύγιο» των αστέγων  
550 άτομα έχουν φιλοξενηθεί σε 3 χρόνια ενώ άρχισε να λειτουργεί το 2013 
σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ και μετά από δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος
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μετά από δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος. Από τον Φε-
βρουάριο του 2017 που ξεκίνησε υπό την αποκλειστική 
διαχείριση του δήμου Θεσσαλονίκης και έως τώρα έχουν 
φιλοξενηθεί περισσότερα από 550 άτομα διαφόρων εθνι-
κοτήτων.

Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του υπουργείου Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, σε μια προσπάθεια να σκιαγρα-
φηθεί το προφίλ των αστέγων, προέκυψε πως οι περισ-
σότεροι είναι άνδρες, ελληνικής καταγωγής, ηλικίας από 
18 - 44 ετών, ενώ ένα μικρό ποσοστό είναι συνταξιούχοι. 
Στη Θεσσαλονίκη, ο πληθυσμός φτάνει περίπου τα 380 
άτομα, με τον αριθμό να μοιράζεται στους δρόμους και 
τις κοινωνικές δομές. 

Ιδιαίτερα τις ημέρες όπου το ψύχος είναι έντονο και η 
θερμοκρασία πέφτει χαμηλά ο δήμος Θεσσαλονίκης και η 
αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής λαμβάνουν έκτακτα 
μέτρα για την υποστήριξη τους καθώς πέρα από το Υπνω-
τήριο Αστέγων και το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων 
στην οδό Μοναστηρίου 62 λειτουργούν και άλλοι θερ-
μαινόμενοι χώροι όπου παρέχονται είδη άμεσης ανάγκης, 
όπως sleepingbags και ξηρά τροφή. 

Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης καλούνται να επικοινω-
νούν με την κινητή μονάδα Streetworker της ΑΡΣΙΣ στο 
τηλέφωνο 6945426330, εφόσον γνωρίζουν κάποιον 
άστεγο και παράλληλα να ενημερώνουν όποιον άστεγο 
γνωρίζουν για τις κοινωνικές δομές που λειτουργεί ο δή-
μος. 

Ωστόσο όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος, Χάρης Αη-
δονόπουλος, επειδή ο “άνθρωπος είναι αυτεξούσιος θα 
πρέπει μόνο να κινδυνεύει η ζωή του ή η δημόσια υγεία 
για να μεταφερθεί -με εισαγγελική εντολή- σε κοινωνική 
δομή. 
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Λένε «τα παράπονα στον δήμαρχο». Έτσι και 
ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρ-
τζίδης, ακούει τα παράπονα των δημοτών που 
επικεντρώνονται στις αστικές συγκοινωνίες, την 
ασφάλεια και την ανεργία και προσπαθεί να δί-
νει λύσεις. Όπως αναφέρει, σε συνέντευξη στην 
εφημερίδα “Κarfitsa”, η διοίκηση του συνεχίζει 
στη νέα θητεία με την ίδια ένταση και διάθεση 
για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης, 
τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και 
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
αλλά και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων.  

Κύριε Δεμουρτζίδη, με ποια φιλοσοφία ξε-
κίνησε η διοίκησή σας αυτή τη δεύτερη, νέα, 
θητεία; Συνεχίζουμε! Με την ίδια ένταση και 
διάθεση, για την επίλυση των προβλημάτων 
της πόλης μας και τη δημιουργία προϋποθέσε-
ων ανάπτυξης και αναβάθμισης της ποιότητας 
ζωής των συμπολιτών μας. Με την έναρξη της 
νέας δημοτικής περιόδου 2019 -2023, σχεδι-
άζουμε και θα υλοποιήσουμε όλες εκείνες τις 
απαραίτητες δράσεις με σκοπό την αναβάθμιση 
των υποδομών, τον εκσυγχρονισμό των δομών 
και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες.

Τι παρεμβάσεις σχεδιάζετε μέσα στο νέο 
έτος για τη βελτίωση της καθημερινότητας 
των δημοτών; Οι παρεμβάσεις μας είναι πο-
λυεπίπεδες και αφορούν το σύνολο των διοι-
κητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του 
δήμου. Προωθούνται εντατικά συγκεκριμένες 
δράσεις και έργα του υπηρεσιακού μηχανισμού 
όλων των διευθύνσεων. Κοινή συνισταμένη 
όλων των ενεργειών μας, η ευταξία στην πόλη 
και η αξιοπρεπής καθημερινή διαβίωση των κα-
τοίκων της Σταυρούπολης, της Πολίχνης και της 
Ευκαρπίας.

Το 2020 συμπληρώνονται δέκα χρόνια 
από την ένωση των τριών δημοτικών ενοτή-
των, Σταυρούπολης, Πολίχνης και Ευκαρπίας. 
Έχετε καταφέρει να “ισορροπήσουν” ή υπάρ-
χουν ακόμη διαφορές; Δέκα χρόνια μετά την 
απόφαση για εφαρμογή του Καλλικράτη, είναι 
καλό να γίνει μια αποτίμηση αυτής της πορείας 
από την κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση και 
την κεντρική διοίκηση του κράτους. Στο διευρυ-
μένο δήμο του τόπου μας, αντιμετωπίστηκαν τα 
προβλήματα που προέκυψαν από τη συνένωση 
και συνεχίζουμε την προσπάθεια για ισόρροπη 
ανάπτυξη και κατανομή των έργων σε όλες τις 

ενότητες κατόπιν ιεράρχησης των αναγκών. Με 
την ευκαιρία να σας αναφέρω ότι προχωράμε 
σε πολεοδομικό ανασχεδιασμό του δήμου που 
αποτελεί μια πρόκληση αλλά και μια αναγκαι-
ότητα καθώς έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα 
(χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές ανάγκες). 
Εγκρίθηκε η Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδί-
ου που αφορά τη Σταυρούπολη με ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση, μετά από 15 χρόνια ολοκλη-
ρώθηκε η μελέτη για την τροποποίηση του ΓΠΣ 
της Πολίχνης ενώ προχωράμε και στην τροπο-
ποίηση του ΓΠΣ της Ευκαρπίας. Με αυτές τις πο-
λεοδομικές παρεμβάσεις στις τρεις δημοτικές 
ενότητες, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για 
καλύτερη χωρική οργάνωση, ανάπτυξη του δή-
μου μας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών.

Δήμαρχε, ποιο είναι το παράπονο που 
ακούτε πιο συχνά από τους πολίτες; Και τι 
μπορείτε να κάνετε για την επίλυσή του; Είναι 
γνωστό σε όλους μας ότι η καθημερινή ταλαι-
πωρία των συμπολιτών μας με τις αστικές συ-
γκοινωνίες, αποτελεί το κορυφαίο πρόβλημα 
της καθημερινότητας, ενώ ψηλά στην ατζέντα 

για τους κατοίκους του δήμου Παύλου Μελά 
και της δυτικής Θεσσαλονίκης ευρύτερα, είναι 
η ανεργία και η ασφάλεια. Εμείς προσπαθούμε 
όχι μόνο να ακούμε τα παράπονα, αλλά μέσα 
από τις πολιτικές μας να δίνουμε λύσεις, να δια-
σφαλίζουμε την ευρυθμία της πόλης, να στεκό-
μαστε δίπλα σε όλους τους συμπολίτες μας και 
να στηρίζουμε εκείνους που έχουν περισσότερο 
ανάγκη.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπλαση του 
πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά; Κινούμα-
στε στην τελική ευθεία και σύντομα το όραμα 
θα γίνει πράξη με το εμβληματικό έργο της ανά-
πλασης του πρώην στρατοπέδου σε Μητροπο-
λιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Λίγες ημέρες πριν 
την αλλαγή του έτους, και συγκεκριμένα στις 
16 Δεκεμβρίου, με δύο πολύ σημαντικές απο-
φάσεις έκλεισε ο κύκλος εργασιών του Δημο-
τικού Συμβουλίου για το 2019 ανοίγοντας επί-
σημα το δρόμο για τη δημοπράτηση του έργου. 
Ψηφίσαμε την περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Παύλου Μελά συνολικού προϋπολογι-
σμού 19,96 εκατ. ευρώ καθώς και τη διενέργεια 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Πρόσφατα το ΔΑΚ Σταυρούπολης πήρε το 
όνομα του πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή 
Λάζαρου Παπαδόπουλου. Έχει τους απαιτού-
μενους αθλητικούς χώρους ο δήμος; Είναι 
μεγάλη μας τιμή που ένας αθλητής τέτοιου βε-
ληνεκούς αποδέχτηκε την πρότασή μας και από 
τις 28 Δεκεμβρίου 2019 ο αθλητικός χώρος του 
δήμου μας φέρει το όνομα του Λάζαρου Παπα-
δόπουλου, που αποτελεί πρότυπο για τη νέα 
γενιά. Νιώθουμε υπερηφάνεια που ο Λάζαρος 
ξεκίνησε την αγωνιστική του σταδιοδρομία από 
τις γειτονιές μας και όπως ανέφερα, σε κείνο το 
αξέχαστο αθλητικό απόγευμα που το χάρηκε 
όλη η πόλη.

Να σας ενημερώσω, ότι μέσα στο 2019 ολο-
κληρώσαμε τις εργασίες κυρίως σε γήπεδα πο-
δοσφαίρου και μπάσκετ, σε όλες τις γειτονιές. 
Οι παρεμβάσεις μας στοχεύουν στην αισθητική 
αναβάθμιση αυτών των δημοτικών χώρων και 
την ασφάλεια των αθλούμενων. Το 2020 ξεκι-
νά με την απόφασή μας να προχωρήσουμε στην 
ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμ-
βητηρίου, ένα έργο για το οποίο εξασφαλίστηκε 
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και 
θα αλλάξει τα δεδομένα στην αθλητική εγκατά-
σταση στολίδι της Άνω Ηλιούπολης.

Ακούμε τα παράπονα των δημοτών
και προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις 

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης στην «Κ»
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Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργού Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με την έκδοση των νέων ταυ-
τοτήτων, με χρήση ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης των πολιτών 
και καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής, προκαλούν ικανοποί-
ηση στο βαθμό που αποτυπώνουν την προσπάθεια της χώρας να 
βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρ-
νησης. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει 
στον τομέα αυτό αρκετά βήματα προόδου, ωστόσο εξακολουθεί 
να υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2018, η 
χώρα μας βρέθηκε στην 27η θέση μεταξύ των 28 μελών της Ε.Ε., 
όσον αφορά την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. 

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνο-
λογιών στη δημόσια διοίκηση βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα 
των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, συμβάλλει 
στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του δημοσίου, 
περιορίζει τα φαινόμενα διαφθοράς και αυξάνει την εμπιστοσύνη 
προς το κράτος. Με δεδομένο ότι η ορθολογική και αποτελεσμα-
τική λειτουργία του κράτους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας μετά την 
κρίση, είναι προφανές ότι χρειάζεται να κινηθούμε με ταχύτερα 
και αποφασιστικά βήματα για την ενίσχυση της ψηφιακής διακυ-
βέρνησης. 

Στην προσπάθεια αυτή, η χώρα μπορεί να επωφεληθεί από 

το παράδειγμα επιτυχημένων πρακτικών οι οποίες εφαρμόζο-
νται ήδη στο εξωτερικό, με κατάλληλη πάντα προσαρμογή στη 
δομή και τα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Κοινό 
χαρακτηριστικό αυτών των πρακτικών ότι προτάσσουν την εξυ-
πηρέτηση των πολιτών, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες αρχές: δη-
μιουργία ενιαίων σημείων πρόσβασης, διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων και χρήση της αυτοπληροφόρησης, ώστε ο πολίτης 
να μη χρειάζεται να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες περισσότερο 
από μια φορά, υιοθέτηση πολύ-καναλικού συστήματος υπηρεσι-
ών, φιλικότητα προς το χρήστη, κ.ά. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να 
βρουν εφαρμογή και στη χώρα μας, με τις κατάλληλες παρεμ-
βάσεις και – κυρίως – στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης, η οποία 
θέλει τις διαδικασίες να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πολίτη 
και της επιχείρησης και όχι το αντίστροφο. 

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού, 
δείχνουν ότι υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση για να προ-
χωρήσει αυτή η προσπάθεια. Αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε σε 
εύθετο χρόνο τα αποτελέσματα στην πράξη. Είναι καιρός πλέον 
και για την Ελλάδα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής 
εποχής, προκειμένου να δημιουργήσει ένα κράτος σύγχρονο, φι-
λικό προς τον πολίτη και τις επενδύσεις, το οποίο θα λειτουργεί 
με λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερα «παράθυρα» διαφθο-
ράς, με περισσότερη διαφάνεια, συνέπεια και ποιότητα. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του εμπορικού 
και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… Επέβαλαν δια 
της βίας με τα μνημόνια τη φτώχεια και την καταστροφή στον 
Ελληνικό λαό, με συνεχείς φόρους, χαράτσια, πρόστιμα και αντι-
συνταγματικές «ρυθμίσεις» λεηλατώντας τα πάντα! Τίποτα δεν 
έμεινε όρθιο και κάθε προσπάθεια επιβίωσης θεωρείται έγκλημα 
και παραβίαση των Νόμων, που οι δανειστές μας υποχρέωσαν να 
εφαρμόζουμε για το …καλό μας! Παρακολουθούμε έκπληκτοι 
στις ειδήσεις, να πηδούν νοικοκυραίοι από τα μπαλκόνια και τις 
ταράτσες και να  συλλαμβάνονται συμπολίτες μας, μεγάλης ηλι-
κίας ως κοινοί εγκληματίες (!) επειδή αδυνατούν να πληρώσουν 
τους φόρους τους. Δακτυλικά αποτυπώματα, πρόστιμα και προ-
σαγωγές σε δίκες (!) για να διαπομπευτούν  εκ νέου δημόσια και 
να τιμωρηθούν ξανά για το τεράστιο έγκλημά τους « γιατί πήραν 
ένα δάνειο από τις τράπεζες για να στεγάσουν τα όνειρά τους»! 
Με συνοπτικές διαδικασίες ξεσπιτώνουν καθημερινά νοικοκύρη-
δες με fast-track ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και οι τράπε-
ζες που ελέγχονται από τους ίδιους, μεταβιβάζουν χρέη Ελλήνων 
πολιτών σε ξένα funds που ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι 
της λεηλασίας! 

Δύο δις ευρώ επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών 

προσώπων στην εφορία, προστέθηκαν στη χρονιά που πέρασε 
και την ψεύτικη «ωραία εικόνα» της αλλαγής του πολιτικο-οι-
κονομικού σκηνικού με τις φορο-ελαφρύνσεις και την …ανάκαμ-
ψη της αγοράς (!) - που μόνο στα λόγια την είδαμε μέχρι τώρα 
- τη «χάλασε» μόλις πρόσφατα ο κ. Γεωργιάδης τονίζοντας με 
παρρησία και προς έκπληξη όλων, ότι εκτός της επάρκειας της 
σύνταξης των 300 ευρώ το μήνα για να ζήσει κανείς (!) από τον 
Απρίλιο, θα αρχίσουν και οι κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας!

 Φορτώνουν συνεχώς κάθε μήνα στην πλάτη των Ελλήνων, 
νέους φόρους, τόκους, πρόστιμα, «ρυθμίσεις» και «άλλες λη-
στρικές διατάξεις» μέσω της «Ανεξάρτητης» Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, με τελικό στόχο την αρπαγή της περιουσίας των Ελλή-
νων. Δέκα χρόνια τώρα, το 70% του εισοδήματος των πολιτών 
πάει σε φόρους και χαράτσια. Η τιμή της βενζίνης έφτασε το 1,65 
ευρώ/λίτρο και από αυτά το ένα και πλέον ευρώ είναι δασμοί και 
φόροι (!) δηλαδή, εισπράττονται εκατομμύρια ευρώ ημερησίως 
και «χάνονται» στη μαύρη τρύπα του υπερ-ταμείου των δανει-
στών! Έζωσαν στην κυριολεξία τη Θεσσαλονίκη με 18 και διόδια 
στην Εγνατία Οδό και τους καθέτους της, πνίγοντας κάθε ελπίδα 
για ανάπτυξη του τόπου μας, για πολλά-πολλά ακόμη χρόνια…

Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Να προχωρήσουμε ταχύτερα 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

opinions
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Η πρόεδρος της Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ Μαρία Μήτσιου στην «Κ»

«Να ξεπεράσουμε τα εμπόδια 
στο γυναικείο αθλητισμό»

Η πρόσφατη ημερίδα της ΠΕΠΓΑΣ για το γυναικείο 
ποδόσφαιρο στην Θεσσαλονίκη, προκάλεσε σειρά συ-
ζητήσεων και σχολίων καθώς για πρώτη φορά μια επι-
στημονική οργάνωση ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο 
θέμα. Η ΠΕΠΓΑΣ είναι η Πανελλήνια Ένωση Προώθησης 
Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ με σκοπό να δοθεί 
στις γυναίκες όλων των ηλικιών το δικαίωμα να κατα-
κτήσουν όχι μόνο τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 
από τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη φυσική δρα-
στηριότητα, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις 
ηγετικές θέσεις της διοίκησης του αθλητισμού. Ανάμεσα 
στα μέλη της ΠΕΠΓΑΣ υπάρχουν αναγνωρισμένες αθλή-
τριες και προπονήτριες σε εθνικό επίπεδο, ερευνήτριες 
από διάφορες επιστήμες, φοιτήτριες των ΤΕΦΑΑ καθώς 
και αθλούμενες γυναίκες. Η πρόεδρός της Μαρία Μή-
τσιου καθηγήτρια ειδικής φυσικής αγωγής και Διδάκτωρ 
ΑΠΘ μιλά στην Καρφίτσα για τον απόηχο της ημερίδας και 
τους στόχους της επιστημονικής ένωσης για τη χρονιά 
που διανύουμε.

Με αφορμή την πρώτη επιτυχημένη ημερίδα για το 
γυναικείο ποδόσφαιρο που διοργανώσατε πως ορα-
ματίζεστε το ρόλο της ΠΕΠΓΑΣ στο γυναίκειο αθλητι-
σμό? Η «Πανελλήνια Ένωση Προώθησης των Γυναικών 
στον Αθλητισμό και τα Σπορ» ιδρύθηκε πριν από αρκετά 
χρόνια από μια ομάδα καθηγητριών Φυσικής Αγωγής, 
που δίδασκε στα ΤΕΦΑΑ. Πρόκειται για μια επιστημονική 
ένωση γυναικών που εργάζεται για την ισότητα των φύ-
λων στον αθλητισμό και στη διοίκηση του αθλητισμού. 
Η ΠΕΠΓΑΣ, με πίστη στο σκοπό της, θα συνεχίσει να δι-
οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις, όπως σεμινάρια και 
ημερίδες, αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας πρόσωπα 
και φορείς, που προσφέρουν στο γυναικείο αθλητισμό. 
Συγκεκριμένα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, σε συνεργα-
σία με άλλους φορείς, στοχεύουμε στη διάδοσή του στον 
γυναικείο πληθυσμό, μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων. 
Η πρώτη επιστημονική ημερίδα, που έγινε στην Θεσσα-
λονίκη, με θέμα «Γυναικείο Ποδόσφαιρο: Προπονητική & 
Διαιτησία», κατά κοινή ομολογία στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία. Αυτό μας δίνει δύναμη ώστε να συνεχίσουμε την 
προσπάθειά μας για την παρότρυνση της ενασχόλησης 
των γυναικών σε ερασιτεχνικό αλλά και σε επαγγελμα-
τικό επίπεδο.

Ποιες αδυναμίες  εντοπίζετε στο ρόλο της γυναίκας 
αθλήτριας και πως μπορεί να συμβάλει η ΠΕΠΓΑΣ ως 
αρωγός των αθλητριών? Δυστυχώς οι αδυναμίες είναι 
πολλές και η γυναίκα αθλήτρια τυγχάνει άνισης μετα-
χείρισης. Η προβολή του γυναικείου αθλητισμού από τα 
ΜΜΕ είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα οι μεγάλοι χορηγοί 
να μην ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Αυτό πρέπει να 
αλλάξει και η ΠΕΠΓΑΣ θα εργαστεί προς αυτήν την κα-
τεύθυνση.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτετε για τη νέα 

χρονιά? Για το έτος 2020, μεταξύ άλλων έχουμε προ-
γραμματίσει δύο επιπλέον επιστημονικές ημερίδες με 
θέμα το ποδόσφαιρο γυναικών. Οι προτεραιότητες που 
θέτουμε είναι η επίτευξη του σκοπού μας με εξωστρε-
φείς δράσεις και η προσέλκυση νέων μελών. Η ΠΕΠΓΑΣ 
ξεκίνησε από τα ΤΕΦΑΑ, αλλά απευθύνεται σε όλες και 
σε όλους. Η ιδέα για την ίδρυσή της προέκυψε από την 

αντιμετώπιση των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού 
και την ανάγκη για αύξηση του αριθμού των γυναικών 
υποψηφίων σε θέσεις διοίκησης του αθλητισμού. Αυτό 
που συνεχίζει να εκφράζει η ΠΕΠΓΑΣ είναι η μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό καθώς και 
στη λήψη των αποφάσεων σε όλες τις πτυχές του αθλη-
τισμού.
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HEALTH&LIFEHEALTH&LIFE Κάθε εβδομάδα 
ένας πολύτιμος οδηγός 

για την υγεία και την ευεξία 

Γράφουν:
Δ. ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
Θ. ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ

Θ.ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ
Μ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Σε έξαρση η εποχική γρίπη, ένα 4χρονο παιδί ανάμεσα στα θύματα

Απαραίτητος ο αντιγριπικός εμβολιασμός
Για ακόμη μια χρονιά η εποχική γρίπη αποδεικνύεται 

ένας «σιωπηλός» δολοφόνος καθώς και φέτος ευθύνε-
ται για σειρά θανάτων. Μέσα σε διάστημα μόλις επτά (7) 
ημερών από τις 13 έως τις 19 Ιανουαρίου 2020  οκτώ 
(8) άτομα έχασαν τη ζωή τους ανεβάζοντας τον συνολι-
κό αριθμό νεκρών σε πάνω από δεκατρείς (13), ανάμεσα 
τους και ένα παιδί  4 ετών. Πρόκειται για 8 άνδρες και 5 
γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 4 έως 89 έτη. 

Από τα 11 κρούσματα απομονώθηκε ιός γρίπης τύ-
που Α και από τα 2 ιός γρίπης τύπου Β. Από αυτά, επτά 
κρούσματα νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας (ΜΕΘ), ενώ τα υπόλοιπα έξι δεν νοσηλεύτηκαν σε 
ΜΕΘ. Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων τα 12 από 
τα 13 ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου, όμως 
παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αρμόδιων αρχών και το 
γεγονός πως συνίσταται εμβολιασμός για τις συγκεκρι-
μένες κατηγορίες ατόμων, ώστε να προφυλαχθούν, μόνο 
τα τρία από το σύνολο των θυμάτων είχαν εμβολιαστεί. 

Από την αρχή της δραστηριότητας της γρίπης έχουν 
καταγραφεί 59 σοβαρά κρούσματα. Από αυτά, τα 50 νο-
σηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, ενώ μόνο 25 (42,4%) είχαν εμβο-
λιαστεί για τη γρίπη.  Συνολικά 7 παιδιά από μηνών έως 9 
ετών έχουν νοσηλευθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Η εποχική γρίπη έχει ήδη μπει στη φάση της έξαρσης και 
στο προσεχές διάστημα αναμένεται σημαντική αύξηση 
των κρουσμάτων. 

Οι ειδικοί επιστήμονες θεωρούν τον εμβολιασμό την 
καλύτερη ασπίδα απέναντι στον ιό της γρίπης και ειδικά 
για τις ευπαθείς ομάδες  θεωρείτε απαραίτητος.

Οδηγίες σχολείων προς γονείς για τη γρίπη 
Υπάρχουν σχολικές μονάδες ανά τη χώρα που έχουν 

αρχίσει να δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες για τη γρίπη 
προς τους γονείς. Οι ενημερώσεις  αφορούν τη γρίπη Α, 
αλλά και τη γρίπη τύπου H1N1.Στην επιστολή που διαβι-
βάστηκε γονείς μαθητών τονίζεται ότι τις τελευταίες ημέ-
ρες καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης 
τύπου H1N1.

Όπως επισημαίνετε τα συμπτώματα που πρέπει να 
ανησυχήσουν του γονείς είναι: αιφνίδια έναρξη υψηλού 
πυρετού, βήχας, πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις, 
καταρροή, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, ρίγη, αίσθημα κό-
πωσης, διάρροια και εμετοί .

ΕΟΔΥ: Τα μέτρα προστασίας απέναντι στη γρίπη
- Απαραίτητη τήρηση των μέτρων υγιεινής και ανα-

πνευστικής υγιεινής.  Άτομα που έχουν τον ιό πρέπει να 
αποφεύγουν τον συγχρωτισμό και να οδηγούνται σε οι-
κειοθελή απομόνωση.

- Η έγκαιρη χρήση των αντι-ιικών φαρμάκων κατά 
της γρίπης με τις πρώτες εκδηλώσεις (μέσα σε 2 ημέρες) 
κατά την κρίση των θεραπόντων ιατρών, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η εργαστηριακή επιβεβαίωση.  

Κορονοϊός: Σε ετοιμότητα οι υγειονομικές αρχές 
και τα αεροδρόμια

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της 
χώρας μας και όχι μόνο μετά την εμφάνιση του Κορονο-
ϊού. Η εμφάνιση αυτού του νέου ιού έχει κάνει την εται-
ρία Fraport που διαχειρίζεται 14 αεροδρόμια της χώρας, 
μεταξύ των οποίων και της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται 
σε ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή ο Εθνικός Οργανισμός Δη-
μόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έστειλε στα νοσοκομεία οδηγίες για 
τον εντοπισμό και τη διαχείριση ασθενών που μπορεί να 
έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα και δυ-
σκολία στην αναπνοή. Δεν υπάρχει εμβόλιο για τον νέο 
ιό, ο οποίος σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, μεταλλάσ-
σεται ενώ  υπάρχουν στοιχεία για μετάδοση του μέσω της 
αναπνευστικής οδού.

 Ο ιός φαίνεται πως μεταδόθηκε στους ανθρώπους 
από ασβούς και αρουραίους. Το έως πρότινος άγνωστο 
στέλεχος του ιού εκτιμάται ότι εμφανίστηκε στα τέλη της 
περασμένης χρονιάς σε αγορά της Ουχάν όπου γίνεται 
παράνομο εμπόριο άγριων ζώων.

 Η Ουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, 
βρίσκεται σε καραντίνα, ενώ έχουν ανασταλεί τα δρο-
μολόγια των μέσων μεταφοράς της πόλης και οι πτήσεις 
προς άλλους προορισμούς.

Στη χώρα μας ο  Εθνικός Οργανισμός Υγείας παρακο-
λουθεί την εξέλιξη της εξάπλωσης του κοροναϊού ενώ 
στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έφτασαν οδηγίες προ-
κειμένου να διαχειριστούν σωστά ενδεχόμενο κρούσμα 
πνευμονίας από τον νέο κορονοϊό.

Στις οδηγίες, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει την ύπαρξη χώρου 
διαλογής των περιστατικών. 

Επίσης αναφέρονται ρητά οι συνθήκες νοσηλείας των 
ασθενών με κορονοϊό, ακόμα και τα μέτρα προφύλαξης 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όπως την 
αποκλειστική χρήση σε ένα ασθενή με κορονοϊό ιατρικού 
εξοπλισμού, ενώ, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι 
εφικτό, ο ιατρικός εξοπλισμός πρέπει να απολυμαίνεται 
για να χρησιμοποιηθεί σε άλλον ασθενή.

Μεταξύ των οδηγιών, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει  την άμεση 
ενημέρωση και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξε-
ων.



1725.01.2020

Ιστορικά η υγεία αποτελούσε ανέκαθεν το ύψιστο 
αγαθό. Μόνο που πολλοί λίγοι το απολάμβαναν στην 
ολότητα του. Στην Αρχαία Ελλάδα αποτυπώθηκε εμφατι-
κά με το πασίγνωστο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιή», 
μόνο που 2500 χρόνια πριν, η ιατρική στηριζόταν  κυρί-
ως στην πρόληψη, στην άθληση και στην ισορροπημέ-
νη διατροφή. Ο θεμέλιος λίθος της σύγχρονης ιατρικής 
τοποθετήθηκε τότε, όμως έπρεπε να περάσουν χιλιάδες 
χρόνια ώστε να να γίνουν οι σύγχρονες μεγάλες ανακα-
λύψεις των εμβολίων, των αντιβιοτικών, των ιατρικών 
μηχανημάτων όπως πχ ο ηλεκτροκαρδιογράφος ή το 
απλούστερο πιεσόμετρο και κυρίως έπρεπε να βελτιω-
θούν οι συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης για το σύνολο 
των ανθρώπων

..χμ…για το σύνολο είπαμε; Μάλλον όχι. Οι τεράστιες 
κοινωνικές ανισότητες του Μεσαίωνα αλλά και της με-
τέπειτα  εποχής , κατέστησαν το αγαθό της καλής υγείας 
ως προνόμιο των λίγων και ισχυρών, κυρίως οικονομικά. 
Αυτό οδήγησε τελικά και μετά από κοινωνικούς αγώνες, 
στην ανάγκη να δημιουργηθούν βελτιωμένες  δομές δη-
μόσιας υγείας και τελικά, να φθάσουμε στην σημερινή 
εποχή, όπου όλοι οι πολίτες δικαιούνται ίση και πλήρη 
ιατρική αντιμετώπιση. 

Είναι όμως τα πράγματα πλέον ρόδινα; Προφανώς και 
όχι. Όσοι έχουμε υπηρετήσει στις δημόσιες δομές υγείας 
αλλά και από το  μετερίζι της ιδιωτικής υγείας, γνωρί-
ζουμε από πρώτο χέρι τις μεγάλες παθογένειες του συ-
στήματος. 

Στην Ελλάδα το Ε.Σ.Υ όπως  δημιουργήθηκε στις 
αρχές τις δεκαετίας του 80, έχει ιστορικά φθάσει  σε μια 
οροφή παροχής υπηρεσιών, πιεζόμενο αφόρητα  από της 
δημοσιονομική πραγματικότητα, εσφαλμένες επιλογές 
του παρελθόντος αλλά και την αύξηση της προσέλευσης 
ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Η κυ-
βέρνηση της Ν.Δ και του Υπουργείο Υγείας έχουν δώσει 
πρώτα δείγματα γραφής, κατανοώντας το πρόβλημα και 
υποστηρίζοντας μια δέσμη μέτρων που θα εφαρμόσουν 
το επόμενο διάστημα, ώστε να βελτιωθούν κατακόρυφα 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Βαρύτητα αναμένεται 
να δοθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία 
οφείλει να αποτελέσει την προμετωπίδα αυτής της προ-
σπάθειας.

Χρειάζεται να έχει χαρακτηριστικά που θα καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Σε αυτή την κατάσταση βο-
ηθάει η πληθώρα ειδικών ιατρών στην χώρα μας, που 
αποτελούν πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό, τον οποίο  
συχνά δυστυχώς  «εξάγουμε» στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρώπης .

 Απαιτείται να διαθέτει υλικοτεχνική αυτοτέλεια και 
επάρκεια υποδομών και μέσων. Ασθενοφόρα σύγχρονα 
και σε απαιτούμενο αριθμό ώστε να καλύπτονται οι ανά-

γκες, υποδομές υποδοχής εξοπλισμένες και στελεχωμέ-
νες με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι νοσηλευτές και νο-
σηλεύτριες είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο 
ακόμη αποδοτικότερα, αν τους δοθούν τα απαιτούμενα 
μέσα. Είναι απαραίτητο να γίνουν προσλήψεις προσωπι-
κού εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο: Στις απομακρυ-
σμένες περιοχές της χώρας αλλά και στις «νευραλγικές» 
μονάδες των αστικών κέντρων. 

Θα ήταν ωφέλιμο να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η 
συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες όπως π χ. διάσω-
σης, αιμοδοσίας κλπ. Έτσι αφενός καλύπτονται κάποιες 
πάγιες ανάγκες με τις αξίες του εθελοντισμού και αφετέ-
ρου ενισχύεται η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. 

Επίσης, η ενημέρωση σε θέματα υγείας και αθλητισμού 
των παιδιών στα σχολεία.

Ο προσανατολισμός στην πρόληψη είναι κοινωνική 
και εθνική ανάγκη. Είναι χρέος μας να μετατρέψουμε το 
σύστημα καταπολέμησης ασθένειας σε σύστημα προα-
γωγής της καλής υγείας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Γκολιδάκης Διαμαντής 
Καρδιολόγος, PhD
Πολιτευτής Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΝΔ
Διεύθυνση: Ι.Πασσαλίδη 65, Καλαμαριά 
Τηλέφωνο: 2310 480555

Ο προσανατολισμός στην πρόληψη είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη

Υγεία για όλους
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Θα μπορούσε να μοιάζει με την πιο ρομαντική ιστορία 
αγάπης αλλά είναι απλώς μια βιολογική διαδικασία... ή 
μήπως όχι; Μια ένωση, μια έναρξη, η στιγμή που αρχίζει 
η δημιουργία ενός ανθρώπινου πλάσματος. Η στιγμή που 
το σπερματοζωάριο συναντά το ωάριο. ‘Άλλοτε αποτέλε-
σμα μιας ευχάριστης στιγμής για πολλά ζευγάρια ή το 
τέλος ενός επώδυνου και δαπανηρού αγώνα για κάποια 
άλλα. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Η βιολόγος 
αναπαραγωγής με 25 χρόνια εξειδίκευσης στις εξετάσεις 
σπέρματος Θεοδοσία Ζεγκινιάδου εξηγεί ποιοι είναι οι 
λόγοι που “σαμποτάρουν” την ένωση του ωαρίου με το 
σπερματοζωάριο.

“Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες. Για να φτάσει το 
σπερματοζωάριο στο ωάριο έχει να διανύσει ένα μακρύ 
δρόμο στον οποίο το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο τρά-
χηλος. Αφού λοιπόν προσπεράσει τον τράχηλο πρέπει 
να κολυμπήσει μέχρι την σάλπιγγα για να συναντήσει το 
ωάριο και εκεί έχει ένα πιο δύσκολο έργο: πρέπει να προ-
σπεράσει το σκληρό περίβλημα που περιβάλει το ωάριο, 
μετά να συνδεθεί με την μεμβράνη του για να μπει μέσα 
και τέλος να ξεδιπλώσει το γενετικό του υλικό, το γνωστό 
μας DNA για να γίνει η ένωσή του με το DNA του ωαρίου 
και να έχουμε την δημιουργία του εμβρύου. Σε όλα αυτά 
τα στάδια μπορεί κάτι να μην πάει καλά με αποτέλεσμα 
να εμφανίζεται υπογονιμότητα στο ζευγάρι”.

Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, κ. 
Ζεγκινιάδου; “Αν γίνει διάγνωση η θεραπεία είναι το 

εύκολο βήμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημά-
των λύνεται με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Εκεί το 
σπερματοζωάριο το «αναγκάζεις» να μπει στο ωάριο, 
προσπερνώντας όλους τους μοριακούς μηχανισμούς που 
κανονικά απαιτούνται”.

Μπορεί ένα ζευγάρι να έχει σαφή εικόνα για το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει; “Είναι πραγματικά ζητού-
μενο το να περιοριστεί η υπογονιμότητα και αυτό θα γίνει 
με την σωστή διερεύνηση του ζευγαριού. Ο σωστός έλεγ-
χος αναφέρεται όχι μόνο στην γυναίκα, που αποτελεί και 
το συνηθισμένο σενάριο, αλλά και στον άνδρα. Υπάρχουν 
πολλές εξειδικευμένες εξετάσεις πλέον που μπορούν να 
μας δώσουν πληροφορίες για την γονιμοποιητική ικανό-
τητα ενός δείγματος σπέρματος. Είναι επίσης ζητούμενο 
να περιοριστεί ο αριθμός των άσκοπων θεραπειών, που 
ταλαιπωρούν τα ζευγάρια σωματικά, ψυχικά και οικονο-
μικά”.

Πόσο σημαντική είναι η εξέταση του σπερμοδιά-
γραμματος; “Το σπερμοδιάγραμμα είναι μόνο η αρχή. Σε 
αυτό πρέπει να προστεθούν ειδικά τεστ για τον έλεγχο 
των μικροβίων, για την ποιότητα του DNA ή για τα χρω-
μοσώματά τους. Πλέον ελέγχουμε την παρουσία ελευ-
θέρων ριζών, που βλάπτουν πολύ όλα τα κύτταρα και σε 
λίγο καιρό ο έλεγχος θα γίνεται και σε επίπεδο γονιδίου. 
Τα αποτελέσματα από το σύνολο αυτών των εξετάσεων 
θα καθορίσουν την σωστή θεραπεία”.

Η βιολόγος αναπαραγωγής θεοδοσία Ζεγκινιάδου
δίνει απαντήσεις για την υπογονιμότητα 

Όταν το σπερματοζωάριο συνάντησε το ωάριο...

Διεύθυνση: Φραγκίνη 7 
546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 282242 - 2310 284200

Email: info@andrologylab.gr
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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



20 25.01.2020

Ζούμε στην εποχή της αμφισβήτησης. 
Σκεπτικισμός, συνωμοτικά σενάρια, μυθο-
πλασίες, υποθέσεις χωρίς αποδείξεις αιω-
ρούνται γύρω από την αξία του εμβολια-
σμού…

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει χα-
ρακτηρίσει την παραπληροφόρηση σχετικά 
με τα εμβόλια «έναν από τους 10 σημαντι-
κότερους κινδύνους για τη δημόσια υγεία το 
2019». Σημαντικό μερίδιο στην παραπλη-
ροφόρηση έχει το διαδίκτυο. Το 20% των 
πολιτών ενημερώνεται για τα εμβόλια από 
αναξιόπιστες ιστοσελίδες και άλλα κοινωνι-
κά μέσα, όπου η λανθασμένη πληροφόρηση 

και οι δοξασίες γίνονται «viral».
Τα εμβόλια, από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα του περασμένου αιώνα, 
αποτελούν αναμφισβήτητα το καλύ-
τερο «όπλο» πρόληψης έναντι των 
λοιμώξεων και κάποιον μορφών καρ-
κίνου. H συμβολή τους εκτείνεται τόσο 
σε ατομικό όσο και σε επίπεδο κοινο-
τήτων, όπου υψηλά ποσοστά εμβολια-
σμών λειτουργούν ως προστατευτικός 
φραγμός με σκοπό την αποφυγή εκδή-
λωσης επιδημιών, μέσω της συλλογι-
κής ανοσίας ή «ανοσίας της αγέλης».

Τα εμβόλια έσωσαν και σώζουν 
εκατομμύρια ανθρώπους και με τη 
χρήση τους «εξαφανίστηκαν» ασθέ-
νειες όπως η ευλογιά. Χάρη σε αυτά οι 
παιδίατροι δεν αντιμετωπίζουν πλέον 
διφθερίτιδα, πολιομυελίτιδα, τέτανο 
και άλλα λοιμώδη νοσήματα. 

 Οι εμβολιασμοί μαζί με την εξυγί-
ανση του νερού αποτέλεσαν σταθμούς 
στην ιστορία της ανθρωπότητας και 
προλαμβάνουν περίπου 2 με 3 εκα-
τομμύρια θανάτους ετησίως. Παρόλα 

αυτά ακόμη και σήμερα 22 εκατομμύρια 
βρέφη παγκοσμίως δεν εμβολιάζονται πλή-
ρως και το τραγικό είναι ότι 1,5 εκατομμύρια 
παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν από νο-
σήματα τα οποία μάλιστα προλαμβάνονται 
με εμβολιασμό! 

Φυσική νόσηση και χρόνια λοίμωξη από 
ηπατίτιδα Β μπορεί να καταλήξει σε ηπατο-
κυτταρικό καρκίνωμα, ο τέτανος μπορεί να 
προκαλέσει το θάνατο, η παρωτίτιδα μπορεί 
να προκαλέσει στον άνδρα στειρότητα, νό-
σηση από πολυομελίτιδα μπορεί να επιφέρει 
παράλυση και η ερυθρά που θα μολύνει την 
έγκυο μπορεί να προκαλέσει συγγενή ερυ-
θρά στο έμβρυο. Όλα αυτά είναι νοσήματα 
που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό 

από την παιδική ηλικία. Εξάλλου πετυχαί-
νοντας «τείχος προστασίας» προστατεύ-
ουμε άτομα στα οποία ο εμβολιασμός είναι 
αναποτελεσματικός, βρέφη που δεν έχουν 
εμβολιαστεί ακόμη, εγκύους και άτομα που 
δεν έκαναν την επαναληπτική δόση. Επιπλέ-
ον συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της 
ανθεκτικότητας των μικροβίων, διότι στην 
φυσική νόσηση ανεμβολίαστων ατόμων από 
μικροβιακή λοίμωξη είναι απαραίτητη η χο-
ρήγηση αντιβιοτικών.

Η αντι-εμβολιαστική τακτική των anti-
vaxxers που έχει γίνει πλέον αισθητή και 
στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα την επα-
νεμφάνιση ξεχασμένων ασθενειών όπως η 
ιλαρά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέ-
ντρωσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), στην Ελλάδα το 
2018 σημειώθηκαν 3.258 κρούσματα ιλα-
ράς, αριθμός που φέρνει τη χώρα μας στην 
τρίτη χειρότερη θέση μετά την Ουκρανία και 
την Σερβία. Και όλα αυτά για μια ασθένεια 
που προλαμβάνεται 100% με ένα απλό, 
ασφαλές εμβόλιο...

Αν και η αξία τους είναι αδιαμφισβήτητη, 
σήμερα τα εμβόλια πληρώνουν το «τίμημα» 
της επιτυχίας τους αφού υπάρχουν άτομα 
που τα αμφισβητούν, νέοι γονείς που αγνο-
ούν τα χειρότερα και να εστιάζουν το φόβο 
τους σε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Η πιο συχνή αιτία αποχής από τον εμ-
βολιασμό αποτελεί ο προβληματισμός για 
την ασφάλεια των εμβολίων. Συγκεκριμένα 
εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να προκαλέ-
σουν σοβαρές ασθένειες και παρενέργειες, 
κι ότι οι επιπτώσεις τους σε βάθος χρόνου 
είναι άγνωστες.

Τα εμβόλια είναι γενικώς ασφαλή. Η κυ-
κλοφορία τους επιτρέπεται μόνο αν εξασφα-
λισθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
από τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς 
(ΕΟΦ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
κλπ.) Δεν υπάρχουν στοιχεία που να απο-

δεικνύουν τη σύνδεση των εμβολίων με την 
ανάπτυξη νοσημάτων. Οι πιο συχνές ανεπι-
θύμητες ενέργειες είναι ήπιες αντιδράσεις 
στο σημείο της ένεσης, όπως ερυθρότητα. 
Είναι πιθανότερο κάποιος να υποστεί σοβα-
ρές βλάβες από την ασθένεια, παρά από το 
εμβόλιο. Για παράδειγμα η πολιομυελίτιδα 
μπορεί να προκαλέσει παράλυση και πολλά 
νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολια-
σμό μπορούν να επιφέρουν θάνατο, όπως η 
μηνιγγίτιδα.

Κύρια ανησυχία υπήρχε για το τριπλό 
εμβόλιο MMR (ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτι-
δας) όταν το 1998 δημοσιεύτηκε σε ιατρικό 
περιοδικό μελέτη που το συσχέτιζε με τον 
αυτισμό.  Αν και η μελέτη αποσύρθηκε διότι 
κρίθηκε ελλιπής και προβληματική, προκά-
λεσε σύγχυση και πανικό. Δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη σύνδεσης μεταξύ εμβολίου MMR και 
αυτισμού ή αυτιστικών διαταραχών. Μάλι-
στα οι συνέπειες από τις παραπάνω ασθένει-
ες μπορεί να είναι ολέθριες. Η ιλαρά και η 
ερυθρά είναι ασθένειες που άρχισαν σήμερα 
να επανεμφανίζονται και  μπορούν να επι-
φέρουν και το θάνατο ενώ σε μια καλύτερη 
«εκδοχή» η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει 
εγκεφαλίτιδα και τύφλωση. Αν μία έγκυος 
κολλήσει ερυθρά, το έμβρυο θα γεννηθεί με 
συγγενείς ανωμαλίες κατά τη διάπλαση (μι-
κροκεφαλία, καρδιοπάθεια).

Ένας άλλος φόβος για τα εμβόλια ανα-
φέρει ότι περιέχουν υδράργυρο που είναι 
επικίνδυνος. Η θειομερσάλη είναι μια οργα-
νική χημική ένωση που περιέχει υδράργυρο 
και προστίθεται σε μερικά εμβόλια σαν συ-
ντηρητικό. Ο υδράργυρος είναι στοιχείο της 
φύσης που υπάρχει στον αέρα, το νερό και το 
έδαφος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η ποσό-
τητα της θειομερσάλης που χρησιμοποιείται 
στα εμβόλια αποτελεί κίνδυνο στην υγεία. 

*Η δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου είναι Ια-
τρός βιοπαθολόγος 

Ο εμβολιασμός είναι το καλύτερο όπλο πρόληψης έναντι λοιμώξεων

Τ Η Σ  Δ Ρ .  Μ Α Ρ Ι Α Σ 
Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ * 

Προσοχή στην 
έντονη παραπλη-

ροφόρηση και 
στις αναξιόπιστες 

πηγές που απο-
τελούν κίνδυνο 
για τη δημόσια 

υγεία

opinion
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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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Είναι γνωστό ότι η μόνη θεραπεία για την προχωρη-
μένη αρθρίτιδα του Ισχίου είναι η Ολική Αρθροπλαστική 
(ή Αντικατάσταση) του Ισχίου. Η συντηρητική θεραπεία 
δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ η καθυ-
στέρηση της οριστικής αυτής θεραπείας ταλαιπωρεί τον 
ασθενή χωρίς λόγο. 

 Επίσης, η καθυστέρηση αυτή προκαλεί δευτε-
ρεύοντα άλλα προβλήματα και παθήσεις, επειδή φορτί-
ζονται υπερβολικά οι άλλες αρθρώσεις (το άλλο Ισχίο, 
Γόνατο και Σπονδυλική Στήλη). Επιπλέον, η αναγκαστική 
περιορισμένη κίνηση λόγω του άλγους προκαλεί, εκτός 
των άλλων, ατροφία των μυών και ρίκνωση των συνδέ-
σμων. Αυτά με την σειρά τους καθυστερούν και περιορί-
ζουν το αποτέλεσμα της αποκατάστασης.

Παραδοσιακά η επέμβαση αυτή συνοδευόταν με κα-
θυστέρηση κινητοποίησης, αυξημένη παραμονή στην 
κλινική, έντονο άλγος, μεγάλη απώλεια αίματος και μι-
κρή επιβίωση της πρόθεσης λόγω φθοράς (περίπου 10 
έτη). Αυτά έκαναν διστακτικούς τους ασθενείς να προχω-
ρήσουν στην εκτέλεση της επέμβασης.

 Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο σημερι-
νός ασθενής είναι περισσότερο ενημερωμένος, πιο νέος 
στην ηλικία και πιο απαιτητικός. Για τον λόγο αυτό τε-
λευταία έχουν αναπτυχθεί ειδικές τεχνικές και υλικά που 
ανατρέπουν όλα τα ανωτέρω. Βέβαια δεν πρέπει να πα-
ραβλέπεται το γεγονός ότι απαιτείται ιδιαίτερα έμπειρος 
χειρουργός στις μεθόδους αυτές ώστε να αποτελούν και 
ταυτόχρονα μία ασφαλή θεραπευτική επιλογή. 

 Πρώτα από όλα, η σωστή προσέγγιση ξεκινά με 
την κατάλληλη προεγχειρητική προετοιμασία και ενημέ-
ρωση του ασθενούς για το τι ακριβώς θα γίνει και για την 
φυσιοθεραπευτική εκπαίδευση για την κινητοποίησή του.

 Ακολούθως, υπάρχουν ειδικές χειρουργικές 
τεχνικές και εργαλεία που ελαχιστοποιούν τον τραυμα-
τισμό των  εν τω βάθει μαλακών μορίων, οι αποκαλού-
μενες «ελάσσονος επεμβατικότητας - MIS». Αυτές, εκτός 
της μικρότερης τομής του δέρματος (αν και δεν ειναι το 
πλέον σημαντικό), περιορίζουν την απώλεια αίματος και 
επιτρέπουν την άμεση κινητοποίηση και βάδιση του χει-
ρουργημένου, μόλις συνέλθει από την νάρκωση.

 Τα σύγχρονα υλικά (Τιτάνιο, Ταντάλιο, Κεραμικά 
4ης γενεάς και Πολυεθυλένιο υψηλής συνδεσιμότητας)  
από τα οποία αποτελούνται οι προθέσεις, με την ειδική 
επεξεργασία και την σχεδίασή τους, επιτρέπουν καλύτε-
ρη πρώιμη σταθεροποίηση στο οστούν. Με το τον τρόπο 
αυτό δίνεται η δυνατότητα άμεσης μετεγχειρητικής φόρ-
τισης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μακροβιότερη επιβίω-

ση της πρόθεσης λόγω ελαττωμένης φθοράς. Ο στόχος 
είναι η επιβίωσή τους να υπερβεί τα 20-25 έτη. Υπάρχουν 
σύγχρονα δεδομένα που αναφέρουν ότι τα σύγχρονα 
κεραμικά υλικά πρακτικά δεν φθείρονται ποτέ, διότι η 
επιβίωσή τους υπερβαίνει κατά πολύ το όριοι της ανθρώ-
πινης ζωής!

 Φυσικά, πρέπει να τονιστεί και η συμβολή του 
σύγχρονου αναισθησιολόγου, ώστε με την εξατομικευ-
μένη προσέγγιση περιορίζει τις μετεγχειρητικές παρενέρ-
γειες (ναυτία, χαλάρωση μυών, αιμορραγία και άλγος). 

 Με όλους αυτούς τους τρόπους ο χειρουργημέ-

νος δύναται άμεσα να κινητοποιείται χωρίς να πονά και η 
κίνηση του κάτω άκρου να ελέγχεται πλήρως και ασφα-
λώς από το μυϊκό του σύστημα. Επιπλέον, η άμεση αυτή 
κινητοποίηση συνοδεύεται με μείωση επιπλοκών καρδι-
οαναπνευστικών, κατακλίσεων και θρομβώσεων. 

 Ο ασθενής εξέχεται από την κλινική εντός 24 
ωρών για το σπίτι του όπου είναι ανεξάρτητος, χωρίς να 
απαιτείται σχεδόν καμία βοήθεια και με ελάχιστους περι-
ορισμούς στην δραστηριότητα.

 Συμπερασματικά, με ειδικές σύγχρονες χειρουρ-
γικές τεχνικές ελάσσονος επεμβατικότητας, προσαρ-
μοσμένη προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς,  
κατάλληλα σύγχρονα υλικά προθέσεων και εργαλεία, 
ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και κατάλληλη φαρ-
μακευτική αγωγή επιτυγχάνουμε ασφαλή άμεση κινητο-
ποίηση των ασθενών και έξοδο από την κλινική που είναι 
δυνατόν να είναι και λιγότερο από 24 ώρες.

«Με νέες ειδικές σύγχρονες τεχνικές, εργαλεία και υλικά επιτυγχάνουμε ασφαλή και ταχεία 
αποκατάσταση των ασθενών με έξοδο από την κλινική εντός 24 ωρών!»

Ταχεία αποκατάσταση εντός 24ώρου 
στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου 

Τ Ο Υ  Δ Ρ .  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Κ Ο Υ Μ Π Η *

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ
Ορθοπεδικός Χειρουργός
-Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
-τ. Πρόεδρος του Τμήματος Ισχίου και Γόνα-
τος
της Ελληνικής Ορθοπεδικής Εταιρείας (ΕΕ-
ΧΟΤ)
-Μετεκπαιδευθείς στην Αμερική στην Χει-
ρουργική Γόνατος και Ισχίου
- τηλ: 2310-220628
- e-mail: koukoubi@otenet.gr
- www.hipkneereplacement.eu, www.hkr.gr
- Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης



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 
Αντιγήρανση | Smartlipo laser λιπόλυση 
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Το Biohacking είναι μια τάση που έχει 
γίνει δημοφιλής στους κύκλους των προ-
οδευτικών τον τελευταίο καιρό. Με απλά 
λόγια, οι biohackers υποστηρίζουν ότι χρη-
σιμοποιούν τα επιτεύγματα της σύγχρονης 
ιατρικής, της μικροβιολογίας και της βιοτε-
χνολογίας για να ζήσουν περισσότερο και να 
είναι παραγωγικοί ακόμη και σε μεγαλύτερη 
ηλικία. 

Μεταξύ των biohackers ξεχωρίζει η κα-
τηγορία των τρανσουμανιστών -  ανθρώπων 
που ελπίζουν να «χακάρουν» εξολοκλήρου 
την ανθρώπινη ζωή και να ζήσουν εσαεί, 

ενδεχομένως με τη βοήθεια της «σα-
ϊμποργκοποίησης» και της τεχνητής 
νοημοσύνης. Αλλά πώς ζουν αυτοί οι 
άνθρωποι σήμερα, το 2019; Τι κατά-
φεραν να επιτύχουν στον τομέα του 
biohacking, όσον αφορά το ίδιο τους 
το σώμα, αλλά και στον τομέα των επι-
χειρηματικών σχεδίων αφιερωμένων 
στην επέκταση της νιότης και της ζωής;

Πού μπορούμε να βρούμε τους 
biohackers

Οι περισσότεροι biohackers σε όλο 
τον κόσμο περνάνε τον χρόνο τους 
στην αμερικανική διαδικτυακή κοινό-
τητα FightAging!. Αυτός ο ιστότοπος 
ξεκίνησε ως ιστολόγιο για την επέ-
κταση του προσδόκιμου της ζωής και 
σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή 
κοινότητα για όσους αγωνίζονται υπέρ 
της καταπολέμησης της γήρανσης. 
Στο FightAging! συγκεντρώνονται οι 
επιστήμονες που επιθυμούν να ερευ-
νήσουν διάφορες θεραπείες γήρανσης 
και επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκι-

νήσουν ένα startup στον τομέα της μακρο-
βιότητας. Οι κοινοτικοί εμπειρογνώμονες 
διεξάγουν διαβουλεύσεις που εξηγούν τον 
καλύτερο τρόπο ανάπτυξης μιας τέτοιας 
επιχείρησης και τον τρόπο προσέλκυσης 
επενδυτών. Όμως και οι απλοί biohackers 
που επισκέπτονται τον ιστότοπο έχουν συ-
νεισφέρει κομβικά στην χρηματοδότηση της 
έρευνας της μακροζωίας: το 2018 είχαν ήδη 
συγκεντρώσει περίπου 7 εκατομμύρια δο-
λάρια για τον κοινό σκοπό τους.

Για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα και πιο 
σημαντικά έργα που πραγματοποιήθηκαν με 
κοινοτικά κονδύλια ήταν η μελέτη της γονι-
διακής θεραπείας μιτοχονδρίων - σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, μπορεί να επιβραδύνει 
σημαντικά τη διαδικασία γήρανσης. Τα αν-
θρώπινα κύτταρα έχουν σημαντικές δομές - 

τα μιτοχόνδρια, τα οποία ευθύνονται για την 
παραγωγή ενέργειας. Τα μιτοχόνδρια έχουν 
το δικό τους DNA - και οι «βλάβες» σε αυτό 
δεν αποκαθίστανται τόσο αποτελεσματικά 
όσο τα ελαττώματα στο γενικό μας ή πυρηνι-
κό DNA. Ως αποτέλεσμα, όπως σημειώνουν 
οι επιστήμονες, η συσσώρευση μεταλλάξε-
ων στο μιτοχονδριακό DNA οδηγεί σε οξει-
δωτικό στρες στο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι 
τα κύτταρα του σώματος οξειδώνονται και 
καταστρέφονται. Και αυτός είναι ένας από 
τους παράγοντες που οδηγεί  στη γήρανση 
του σώματος.

Οι biohackers μελετούν επίσης τις επι-
πτώσεις στο σώμα των ήδη υπαρχόντων και 
εγκεκριμένων φαρμάκων από τα υπουργεία 
Υγείας διαφόρων χωρών - για παράδειγμα, 
της μετφορμίνης, η οποία χρησιμοποιείται 
για τη θεραπεία ασθενών με διαβήτη τύ-
που 2. Είναι αλήθεια ότι τα αποτελέσματα 
τέτοιων μελετών δείχνουν ότι η αποτελε-
σματικότητα τέτοιων χαπιών είναι μικρότερη 
από εκείνη της άθλησης και της  δίαιτας και 
το σημαντικότερο είναι ότι οι φαρμακευτικές 
αυτές παρεμβάσεις μπορούν να επιβραδύ-
νουν ελάχιστα τη διαδικασία της γήρανσης 
και όχι να την «χακάρουν», ανατρέποντάς 
την.

Αν είστε αρχάριος biohacker
Υπάρχουν ιστότοποι όπου θα διδαχτεί-

τε πώς να επεκτείνετε σωστά τη ζωή. Μία 
από αυτές είναι και η online κοινότητα 
SelfHacked. Μπορείτε να γίνετε μέλος της 
κοινότητας δωρεάν - και να αποκτήσετε 
αμέσως πολλά χρήσιμες γνώσεις. Συγκε-
κριμένα, συμβουλές σχετικά με τις εξετά-
σεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε για να 
ελέγξετε το «βιολογικό σας ρολόι» και ποια 
γονίδια έχει νόημα να ερευνήσετε,  έναν 
οδηγό διαχείρισης άγχους και μια λίστα αγο-
ρών σούπερ μάρκετ που αποκλείει τα τρό-
φιμα που περιέχουν λεκτίνες – ουσίες που 
βρίσκονται σε όσπρια και, σύμφωνα με τον 
αμερικανό biohacker Dave Esprey, συμβάλ-
λουν στη γήρανση.

O Dave Esprey είναι ένας από τους κο-
ρυφαίους biohackers στον κόσμο που έχει 
δαπανήσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δο-
λάρια για τη «βελτίωση» του σώματός του 
και τώρα σχεδιάζει να ζήσει τουλάχιστον 
180 χρόνια.

 Η αιώνια ζωή είναι θέμα πίστης. Πι-
στεύω ακόμα στο αναπόφευκτο του θανά-
του. Αλλά μου αρέσει πολύ αυτός ο κόσμος 
και θα ήθελα να μείνω εδώ όσο το δυνατόν 
περισσότερο και να αντικρίζω την εξέλιξη 
των γεγονότων.

*Ο Ανδρέας Σουπονίτσκι, είναι φοιτη-
τής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ και Οικονομικών 
του Trinity College του Δουβλίνου

Αιώνια νέοι, για πάντα υγιείς.

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α 
Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι * 

Με τι ασχολού-
νται οι άνθρωποι 
που ονειρεύονται 

να αποκτήσουν 
αθανασία;

opinion
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Ο ρόλος 27χρονου Αφγανού που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη
ενώ είχε καταδικαστεί στο Βέλγιο

Πήρε την ανιούσα πάλι 
το δουλεμπόριο προσφύγων

Μεθόδους που θα ζήλευε η πιο δομημένη μα-
φιόζικη οργάνωση χρησιμοποιούν τα κυκλώματα 
διακίνησης προσφύγων και μεταναστών σε όλο 
τον κόσμο. Θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενα τον 
πόνο ανθρώπων που αναζητούν να πιαστούν από 
μία ελπίδα. Χαρακτηριστικό της εμπλοκής μετανα-
στών στα μεγάλα και διεθνή κυκλώματα διακίνη-
σης είναι η περίπτωση ενός 27χρονου Αφγανού. 
Ο νεαρός εντοπίστηκε τυχαία από τους αστυνομι-
κούς της διεύθυνσης διαχείρισης μετανάστευσης 
Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 
– σκούπα στην περιοχή της Διαλογής. Το συγκε-
κριμένο σημείο αποτελεί αφετηρία για πολλούς 
πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι ανεβαίνουν 
παράνομα σε εμπορικά τρένα που έχουν κατεύ-
θυνση την Ειδομένη και έτσι μετακινούνται προς 
τα σύνορα με τη γειτονική χώρα. Από τη διερεύνη-
ση όμως των στοιχείων του 27χρονου ανέκυψαν 
διάφορα.

Ο αλλοδαπός είχε ήδη άδεια παραμονής ως 
πρόσφυγας στην Ιταλία, όπου έπρεπε να μένει. Από 
την άλλη βρέθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει 
οι αρχές του Βελγίου. Δικαστήριο τον είχε καταδι-
κάσει για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών και 
προσφύγων έναντι αμοιβής από διάφορες πόλεις 
του Βελγίου προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την εποχή 
που η διέλευση των προσφύγων προς την Ευρώ-
πη άρχισε να υφίσταται έντονους περιορισμούς και 
είχε κλείσει η αποκαλούμενη «βαλκανική οδός». 
Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή 5 ετών φυ-
λάκισης για διακίνηση περίπου 50 προσφύγων στο 
διάστημα από 28 Ιουνίου 2016, μέχρι 19 Δεκεμ-
βρίου του ίδιου χρόνου.

Αυτό που προξενεί εντύπωση και εκτιμάται 
πως θα εξεταστεί από τις ελληνικές διωκτικές 
αρχές είναι για ποιόν λόγο ο 27χρονος επέστρεψε 
στην Ελλάδα και μάλιστα έφτασε σε σημείο να ζει 
κάτω από άθλιες συνθήκες, στα εγκαταλειμμένα 
τρένα της Διαλογής. Αυτό που έλεγαν πρόσωπα τα 
οποία γνωρίζουν τις συνθήκες απασχόλησης των 
ανθρώπων αυτών ως «πλοκάμια» των κυκλωμά-
των διακίνησης, είναι πως τους στέλνουν ανάμεσα 
σε ομοεθνείς τους για να δράσουν ως «λαγοί» για 
να δώσουν χρήματα προκειμένου να συνεχίσουν 
το ταξίδι τους. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονί-
κης στο επόμενο διάστημα θα κρίνει εάν δεχτεί το 
αίτημα των βελγικών αρχών για την παράδοση του 
Αφγανού.

 
Η διακίνηση έφτασε στην κορυφή
 «Όποιος νομίζει πως οι μετανάστες μένουν 

στην Ελλάδα, πλανάται», επισημαίνει στην Karfitsa 
ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που γνωρίζει 
καλά το μεταναστευτικό.

Ενδεικτικό είναι ότι οι ρυθμοί των διακινήσεων 
προσφύγων και μεταναστών είτε προς το εσωτερι-
κό είτε προς το εξωτερικό έχουν αυξηθεί αλματω-
δώς το τελευταίο διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι σε καθημερινή βάση στη γραμμή από τη Θράκη 
μέχρι τη Θεσσαλονίκη συλλαμβάνονται διακινη-
τές για τουλάχιστον τρεις υποθέσεις ημερησίως. 
Χαρακτηριστική είναι η οργανωμένη περίπτωση 
διακίνησης εννέα Σύρων προσφύγων με πολυτελή 
αυτοκίνητα, Mescedes και Audi από τον Έβρο μέ-
χρι τη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί της διεύθυνσης 
διαχείρισης μετανάστευσης ακολούθησαν αυτοκί-
νητο – προπομπό των διακινητών και ένα φορτηγό 
στο οποίο επέβαιναν. Διαπίστωσαν ότι αποβίβασαν 
τους Σύρους στη Βόλβη και συνέχισαν το ταξίδι 
τους στις Σέρρες. Βρέθηκαν απέναντι σε Γεωργια-
νούς διακινητές μεταναστών οι οποίοι σύμφωνα με 
τους πρόσφυγες εισέπρατταν το ποσό των 2.500 
ευρώ για κάθε διακινούμενο από τον Έβρο μέχρι 
τη Θεσσαλονίκη. Τα ποσά της διακίνησης από τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα κυμαίνονται από 1.300 
ευρώ μέχρι 2.500 ευρώ.

Ενδεικτικό είναι ότι όπως ανακοίνωσε η διεύ-
θυνση αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, το 2019 εξαρ-
θρώθηκαν 60 εγκληματικές οργανώσεις διακίνη-
σης αλλοδαπών, επιπλέον εξιχνιάστηκαν ακόμη 
72 παράνομες μεταφορές και συνελήφθησαν 178 
διακινητές.

Καθημερινές είναι οι υποθέσεις διακίνησης είτε 

προς την Ειδομένη και άλλα συνοριακά σημεία του 
Κιλκίς, με προορισμό τη Βόρεια Μακεδονία και από 
εκεί τη Σερβία και βορειότερα, είτε προς τη Δυτική 
Μακεδονία με στόχο τη διέλευση των ελληνοαλ-
βανικών συνόρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν 
μία εβδομάδα οι αρχές του γειτονικού κράτους 
συνέλαβαν στην περιοχή της Στρώμνιτσας δύο 
διακινητές οι οποίοι μετέφεραν πρόσφυγες από τη 
Συρία και το Ιράκ με σκοπό να φτάσουν στη Σερβία. 
Εκτιμάται πως για να φτάσεις στη Σερβία από τη 
Θεσσαλονίκη η τιμή για τους διακινητές κυμαίνεται 
μεταξύ 1.700 έως 2.500 ευρώ.

Αντίστοιχα μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η αλ-
βανική οδός. Πλέον οι διακινητές στρέφουν τους 
προσφυγικούς πληθυσμούς στην Αλβανία με στό-
χο να περάσουν από εκεί στο Μαυροβούνιο και να 
συνεχίσουν βορειότερα. Αρκετές είναι οι περιπτώ-
σεις που έχουν εντοπιστεί τον τελευταίο χρόνο από 
την αστυνομία στη Δυτική Μακεδονία. Πιστεύεται 
πως τα κυκλώματα έχουν ανεβάσει τις τιμές γι’ 
αυτόν τον διάδρομο παρ’ ότι είναι δυσκολότερος. 
Πιστεύεται ότι οι τιμές μέχρι την πρώτη ευρωπαϊκή 
χώρα κυμαίνονται από 2.000 έως 4.000 ευρώ.

Από την άλλη χρησιμοποιούνται και οι μέθοδοι 
της φαινομενικά νόμιμης μεταφοράς, με πλαστά 
έγγραφα. Αυτή η μέθοδος συναντάται κυρίως στα 
αεροδρόμια όλης της Ελλάδας. Μόνον στη Θεσ-
σαλονίκη, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες 
επιχείρησαν να φύγουν και συνελήφθησαν 1.547 
με πλαστά έγγραφα, στη συντριπτική τους πλειο-
ψηφία πρόσφυγες και μετανάστες.
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Αιώνια νέοι, για πάντα υγιείς.
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Πίτα και 10 χρόνια συνεργασίας 
ΚΥΑΝΑ με τον ΠΑΟΚ

Των Τριών Ιεραρχών 
οι βραβεύσεις των εισαχθέντων 
σε ΑΕΙ/ΤΕΙ του δήμου Παύλου Μελά

Η Ε.Ράπτη ζητά επαναφορά της πρότα-
ξης των πολύτεκνων εκπαιδευτικών 
στους διορισμούς

«Εθελοντής» ο Δρόσος

ΠΚΜ: Κουπόνια Καινοτομίας 
τεσσάρων εκατ. ευρώ 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Δήμος Κατερίνης: Εγκρίθηκε το δάνειο 
που θα κλείσει την «τρύπα» χρεών 

ΠΕΔ ΚΜ: Κοπή πίτας και τιμητικές 
πλακέτες σε ανθρώπους παραδείγματα 
ζωής

Θ.Καράογλου:  Η ελληνική επιχειρημα-
τικότητα πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα

Με χαρούμενη και εορταστική διάθεση, η εταιρία ΚΥ-
ΑΝΑ έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα για την έναρξη του 
νέου έτους 2020! Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και 
η κοπή της πίτας για την Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ του 
συλλόγου του ΠΑΟΚ, γιορτάζοντας παράλληλα τα 10 
χρόνια συνεργασίας και υποστήριξης ως μεγάλος χορη-
γός της ομάδας ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο “Χωριό της Ει-
ρήνης”, στην Καρδία Θεσσαλονίκης με κεντρική παρου-
σιάστρια την κα Βιβή Αναστασιάδου. 

Κατά την εκδήλωση, βραβεύθηκαν και οι υπόλοιποι 
χορηγοί της ομάδας από τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης 
και Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. Σταύρο Καλαφάτη. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Καρδιολό-
γος -Διδάκτωρ Ιατρικής, κ. Διαμαντής Γκολιδάκης εκ των 
χορηγών της ομάδας ως ιατρός που εξετάζει την γυναι-
κεία ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και ο πρόεδρος των ΚΙΟ-
ΝΩΝ, κ. Μάριος Δράμαλης. Στη φωτό ο καρδιολόγος Δι-
αμαντής Γκολιδάκης και ο πρόεδρος της ΚΥΑΝΑ Γιάννης 
Βασιλειάδης.

Ο Δήμος Παύλου Μελά επέλεξε την Ημέρα των Τρι-
ών Ιεραρχών, γιορτή των δασκάλων και των μαθητών, 
των σχολείων και των γραμμάτων, των βιβλίων και της 
μάθησης, για να επιβραβεύσει τους εισαχθέντες στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Για τους μαθητές-μαθήτριες των 
Λυκείων Σταυρούπολης, Πολίχνης, Ευκαρπίας, που κα-
τάφεραν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, με τις εξετάσεις της 
σχολικής περιόδου 2018 – 2019, θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιανουα-
ρίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο των ΕΠΑΛ 
Σταυρούπολης, αφού προηγηθεί η κοπή της πίτας από 
τον Δήμαρχο για τους Διευθυντές / Διευθύντριες των Νη-
πιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων του Δήμου 
Παύλου Μελά.

Επαναφορά της πρόταξης των πολύτεκνων εκπαι-
δευτικών στους διορισμούς ζητά η ‘Ελενα Ράπτη. Η βου-
λευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ απέστειλε επιστολή προς 
την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέ-
ως διατυπώνοντας το αίτημα της. Σε αυτήν αναφέρει ότι 
το μέτρο αδίκως είχε καταργηθεί από την προηγούμενη 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, αποδεικνύοντας την 
πλήρη αδιαφορία της σε πολιτικές στήριξης προς τις ευ-
αίσθητες κοινωνικές ομάδες και στη μεγάλη πρόκληση 
επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος.

Ασθενείς που προσήλθαν στα δημοτικά ιατρεία του 
δήμου Θεσσαλονίκης εξέτασε ο πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου, Δρόσος Τσαβλής. Παρά το φορτωμένο 
πρόγραμμα του και με την ιδιότητα του πνευμονολόγου 
προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του και εξέτασε δω-
ρεάν τον κόσμο που είχε ανάγκη. Είναι ένας ακόμη αυτο-
διοικητικός που προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο σε 
συνδημότες, καθώς κάτι ανάλογο πράττει και δήμαρχος 
Κορδελιού - Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός, επίσης 
γιατρός.  

Την δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις Μικρομε-
σαίες Επιχειρήσεις» χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, με ευρωπαϊκούς πόρους ύψους τεσσά-
ρων εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση αφορά στην ενίσχυση 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της 
Κεντρικής Μακεδονίας για την αγορά υπηρεσιών από 
φορείς καινοτομίας, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμου προϊ-
όντος, καινοτόμας υπηρεσίας ή διαδικασίας παραγωγής 
(ή λειτουργίας) ή ακόμη και η επίλυση κάποιου προβλή-
ματος στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων. 
Αυτή όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας είναι η τέταρτη δράση μέσα σε διάστημα 
μικρότερο του ενός έτους για την ενίσχυση της επιχειρη-
ματικότητας, με αναφορά στην καινοτομία.

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση οδηγήθηκε το δημοτι-
κό συμβούλιο Κατερίνης προκειμένου να διευθετηθούν 
μερικές πολύ σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες. Το 
δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή των όρων 
για τη λήψη δανείου, για τη χρηματοδότηση χρεών του 
Δήμου Κατερίνης, καθώς και για την κάλυψη μέρους του 
ποσού, το οποίο υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολο-
γισμού έτους 2020.Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Δή-
μαρχος Κώστας Κουκοδήμος: Χρόνος αποπληρωμής του 
δανείου είναι τα 20 χρόνια.Η δόση στις 424.000 ευρώ. Η 
εξυπηρέτηση του δανείου ξεκινά ένα χρόνο μετά τη λήψη 
του.Υπάρχει δικαίωμα αποπληρωμής του δανείου χωρίς 
ρήτρα.Το επιτόκιο  4,30  +Euribor

Την πρώτη Πρωτοχρονιάτικη πίτα ως πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 
έκοψε ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτετζί-
δης. Ο τυχερός  που του έπεσε το φλουρί ήταν ο δημο-
τικός σύμβουλος Νεάπολης Συκεών, μέλος του Δ.Σ της 
ΠΕΔ-ΚΜ, Χρήστος Ζησάκος, στον οποίο δωρίστηκε μία 
εικόνα της Παναγιάς.  Από τους δήμους την τύχη με το 
μέρος του φαίνεται να έχει  φέτος αυτός της Αλμωπίας, 
στον οποίο έτυχε κατόπιν κλήρωσης χρηματική ενίσχυ-
ση ύψους 5.000 ευρώ για τις ανάγκες του. Ταυτόχρονα ο 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης απένειμε τιμητικές πλακέτες στον πα-
τέρα Αθηναγόρα Λουκατάρη, που ίδρυσε και λειτουργεί 
το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων, «Φάρος του Κόσμου», 
τον απόφοιτο, πλέον, του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, τυ-
φλό φοιτητή, Αργύρη Κουμτζή και τον επί 38 έτη Δημοτι-
κό Σύμβουλο Καλαμαριάς, Σταύρο Ζαμπέτογλου.

Χαιρετισμό στην ημερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσα-
λονίκη η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
απεύθυνε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και 
Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος αναφέρθη-
κε στην δυναμική του ονόματος Ελλάδα δηλώνοντας «το 
brand name «Ελλάδα» μπορεί να ξαναγίνει ισχυρό αρκεί 
να εργαστούμε όλοι μαζί για τον κοινό εθνικό στόχο, την 
αναγέννηση της πατρίδας μας». Ο υφυπουργός τόνισε 
την ανάγκη η ελληνική επιχειρηματικότητα να αποκτήσει 
δική της ταυτότητα η οποία θα την ορίζει, δίχως να την 
περιορίζει, εντός του σύγχρονου και άκρως απαιτητικού 
παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
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Συμβουλευτικό σταθμό για την Άνοια 
απέκτησε ο δήμος Δέλτα 

Συναντήθηκε με τον Βαρθολομαίο 
ο Ζέρβας

Αφησε το γραφείο του ο Βούγιας

Ευχές από τη ... Μίνι

Εικόνα της Παναγίας το δώρο

Επέστρεψε στον Αρκτούρο 
ο Μπουτάρης

Διαμαρτυρίες για την παραλιακή

Το φλουρί στον Καλαϊτζίδη

Τυχερός της «Αλληλεγγύης» ο Μήττας

Στην κατάμεστη αίθουσα του ΚΑΠΗ της Χαλάστρας 
έγιναν τα εγκαίνια του συμβουλευτικού σταθμού για την 
Άνοια από τον δήμαρχο Δέλτα Γιάννη Ιωαννίδη. 

«Είναι υποχρέωση μας να προσφέρουμε υπηρεσίες 
στους δημότες μας και αν είναι δυνατόν να αναπληρώ-
νουμε όπου μπορούμε το κενό της πολιτείας με δράσεις» 
τόνισε μεταξύ  άλλων ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαν-
νίδης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΚΠΟΔ Βαγγέλη 
Χαλβατζή, την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το Εθνι-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων που συνέβαλλαν 
στην υλοποίηση αυτής της δράσης. «Στόχος μας είναι να 
επανδρώσουμε το σταθμό με ειδικό ιατρικό προσωπικό 
μετά το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας του και να δημι-
ουργήσουμε δίκτυο τέτοιων υπηρεσιών σε όλο το δήμο 
Δέλτα» υπογράμμισε ο δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης 
τονίζοντας την ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας 
όλων των πολιτών και ειδικά των ευπαθών ομάδων του 
δήμου Δέλτα. 

Ο πρόεδρος του ΚΠΟΔ Βαγγέλης Χαλβατζής εξήγησε 
στον κόσμο τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλευτικού 
σταθμού ενώ ευχαρίστησε τον δήμαρχο Γιάννη Ιωαννίδη 
για τη συμβολή του στην άμεση υλοποίηση του σχεδίου.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον πατέρα Ανδρέα ενώ 
στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Αντιπεριφερι-
άρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Κώστας Γιουτίκας  ο 
πολιτευτής της Ν.Δ Φάνης Παππάς ο πολιτευτής της Ελ-
ληνικής Λύσης Αθανάσιος Ελευθεράκης, ο αντιδήμαρχος 
οικονομικών Διονύσης Λιακόπουλος, η αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής Βούλα Ελευθεριάδου, ο Αντιδή-
μαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Φάνης Αλμπάνης, η πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου Χρύσα Γεωργιάδου, 
δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.  

Η Κωνσταντινούπολη ήταν το πρώτο ταξίδι του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, για το 
2020. Εκεί, συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο τον οποίο προσκάλεσε στους εορτασμούς 
του Αγίου Δημητρίου και στις επετειακές εκδηλώσεις 
μνήμης το 2022 για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Επί-
σης, είχε επαφές με τον ομόλογο του κ.Ιμάμογλου, όπου 
στο επίκεντρο βρέθηκε η δυνατότητα συνεργασίας των 
δύο πόλεων σε θέματα τουρισμού, νέων τεχνολογιών και 
περιβάλλοντος. 

 Ένας κύκλος έκλεισε για τον Σπύρο Βούγια που “απο-
χαιρέτησε” το γραφείο της Μητροπολίτου Ιωσήφ 1, έναν 
χώρο που τον φιλοξένησε από το 1985. Το διαμέρισμα 
πωλήθηκε, το νοίκι αυξήθηκε και ο κ.Βούγιας μάζεψε 
πέρα από τα αντικείμενα και τις αμέτρητες αναμνήσεις… 
εκεί εκτυλίχθηκαν οι επαγγελματικές του δραστηριότη-
τες, οι πολιτικές του εκστρατείες κι αμέτρητες προσω-
πικές συναντήσεις. Ο ίδιος επέλεξε να αποχαιρετήσει το 
γραφείο κάνοντας ένα τελευταίο (σβησμένο) τσιγάρο....

 Μέχρι και η Μίνι Μάους ευχήθηκε στον αντιδήμαρχο 
Νεάπολης - Συκεών, Αντώνη Σαουλίδη, για την ονομα-
στική του εορτή. Φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες έστειλαν 
με κάθε τρόπο τις εγκάρδιες ευχές τους προς τον αντι-
δήμαρχο, ο οποίος φρόντισε να τους ευχαριστήσει όλους 
προσωπικά. 

Μέσω ...κλήρωσης βρέθηκε ο τυχερός της πρωτο-
χρονιάτικης βασιλόπιτας στην πρώτη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης. Το φλουρί έπεσε στον εντεταλμένο για θέματα 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Μανώλη Ιωαννίδη, ο οποίος 
παρέλαβε ως δώρο από τον δήμαρχο, Λάζαρο Κυρίζο-
γλου, μια εικόνα της Παναγίας. 

Στα παλιά του ...λημέρια επέστρεψε και πάλι ο πρώην 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. Ασχολεί-
ται εκ νέου δυναμικά με τον “Αρκτούρο”, την οργάνωση 
που ίδρυσε το 1992 για την προστασία της καφέ αρκού-
δας, των άγριων ζώων και της φύσης των ελληνικών δα-
σών. Τα τελευταία χρόνια, ο κ.Μπουτάρης δεν προλάβαι-
νε να ασχοληθεί όσο το επιθυμούσε με τις οικολογικές 
δράσεις εξαιτίας των υποχρεώσεων του στον δήμο. 

Δύο αναρτήσεις -μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διά-
στημα- για την εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Παραλία 
από τον αρχιτέκτονα του έργου, Πρόδρομο Νικηφορίδη. 
Ο κ.Νικηφορίδης  σχολίασε τόσο την κατάσταση που επι-
κρατεί στον “Κήπο του Νερού”, όπου όπως υποστηρίζει 
το νερό έδωσε τη θέση του στη λάσπη, όσο και την “ανα-
ποτελεσματικότητα του δημοσίου” να βάλει τάξη στα 
γκράφιτι και τα συνθήματα. 

Η Ημαθία και ο αντιπεριφερειάρχης, Κώστας Καλαϊ-
τζίδης, ήταν οι τυχεροί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
βασιλόπιτας στην πρώτη συνεδρίαση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για το 2020. Το φλουρί έτυχε για 
πρώτη φορά στην Ημαθία και ο κ.Καλαϊτζίδης έλαβε ως 
δώρο το βιβλίο που έγραψε ο πρόεδρος του περιφερει-
ακού συμβουλίου, Βενιαμίν Καρακωστάνογλου για την 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.  

 Την πίτα της για καλή χρονιά έκοψε η “Αλληλεγγύη” 
του Απόστολου Τζιτζικώστα. Τα μέλη της παράταξης που 
“σάρωσε” στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές συ-
γκεντρώθηκαν για γεύμα σε εστιατόριο της Κρήνης, όπου 
σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα έκοψαν και την πρωτοχρο-
νιάτικη βασιλόπιτα. Τυχερός ήταν ο αντιπεριφερειάρχης 
Υγείας, Χρήστος Μήττας, που κέρδισε το φλουρί. 
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Η συζήτηση που άνοιξε πριν από σχεδόν 
δύο χρόνια για το κλείσιμο ορισμένων υποθη-
κοφυλακείων  της χώρας έμμισθων ή άμισθων  
φαίνεται να συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς 
ακόμη και στις περιοχές που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η κτηματογράφηση για την οποία αρμόδιες 
είναι οι συγκριμένες υπηρεσίες.

Ένα από τα υποθηκοφυλακεία με αβέβαιο 
μέλλον είναι και το  Άμισθο Υποθηκοφυλα-
κείο Νέων Μουδανιών που για πολλοστή φορά 
μπαίνει στο στόχαστρο  για την συνέχιση της 
λειτουργίας του ή όχι.

Έτσι ο  μεγαλύτερος δήμος της Χαλκιδικής 
κινδυνεύει να μείνει χωρίς υποθηκοφυλακείο 
με νέα απόφαση – νόμο του 2018(άρθρο 1, 
παρ. 5 και 7 του Ν. 4512/2018) που προβλέπει 
το κλείσιμο της εν λόγω υπηρεσίας.

Το υποθηκοφυλακείο της έδρας του δήμο 
Νέας Προποντίδας  εξυπηρετεί χιλιάδες πολί-
τες, εταιρίες, επιχειρήσεις, τοπικές βιομηχανίες, 
ξενοδοχεία –σε όλες τους τις συναλλαγές ενώ 
και  πολίτες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες δεύτερης 
κατοικίας στο δήμο Νέας Προποντίδας και ζουν 
σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Ιδρύθηκε το 1960 και έκτοτε λειτουργεί, 
αρχικά με έξι και σήμερα με τέσσερις έμπειρους 
υπαλλήλους, ανελλιπώς μέχρι σήμερα ενώ  εί-
ναι πλεονασματικό,  δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα  αποδίδει  ση-
μαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη στο Ελληνικό  
Δημόσιο. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Νέας Προ-
ποντίδας  Μανώλης Καρράς στην Καρφίτσα, τα 
έσοδα που λαμβάνει το Ελληνικό  Δημόσιο   από 
το Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέων Μουδανιών 
είναι πολύ σημαντικά και ανέρχονται ετησίως σε  
χιλιάδες ευρώ, ενώ  για το έτος 2019 υπερβαί-
νουν τις 100.000 ευρώ.

Ομόφωνο όχι στο λουκέτο από το Δημοτικό 
Συμβούλιο

Το θέμα της συνέχισης ή όχι της λειτουργίας 
του Υποθηκοφυλακείου έχει αναστατώσει για 
ακόμη μια φορά την κοινωνία του δήμου Νέας 
Προποντίδας. Μάλιστα για το ζήτημα κλήθηκαν 
να αποφασίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Νέας 
Προποντίδας καθώς αποτέλεσε θέμα ημερήσι-
ας διάταξης σε πρόσφατο  δημοτικό Συμβούλιο 
το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση 
λειτουργίας της υπηρεσίας. Ο δήμαρχος Νέας 
Προποντίδας Μανώλης Καρράς προχώρησε σε 
μια σειρά κινήσεων προκειμένου να ασκήσει 
όποια πίεση προκειμένου να μην μπει λουκέτο 
στο υποθηκοφυλακείο. Μάλιστα  έστειλε και 
επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα 

Τσιάρα με την οποία του ζητά να προβεί σε νο-
μοθετική ρύθμιση με σκοπό την αναστολή του 
νόμου  και να συνεχιστεί η λειτουργία του Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Νέων Μουδανιών ως 
έχει. «Ο Δήμος Νέας Προποντίδας βρίσκεται υπό 
κτηματογράφηση από τον Ιανουάριο του 2019 
με αποτέλεσμα να έχει διαπιστωθεί υπερβολική 
αύξηση του όγκου εργασίας του υποθηκοφυλα-
κείου λόγω της αναγκαιότητας της εξυπηρέτη-
σης των πολιτών, που πρέπει να κτηματογρα-
φήσουν τα ακίνητα τους» εξηγεί  ο κ Καρράς 
στην Καρφίτσα.

Κύμα αντιδράσεων 
από βουλευτές της Χαλκιδικής 
Στο πλευρό του δημάρχου Μανώλη Καρρά 

και της απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου 
τάχθηκε ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ 
Απόστολος Πάνας, ο οποίος σε σχετική ερώ-
τηση ζητά από το Υπουργείο, να γίνουν όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει να 
λειτουργεί το Άμισθο Υποθηκοφυλακείου των 
Ν.Μουδανιών 

 «Θεωρείται απαραίτητη η συνέχιση της λει-
τουργίας του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ν. 
Μουδανιών, καθώς καλύπτει τις ανάγκες με-
γάλου αριθμού πολιτών και επιχειρήσεων της 
περιοχής και η ύπαρξή του μάλλον οφείλει οι-
κονομικά το Ελληνικό Δημόσιο προσφέροντας 
έσοδα, ενώ εξυπηρετεί την περίοδο αυτή τις 
απαιτητικές διαδικασίες της κτηματογράφησης 

των ακινήτων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μάλι-
στα οφείλει να επανεξετάσει συνολικά το νόμο 
περί κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων της 
χώρας και να αναγνωρίσει τη δίκαιη και ανα-
γκαία συνέχιση της λειτουργίας τους» τονίζει  ο 
Απόστολος Πάνας.

Από την πλευρά της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Κυριακή Μάλαμα καταθέτει στη Βουλή ως ανα-
φορά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέας Προποντίδας, σχετικά με την 
ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του Άμισθου 
Υποθηκοφυλακείου Νέων Μουδανιών. Όπως 
επισημαίνεται στην απόφαση, το Υποθηκοφυ-
λάκειο εξυπηρετεί σημαντικές ανάγκες των 
πολιτών της περιοχής, καλύπτει έναν μεγάλο 
αριθμό ιδιοκτητών και αποτελεί κρίσιμη δομή 
στην διαδικασία κτηματογράφησης της περιο-
χής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, το Άμισθο 
Υποθηκοφυλάκειο Νέων Μουδανιών, το οποίο 
λειτουργεί εδώ και 57 έτη, αποδίδει σημαντικά 
έσοδα στο ελληνικό δημόσιο.

Κλείνει το υποθηκοφυλακείο 
Νέων Μουδανιών 

Ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας ζητά αναστολή 
της σχετικής απόφασης του 2018 



Μετά από το θαύμα της μητρότητας η Πέννυ Μπαλτατζή ετοίμασε έναν νέο κύκλο συναυλιών 
και μέσα στις πόλεις που θα επισκεφθεί θα είναι η Θεσσαλονίκη το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 

στη σκηνή του club του Μύλου για μια εμφάνιση.

Η Πέννυ έρχεται ανατρεπτική 
όσο ποτέ άλλοτε
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#PINFLUENCER 

Η Καλυψώ Γούλα 
εξομολογείται στην Αναστασία 

Καρυπίδου ότι το μόνο 
που δεν αντέχει είναι την ... 

βλακεία

Οι Mottet είναι ένα 
κοσμοπολίτικο γκρουπ 

που θα σε ταξιδέψει με το 
πλουσιότατο ρεπερτόριό 

τους 

Η Σίσσυ Ζουρνατζή είναι 
η πρώτη influencer που 
εγκαινιάζει τη νέα στήλη 

της «Κ».
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Μουσική που ζωγραφίζει 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΩΝ MOTTET 

Είναι από εκείνα τα γκρουπ που μπορούν με τον ήχο τους να δημιουργούν εικόνες.  
Άλλοτε από κοσμοπολίτικες αποδράσεις, άλλοτε κινηματογραφικές και σίγουρα 
ταξιδιάρικες.  Το ρεπερτόριό τους ξεκινάει από Adele και Kovacs και καταλήγει σε 
Vivaldi και Piazzolla, έχοντας περάσει πρώτα από τη Γαλλία του Yann Tiersen, την 
Κούβα των Orishas και έχοντας φλερτάρει με τη gypsy παράδοση των Βαλκανίων 
και της Ιβηρικής και διανθίζεται με έξυπνες επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο.

Ποιοι είναι οι Mottet;  Θα θέλατε να μας συ-
στηθείτε; Οι Μottet είναι το ορχηστρικό τρίο 
που αποτελείται από τους Καστάνη Σωτήρη 
(κιθάρα), Δημήτρη Κουζή (βιολί) και Γιώργο 
Σχοινά (ακορντεόν). Πέρα από την ορχηστρι-
κή μουσική που αγαπάμε να παίζουμε πλαι-
σιώνουμε και γνωστούς ερμηνευτές από 
τον ελληνικό και όχι μόνο χώρο. Η βασική 
ερμηνεύτρια στις περισσότερες εμφανίσεις 
μας όπως και στο δίσκο μας είναι η Ξένια 
Γαργάλη. 
Ποιο είναι το στοιχείο που παίζει καταλυτι-
κό ρόλο για την μεταξύ σας χημεία; Θα έλε-
γα η αγάπη μας για ένα κοινό αισθητικό απο-
τέλεσμα. Σαν μουσικοί έχουμε διαφορετικές 
μουσικές καταβολές οι οποίες όμως στους 
Mottet βρίσκουν κοινό τόπο και σμίγουν με 
έναν ιδιαίτερο τρόπο που διαπιστώνει εύκο-
λα όποιος έρχεται σε επαφή με τον ήχο μας.
Ποια ήταν η πρώτη σας δισκογραφική δου-
λειά; Η πρώτη και η μόνη έως τώρα δουλειά 
μας λέγεται «Σ’ όλο τον κόσμο» και κυκλο-
φόρησε πριν περίπου ενάμιση χρόνο. Περι-
έχει ορχηστρική μουσική καθώς και πέντε 
τραγούδια που ερμηνεύει η Ξένια Γαργάλη 
και ένα ο Δώρος Δημοσθένους και τους στί-
χους σε όλα υπογράφει ο Δημήτρης Παπα-
χαραλάμπους.
Ποια είναι γενικότερα τα ακούσματα που 
σας επηρεάζουν δημιουργικά; Τα ακούσμα-

τα μας είναι πολυποίκιλα και πιάνουν ένα 
ευρύ φάσμα μουσικών στυλ. Μας αρέσει η 
κινηματογραφική μουσική, οι μουσικές της 
Μεσογείου, της Λατινικής Αμερικής, πολ-
λά και διάφορα είδη τα οποία φιλτράρου-
με και ενσταλάζουμε στη μουσική μας.
Ποια είναι η αλληλεπίδραση που έχετε 
με το κοινό στις ζωντανές εμφανίσεις 
σας; Γενικά περνάμε καλά κι αυτό βγαίνει 
προς τα έξω που λέμε! Σοβαρά τώρα νομί-
ζω ότι έχουμε ή καλύτερα «φτιάχνουμε» 
μια πολύ καλή σχέση με το κοινό που μας 
τιμά στις εμφανίσεις μας. Θεωρώ ότι κατα-
φέρνουμε καλά δύο πράγματα. Και να ψυχα-
γωγήσουμε αλλά και να το διασκεδάσουμε 
τον κόσμο.  Κι όταν έχεις μπροστά σου 
κόσμο που περνάει ευχάριστα το μόνο σί-
γουρο είναι ότι επηρεάζεσαι θετικά! 
Ποιες  θα είναι οι επόμενες εμφανίσεις 
σας; Έχουμε εμφανίσεις σε διάφορα μέρη 
τους επόμενους μήνες μιας και σύντομα θα 
κυκλοφορήσουμε ένα single και υπάρχει πε-
ρίπτωση να μας δείτε ξανά και στην όμορφη 
πόλη σας. Μείνετε συντονισμένοι στη σελί-
δες μας για να ενημερωθείτε.
Facebook : 
https://m.facebook.com/mottetband/
Instagram : 
https://www.instagram.com/mottet_
official/

Η στοιχηματική 
πρόταση του ακάου για 

τη συνάντηση των Big4 Ο 
Μελισσανίδης θα την κάνει 
πριν έρθει ο λογαριασμός. 

Όλοι το ξέρουν αυτό!

TOP TRENDS
@Social 
Media ▶ Κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο η μοναδική Πάολα 
στην Θεσσαλονίκη και στο 
VOGUE club συνεχίζει την 
απίστευτη επιτυχία της .Μαζί 
ο Νίκος Κουρκούλης σε ένα 
υπέροχο και άκρως διασκε-
δαστικό πρόγραμμα.
▶ Σάββατο 25 Ιανουαρίου 
η πόλη ετοιμάζεται να 
υποδεχθεί τον αγαπημένο 
Θοδωρή Φέρρη που γνώ-
ρισε φοβερή επιτυχία στην 
Αθήνα.Θα εμφανίζεται κάθε 
Σάββατο και Κυριακή στο 
BARBARELLA live party.
▶ Συνεχίζεται η παράσταση 
‘Σπασμένο Γυαλί’ του Άρ-
θουρ Μίλλερ που απέσπασε 
σημαντικές κριτικές την 
περασμένη σεζόν,στο Αρι-
στοτέλειον κάθε Παρασκευ-
ή,Σάββατο και Κυριακή.
▶ Το ‘ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ the 
musical’ έσπασε στην 
κυριολεξία τα ταμεία και 
συνεχίζει μέχρι αρχές 
Φεβρουαρίου στο Vergina 

Theatro.Ώρα έναρξης 
21:45.
▶ Οι θρυλικοί Tiger Lillies 
γιορτάζουν τα 30 χρόνια 
ιδιαίτερης παρουσίας τους 
στην Θεσσαλονίκη και στο 
Fix Factory Of Sound την 
Παρασκευή 24 Ιανουα-
ρίου.
▶ Τελευταίο διήμερο 24 
και 25 Ιανουαρίου για τον 

Αντώνη Ρέμο στην ΠΥΛΗ Α.
▶ Η ‘Κατερίνα’ του Αύ-
γουστου Κουρτώ με την 
συγκλονιστική ερμηνεία 
της Λένας ΠΑπαληγούρα 
έρχεται για δύο νέες παρα-
στάσεις στο θέατρο ΑΥΛΑΙΑ 
27 και 28 Ιανουαρίου.
▶ Η παράσταση ‘Σκηνές 
από έναν Γάμο’ επιστρέφει 
για δύο παραστάσεις στο 

Θέατρο Σοφούλη Τρίτη 21 
και Τρίτη 28 Ιανουαρίου.
▶ Λόγω μεγάλης ζήτησης,-
δύο ακόμη παραστάσεις για 
την ‘Βαλίτσα και Παύλα’ του 
Γιάννη Σερβετά στο θέατρο 
ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ Παρασκευή 
24 και Κυριακή 26 Ιανου-
αρίου.

#big4

#AGENDA_MOU

Μαύρη γραβάτα ο Ιβάν, 
κόκκινη ο Βαγγέλης, 

πράσινη ο Αλαφούζος, αν 
φορούσε κι ο Τίγρης μια κίτρινη, 

θα τους βάζαμε να παίξουν 
στο «η Ρένα είναι offside»

Προ ημερών η ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ προσπαθούσε να 

μας πείσει ότι ο κ. Σαββίδης 
δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά 

σύμβουλος.  Τι δουλειά 
έχει στους big4? Ήρεμα 

ρωτάω.

Σε σοβαρό κλίμα η συζήτηση 
των Big4.  Ούτε καν ένας 

ντελιβεράς να διακόψει την 
συζήτηση για το VAR.

Οι δύο δεν είναι ιδιοκτήτες, 
ο ένας απαγορεύεται να 

ασχολείται με το ποδόσφαιρο 
και ο άλλος δεν θέλει να 

ασχοληθεί.
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Pinning 
The Media
▶ ΠΙΟ CULT ΚΙ ΑΠ’ ΤΟ ΕΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
«Αυτό που όλοι οι  celebrities της χώρας έχουν περάσει του 
λιναριού τα πάθη, δεν το έμαθε ποτέ κανείς και το θυμούνται 
μόνο όταν πηγαίνουν να δώσουν συνέντευξη στην Ελεονώρα 
Μελέτη, μόνο εγώ το θεωρώ μεταφυσικό ή υπάρχουν και 
κάποιοι άλλοι που το βρίσκουν μούφα και κοροϊδία μέσ’ στα 
μούτρα μας?  

▶ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΑΝΕΣ
Ελέγχει, λέει το ΕΣΡ, τις φάρσες του Σάββα Πούμπουρα 
στην εκπομπή Best Friends Fear του ΑΝΤ1μήπως βρει κάτι 
μεμπτό. Μόνο εγώ πιστεύω ότι αυτές οι εκπομπές έπρεπε 
να έχουν απαγορευθεί δια ροπάλου ήδη από την εποχή που 
έκανε φάρσες ο αξέχαστος Βλάσης Μπονάτσος ή υπάρχουν 
και κάποιοι άλλοι που θεωρούν τέτοιου είδους τηλε-σκουπί-
δια επικίνδυνα? 

▶ THE BIG PICTURE
Αν αληθεύει το ρεπορτάζ 
της Τίνας Μεσσαροπού-
λου (Happy Day, Alpha)  
ότι η ομάδα του Ράδιο Αρ-
βύλα τα «έσπασε» με τον 
ΣΚΑΪ γιατί είχε αντιρρήσεις 
για το lead in, την ημέρα, 
την ώρα, τον χρόνο που 
θα παίξει η εκπομπή, 
ακόμη και για τα σποτάκια που θα προβάλλονταν ανάμεσα 
στην εκπομπή, βγάζω το καπέλο στον Αντώνη Κανάκη και 
την παρέα του, γιατί παραδίδουν μαθήματα σ’ όλους αυτούς 
τους άσχετους που κάνουν τηλεόραση ή και ραδιόφωνο 
νομίζοντας ότι τους αφορά μόνο το κουτάκι της εκπομπής 
τους χωρίς να νοιάζονται για το γενικότερο image του μέσου 
που την φιλοξενεί. 

▶ ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ MADE IN GREEK TV
Είπα τελευταία να κόψω τις πρωινές ενημερωτικές για να 
μην χαλιέμαι και το γύρισα στις ψυχαγωγικές που εκείνη την 
ώρα είναι Τσιμτσιλή (που σχολιάζει τις γελοιότητες της show 
biz με ύφος πιο ξύλινο κι απ’ τους πολιτικούς των ενημερω-
τικών) οι ΚούΚου  (που κάποιο statement θέλουν να κάνουν 
το ζεύγος και η παρέα του, αλλά μάλλον δεν το πιάνω….
τουλάχιστον όχι πριν πιω τον καφέ μου) και η Καινούριου 
(που θέλει να σκορπίσει χαρά στο κοινό της, και η καημένη 
δεν μπορεί να την μοιραστεί με κανένα στοιχείο του προσώ-
που της, παρά μόνο δείχνοντας τα δόντια της σε μια απόπειρα 
χαμόγελου).  Την τρίτη μέρα ξαναγύρισα στις ενημερωτικές 
εκπομπές και τις βρήκα πιο χαλαρωτικές από την ψυχαγωγία 
made in Greek TV.

▶ TRAGIC
Μια εβδομάδα χωρίς Λιάγκα… Τι τραγωδία ήταν αυτή?Πίσω στον χρόνο και στο Πάσχα του 1993.Στην πίστα του Ceasar’s club και πρωταγωνιστές οι Άγγελος Διονυσίου,Χρή-

στος Δάντης και Λίτσα Γιαγκούση με τους δύο τελευταίους να έχουν παντρευτεί μόλις μία εβδομάδα πριν και αμέσως 
μετά ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους.Ηταν για τον Χρήστο η εποχή της γραβάτας και του ‘Οι ωραίοι έχουν χρέη’!

Το κατάστημα Dezato στη Θέρμη, Δημητρίου Καραολή 4, είναι το 4ο κατάστημα της εταιρείας DEZATO.
Στο φιλόξενο χώρο μας θα γευτείτε το καταπληκτικό παγωτό roll ice σε εκατοντάδες συνδυασμούς, το τρομερό Choco 
Kebab, Bubble Tea σε δεκάδες γεύσεις, αφράτες βάφλες, φρέσκο παγωτό, ροφήματα καθώς και τους τρομερούς χειροποίη-
τους λουκουμάδες μας! Εμπορικό Κέντρο La Piazza.Τηλ. 2311 302929.

Σε ένα εξαιρετικά εορτα-
στικό κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε η κοπή πίτας 
των ζαχαροπλαστείων 

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ.Το παρόν 
έδωσαν όλοι οι εργαζό-

μενοι αλλά και πολλοί 
συνεργάτες και φίλοι 

των επιχειρηματιών που 
αναπτύσσονται ραγδαία 
στην Θεσσαλονίκη,που 

δείπνησαν αλλά και 
διασκέδασαν σε γνωστή 

ταβέρνα στις Συκιές.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ “ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ”.
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Από παιδί ονειρευόσουν να γίνεις δικηγόρος; 
Όχι ακριβώς. ‘Ηθελα να παίξω σε μιούζικαλ, κάτι 
που θέλω ακόμα.

Η αυτοδιοίκηση ήταν για σένα… Μια φοβερή 
εμπειρία ζωής! 

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, η πρώτη 
εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό… Υπνωτήριο 
αστέγων, είναι η δομή για τη δημιουργία της οποίας 
δούλεψα πάρα πολύ, με εξαιρετικούς συνεργάτες 
και ευχαριστώ πάντα τους ανθρώπους που βοήθη-
σαν για να γίνει πραγματικότητα. Είναι τρομερά ση-
μαντικό έργο για την πόλη μας και τους συνανθρώ-
πους μας που έχουν ανάγκη κάπου να στεγαστούν 
αλλά και να λάβουν όλη την απαραίτητη υποστή-
ριξη.

Μεγάλο απωθημένο υπάρχει; Να κάνω heli ski, 
να με αφήσει το ελικόπτερο στην κορυφή μιας απά-
τητης χιονισμένης πλαγιάς και να την κατακτήσω 
κάνοντας σκι.

Ποιο λάθος δεν θα ξανά έκανες ποτέ; Να πιστέ-
ψω ότι μπορώ να νικήσω τη βλακεία. Είναι ανίκητη! 

Πως θα περιέγραφες με τρεις λέξεις τη Θεσ-
σαλονίκη;  Αιώνια, Πολυπολιτισμική, Πόλη.

Τι σημαίνει «μαμά Ζήλη»; Αγάπη.
Ταξίδι που θα μείνει αξέχαστο; Νέα Υόρκη, πά-

ντα, αλλά πιο ξεχωριστή η φορά που γιόρτασα εκεί 
τα γενέθλιά μου των 40 ετών, γιατί είχα βάλει στόχο 
όταν ήμουν 20 και μου φάνταζε τότε τόσο μακριά, 
να περάσω τα γενέθλιά μου εκεί.

Βουνό η’ θάλασσα; Βουνό.
Οι φιλίες έχουν ημερομηνία λήξης; Όχι. Αλλά 

αυτό δεν είναι τυχαίο, έχουμε δοκιμαστεί με τις 
φίλες μου. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε συ-
νεχώς τις σχέσεις μας. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο 
ούτε δεδομένο.

Δέκα ερωτήσεις αναζητούν δέκα σύντομες απαντήσεις. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους χώρους, 
μοιράζονται με τους αναγνώστες της εφημερίδας “Karfitsa” πτυχές της ζωής τους και αδημοσίευτες φωτογραφίες σε μια διαφορετική - μίνι συνέντευξη. 

Είναι ένα πρόσωπο με πολλές ιδιότητες. Δικηγόρος στο επάγγελμα, τέως αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές του 2019, νυν πρόεδρος στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο και αντιπρόεδρος 

του συλλόγου “ΑΕΛΙΑ” για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Ο λόγος για την Καλυψώ Γούλα! 

Καλυψώ Γούλα 
Δεν μπορώ να νικήσω τη βλακεία 

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Η φωνή της είναι από εκείνες που τις ακούς 
και δεν τις ξεχνάς. Η ενέργεια της επί σκηνής 
είναι πασπαλισμένη με αστρόσκονη και μαγεύει 
κάθε φορά το κοινό της. Η μουσική της σε ταξι-
δεύει σε νοερές περιπλανήσεις. Ο λόγος για την  
Πέννυ Μπαλτατζή. Μετά από έναν δημιουργικό 
χρόνο το 2019 σίγουρα θα χαραχτεί στην μνή-
μη της ως ο πιο σημαντικός για εκείνην. Κατά τη 
διάρκειά του προηγούμενου έτους απέκτησε το 
πρώτο της παιδί, βιώνοντας το θαύμα της μητρό-
τητας, και παράλληλα κυκλοφόρησε το πρώτο 
της προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο «Ένα Φιλί». Η 
Πέννυ αρχές του 2020 ετοίμασε έναν νέο κύκλο 
συναυλιών και μέσα στις πόλεις που θα επισκε-
φθεί δεν θα μπορούσε να λείπει η Θεσσαλονίκη 
και έτσι το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου ανεβαίνει 
στη σκηνή του club του Μύλου για μια εμφάνιση. 
Λίγο πριν βρεθεί στην πόλη για το live της μίλησε 
στην Karfitsa για τα όσα θα ακούσουμε από εκεί-
νην και την μπάντα της και τους στόχους της για 
την υπόλοιπη χρονιά.

Τα σχέδια για το 2020. «Καλή μας χρονιά 

με κάθετι θαυματουργό, εμπνευσμένο, φωτεινό 
και ελπιδοφόρο. Με το μεγαλύτερο μου δημι-
ούργημα στην αγκαλιά η σκέψη μου είναι πως 
τραγούδια πολλά θα έρθουν και θα γίνουν, όμως 
το παιδάκι μας θα είναι για λίγο καιρό μικράκι. 
Έτσι προσπαθώ να τον απολαμβάνω κάθε μέρα, 
να κρατήσω τον θηλασμό για όσο περισσότερο 
μπορώ και παράλληλα να επανενταχτώ και στα 
καλλιτεχνικά».

Για το live στον Mylo. «Τα τραγούδια που θα 
ερμηνεύσω είναι ανατρεπτικά θα έλεγα.

Από ποπ μέχρι λαϊκό παλιό κλασσικό. Που 
χωράνε τα δικά μου θα αναρωτηθείς.

Και όμως! Έχουν όλα ταιριάξει και ομογενο-
ποιηθεί».

Μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα, τι θα 
άλλαζε αν μπορούσε. «Θα ενίσχυα την ομαδική 
δουλειά και τις μπάντες με κονδύλια.

Θα άνοιγα κτίρια κατασχεμένα και θα τα 
έκανα προβάδικα για μουσικούς και ηθοποιούς, 
ώστε να μη χρειάζεται να πληρώνουμε ενοίκιο 
για πρόβες.

Επίσης θα υποχρέωνα τους μουσικούς προς 
δική τους εξέλιξη να έχουν υποχρεωτική παρου-
σία κάποιον ωρών την εβδομάδα και θα τους 
ασφάλιζα για αυτές.

Συμβουλή ή μότο που ακολουθεί. «Καμία 
συμβουλή, άλλωστε δεν υπάρχει manual και 
συνταγή. Μότο ναι, go with the flow. Και με τη 
διαίσθηση σαφώς».

«Θεσσαλονίκη», τι σκέφτεται; «Βόλτες. 
Παλιά πόλη, Ροτόντα, αγκαλιές, δυνατά γέλια 
μέχρι το πρωί, κάστρο. Κατηφόρα που σε βγάζει 
παραλία, καφέ, κουβέντα και πάλι γέλια...».

Η συνεργασία big dream. «Η κάθε συνερ-
γασία που με κάνει να νιώθω πάλι πρωτάρα, με 
κάνει περήφανη, με εκστασιάζει και δε με απο-
γοητεύει».

Πως κρατήθηκε ενεργή στα χρόνια της κρί-
σης; «Δεν ήταν εύκολο. Όμως εδώ μας πέταξαν 
και εγώ ξέρω να κολυμπάω. Πείσμα, θέληση, 
ανάγκη, αγάπη… Με αυτά κάνω εύκολες τις δυ-
σκολίες».

Η Πέννυ Μπαλτατζή έρχεται στο Μύλο με το «Θαύμα» 

Go with the flow
Συνέντευξη
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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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Πόσες ώρες ασχολείσαι με το Instagram την ημέρα; 
Θα έλεγα ότι ασχολούμαι κατά μέσο όρο 3-4 ώρες, όχι 
όμως συνεχόμενες!

Ποιά είναι τα βήματα για έναν επιτυχημένο λογαρια-
σμό στο Instagram; Νομίζω να έχεις προσωπικότητα και να ξέρεις να την προβά-
λεις! 

Ποιό είναι το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λάβει; Γενικά λαμβάνω αρκετά 
περίεργα μηνύματα, ακατανόητα θα τα ονόμαζα! Όμως από τα πιο περίεργα μηνύ-
ματα είναι οι προτάσεις γάμου. 

Τί κάνει κατά την γνώμη σου κάποιον Influencer; Κατά την άποψη μου, πρέ-
πει να έχεις επίδραση στο κοινό (τους λεγόμενους πιστούς ακόλουθους που σε 
αγαπούν έστω και πίσω από μια οθόνη). Ίσως κατά ένα τρόπο να είσαι πρότυπο.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια; Τον εαυτό μου μετά από 
10 χρόνια τον φαντάζομαι ... θέλω  να ζήσω τον απόλυτο έρωτα και μαζί του να 
χτίσουμε μια όμορφη οικογένεια! Δεν με νοιάζει να είμαι πλούσια ή σε μέτρια οικο-

νομική κατάσταση (αρκεί να ζω με αξιοπρέπεια).
 Ποιά είναι η αγαπημένη σου άσκηση στο γυμναστή-

ριο; Έχω αρκετές αλλά θα ξεχωρίσω τις τέσσερις καλύτε-
ρές  μου. 1) HIP TO HALO 2) a GOOD MORNING 3) GLUTE 

BRIDGES  4) SUMO DEADLIFTS 
Πώς αντιδράς όταν σε χαιρετάνε στο δρόμο;  Γενικά είμαι από τα άτομα που 

ντρέπομαι εάν και δεν μου φαίνεται! Νιώθω αμήχανα σκύβω το κεφάλι πολλές 
φορές. Κι όλα αυτά από την ντροπή μου. Ο χαρακτήρας μου είναι σαν μικρό παιδί 
θέλω τον χρόνο μου για να μιλήσω ! 

Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στην πόλη, ποιό θα ήταν αυτό; Εάν 
μπορούσα να αλλάξω κάτι στην Θεσσαλονίκη είναι η καθαριότητα και το πάρκινγκ! 
Είναι δυο θέματα δύσκολα αλλά όχι ακατόρθωτα.

Τί δεν έχουν οι άντρες σήμερα; Οι άντρες σήμερα δεν έχουν θέληση και δυνα-
τό χαρακτήρα ! Αυτό σίγουρα οφείλεται και στα social media.

Σίσσυ Ζουρνατζή

Κate goes social

Θέλω να ζήσω τον απόλυτο έρωτα!

#pinfluencers

Μ Ε  Τ Η Ν  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η

Όνομα : Σίσσυ Ζουρνατζή
Επάγγελμα : influencer/ επιχειρηματίας 
Σπουδές : Λογιστική χρηματοοικονομική 
Ζώδιο : Σκορπιός 
Θα την βρείτε : sissyzournatzi
Ακολουθοι : 154.000 
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Στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το παιχνίδι με τον 
Ολυμπιακό, ο Μίχαελ Ενινγκ, συμπλήρωσε ένα 
γύρο θητείας στον πάγκο του Αρη. Ο Γερμανός 
τεχνικός, θεωρείται και όχι άδικα, ο αναμορφω-
τής των Κιτρίνων και του πιστώνεται ένα σημα-
ντικό κομμάτι της αγωνιστικής προόδου που έχει 
δείξει ο Αρης στο διάστημα της παρουσίας του 
στον πάγκο της ομάδας.

Η Karfitsa, με αφορμή την συμπλήρωση 
ενός γύρου θητείας του, καταγράφει τα πεπραγ-
μένα του, αναλύει τις αγωνιστικές αλλαγές που 
έφερε στην ομάδα, αλλά και την επίδραση που 
είχε ώστε να κερδίσει παίκτες που μέχρι πρότι-
νος έμοιαζαν να είναι σε κακή αγωνιστική κατά-
σταση.

Η πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού ανα-
κοινώθηκε στις 14 Οκτωβρίου. Στην πρώτη του 
ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές του Αρη, με-
ταξύ άλλων, είχε ζητήσει τα εξής: «Ο καθρέπτης 
όλων μας είναι μέσα στο γήπεδο. Από εσάς θέλω 
δυο πράγματα κάθε μέρα. Πρώτον το 100% στις 
προπονήσεις και δεύτερον θέλω να βλέπω χα-
μογελαστά πρόσωπα. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Τα «μηνύματα» και η αλλαγή ψυχολογίας
Λόγια με σημειολογική αξία, όπως φάνηκε 

στην πορεία. Κι αυτό διότι το πρώτο πράγμα που 
άλλαξε ήταν το κλίμα στα αποδυτήρια. Όσοι τον 
γνωρίζουν μιλούν για έναν ευφυέστατο προπο-
νητή μετρ της ψυχολογίας που ξέρει να παίρνει 
το μάξιμουμ από κάθε παίκτη. Βέβαια, ο Ενινγκ, 
έδειξε πως έχει τον τρόπο να συμμορφώνει και 
τους παίκτες του, όταν η απόδοσή τους δεν είναι 
η επιθυμητή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι 
Σούντγκρεν και Ντιγκινί. Παίκτες που μέχρι πρό-
τινος είχαν βασικό ρόλο στην ομάδα, κάτι που το 
τελευταίο διάστημα δεν ισχύει, με τον Σουηδό να 
έχει χάσει την θέση του από τον Ρόουζ.

Βαθμολογική αναρρίχηση
Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη ο Ενινγκ, παρέ-

λαβε μία ομάδα που βρίσκονταν στην 9η θέση 
με μόλις πέντε βαθμούς. Έναν γύρο μετά ο Αρης 
έχει 26 βαθμούς, ενώ πριν από το παιχνίδι με τον 
Ολυμπιακό είχε βρεθεί και στην 4η θέση, η υψη-
λότερη φετινή για τους Κίτρινους.

Σε αυτά τα 13 παιχνίδια στον πάγκο του Αρη 
(συν δύο νικηφόρα για το κύπελλο), ο Γερμανός 
έχει απολογισμό πέντε νίκες, έξι ισοπαλίες και 
μόλις δύο ήττες (21-15 γκολ υπέρ/κατά). Αυτές 
από τον ΟΦΗ (3-1) και Ολυμπιακό (4-2). Κοι-
νώς, έχει κατακτήσει 21 από τους 39 συνολικά 

βαθμούς των παιχνιδιών που καθοδήγησε την 
ομάδα. Με τον Ενινγκ στο «τιμόνι» του ο Αρης 
έπαψε να είναι αφελής, έγινε πιο σκληροτράχη-
λος, ενώ έχει αλλάξει και πλήρως το αγωνιστικό 
του προφίλ, παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο, έχο-
ντας για ατού του παιχνιδιού του, το επιθετικό 
τρανζίσιον και την πίεση στο 2/3 του γηπέδου.

«Βασιλιάς» των ντέρμπι...
Τελευταίο παιχνίδι στην προ Ενινγκ εποχή 

ήταν το εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπια-
κό. Τότε, ο Αρης είχε ηττηθεί με 1-2. Εκ τότε και 
μέχρι να φτάσουμε στο παιχνίδι της περασμένης 
Κυριακής με τους Ερυθρόλευκους, οι Κίτρινοι, 
έβγαζαν αλώβητοι όλα τα ντέρμπι, έχοντας κα-
ταφέρει να πάρουν βαθμό σε ΟΑΚΑ από Παναθη-
ναϊκό (0-0) και ΑΕΚ (1-1).

Με αποκορύφωμα την νίκη επί του ΠΑΟΚ 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 4-2 που ήταν και 
η πρώτη ήττα του Δικεφάλου, έπειτα από ένα 
αήττητο σερί 51 αγώνων. Ουσιαστικά, ο 54χρο-
νος τεχνικός, σε αυτά τα τρία παιχνίδια είδε την 
ομάδα του να παίρνει πέντε βαθμούς, ενώ έπεται 
σε μερικές εβδομάδες το εντός έδρας παιχνίδι με 

την ΑΕΚ.
Το 4-4-1-1 και το μεγάλο ροτέισον
Ο Μίχαελ Ενινγκ, έφερε σταδιακές αλλαγές 

στην ομάδα. Προτίμησε πρώτα να μάθει το υλικό 
που είχε να διαχειριστεί και έπειτα να προχωρή-
σει στις αλλαγές που έκρινε σκόπιμες.

Το ματς του «Γεντί Κουλέ» σηματοδότησε 
την αρχή του 4-4-1-1, με τον Ένινγκ να καθιε-
ρώνει τους Ιντέγε-Λάρσον ως δίδυμο στην επι-
θετική γραμμή. Η αλλαγή δεν αφορούσε μόνο 
τον σχηματισμό και τον νέο ρόλο στον Λάρσον, 
που εκ τότε είναι πολύτιμος για τους Κίτρινους, 
αλλά έφερε και τον παραγκωνισμό του Σού-
ντγκρεν που μέχρι τότε δεν είχε χάσει δευτερό-
λεπτο αγωνιστικής συμμετοχής στον Αρη. Αρχι-
κά, τη θέση του πήρε ο Λούκας Σάσα και έπειτα, 
ο Λίντσει Ρόουζ. Η μετατόπιση του Γάλλου 
αμυντικού στο δεξί άκρο της άμυνας, έφερε την 
ενεργοποίηση του Γιώργου Δεληζήση που επί-
σης είναι από τους στυλοβάτες του φετινού Αρη. 
Συνολικά ο 54χρονος τεχνικός σε αυτά τα 13 + 2 
παιχνίδια (για το κύπελλο) έχει χρησιμοποιήσει 
23 ποδοσφαιριστές, δείγμα του ότι έχει ανοίξει 
πολύ το ροτέισον και δίνει ευκαιρίες σε όλους.
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Ένα γύρο στον πάγκο του Άρη συμπλήρωσε ο Μίχαελ  Ένινγκ 
και η «K» ακτινογραφεί τα πεπραγμένα του 

Ήθελε τον Γερμανό του!
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Η σιωπή των αποκλεισμένων
ΠΑΕ και ο ρόλος των big4

Δύσκολα μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχε κάποιος 
στην εγχώρια κοινωνία του ποδοσφαίρου που πίστευε 
ότι η πολυδιαφημισμένη συνάντηση των ιδιοκτητών του 
big4 με τους εκπροσώπους της FIFA παρουσία του κ. Αυ-
γενάκη, θα έβγαζε κάτι καλό. Ολοι πλέον είναι λίγο πολύ 
υποψιασμένοι για το τι γίνεται και γνωρίζουν ότι δύσκολα 
οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ θα συμφωνήσουν σ’ ένα 
πλαίσιο που θα εξυπηρετεί την ανάπτυξη του επαγγελ-
ματικού ποδοσφαίρου. Το πρόβλημα ήταν, είναι και θα 
συνεχίσει να είναι η διαιτησία. Οι ιδιοκτήτες παραδοσιακά 
θέλουν οι ομάδες τους να σπρώχνονται από της διαιτησία 
και γι’ αυτό προσπαθούν με κάθε τρόπο να έχουν το πάνω 
χέρι στην ΕΠΟ. Είναι μία επιλογή η οποία συνήθως βγάζει 
τον Πρωταθλητή. Αρα η αγωνία τους δεν έχει να κάνει με 
το ποδοσφαιρικό προϊόν και την ανάπτυξη των ΠΑΕ. Αν 
τους ένοιαζε αυτό δεν θα απέκλειαν από τη συνάντηση 
τις υπόλοιπες 10 ομάδες της Super League 1, λες και η 
επιτυχία ενός Πρωταθλήματος είναι υπόθεση μόνο των 
ομάδων του big4. Η λογική λέει ότι στη συνάντηση θα 
έπρεπε να είναι παρούσες όλες οι ΠΑΕ και να εκφράσουν 
τις απόψεις τους γιατί οι εξελίξεις τις αφορούν. Αποκλεί-
σθηκαν όμως και μάλιστα χωρίς να αντιδράσουν. Μπο-
ρεί κάποιοι από τους ιδιοκτήτες των ομάδων που δεν 
παρέστησαν να σχολίασαν τον αποκλεισμό τους, αλλά η 
αντίδραση τους έπεσε στο κενό. Θα μπορούσαν να έχουν 
κάνει περισσότερο θόρυβο, για παράδειγμα διοργανώ-
νοντας στο ξενοδοχείο “Πλάζα” που βρίσκεται δίπλα στο 
“Μ. Βρετάνια” που φιλοξένησε τη συνάντηση των big 4, 
μία αντίστοιχη συνάντηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας ώστε 
να στείλουν το μήνυμα “πού πάτε χωρίς εμάς;”. Και γιατί 
όχι να μην καλούσαν και εκπροσώπους της FIFA προκει-
μένου να εκθέσουν τις θέσεις τους. Από τη στιγμή που 
οι ξένοι πληρώνονται από τα χρήματα της ΕΠΟ οφείλουν 
να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τα αιτήματα όλων των 
ομάδων. 

Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Το γιατί το ξέρουν οι 
ιδιοκτήτες των ομάδων που δεν συμμετείχαν στη συνά-
ντηση με τους big4. Oσο για εκείνους που κάθισαν στο 
ίδιο τραπέζι με τους αξιωματούχους της FIFA και τον 
υφυπουργό Αθλητισμού, μάλλον το έκαναν για να βγουν 
από την υποχρέωση. Ξέρουν ότι δεν υπάρχουν απαράβα-
τοι κανόνες, ούτε συμφωνίες κυρίων στο εγχώριο ποδό-
σφαιρο. Οπότε ακόμη κι αν δημιουργούνταν ένα πλαίσιο 
συμφωνίας μεταξύ των προέδρων είναι σίγουρο ότι θα 
πήγαινε στράφι με τον πρώτο φαλτσοσφύριγμα.   

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Περίμενε καρτερικά την ευκαιρία του, δύο χρόνια 
τώρα. Πέρυσι, έφυγε δανεικός για την Ολλανδία και την 
Φορτούνα Σιτάρντ. Φέτος γύρισε αποφασισμένος να μεί-
νει και να παλέψει γι’ αυτήν. Τα πράγματα στο πρώτο μισό 
της σεζόν δεν ήταν όπως τα περίμενε. Κάθε άλλο. Απο-
γοητεύονταν που δεν είχε την ευκαιρία του. Ποτέ του δεν 
το έβαλε κάτω και πίστευε πως θα ερχόταν η μέρα που 
θα πραγματοποιούσε το επίσημο ντεμπούτο του με την 
φανέλα του ΠΑΟΚ.

Η ευκαιρία για τον Λάζαρο Λάμπρου ήρθε και 
αυτός, όχι απλά την πήρε, αλλά την... άρπαξε από 
τα μαλλιά. Τρία παιχνίδια μέσα σε 12 μέρες. Ένα 
ως βασικός και δύο ως αλλαγή. Τρεις συμμετο-
χές και δύο γκολ. Όλα αυτά μέσα στον Ιανουά-
ριο, από τις 7 του μηνός μέχρι και τις 19. Δεν 
το λες και άσχημα...

Όλο το προηγούμενο διάστημα ο 
Κατερινιώτης εξτρέμ έβλεπε να μην 
βρίσκεται όχι απλώς σε πρώτο 
επίπεδο επιλογών, αλλά 
ούτε καν σε δεύτερο. 
Λημνιός, Μπίσε-
σβαρ, Καντου-
ρί και Στοχ, 
β ρ ί σ κ ο -
νταν στις 
ε π ι λ ο γ έ ς 
του Φερέιρα, με 
τον ίδιο μέχρι και πριν λίγο διάστημα να πα-
ρακολουθεί τα παιχνίδια σχεδόν πάντα από 
την κερκίδα.

Μοναδική φορά που ο Λάμπρου αγωνί-
στηκε με τον ΠΑΟΚ ήταν στο φιλικό με την 
Δόξα Δράμας, κάπου στα μέσα Νοεμβρίου. 
Τότε, μετά το τέλος του παιχνιδιού, είχε δη-
λώσει: «Είχα να παίξω καιρό, ήταν ευκαιρία να 
δείξω ότι αξίζω να είμαι στην ομάδα. Ήθελα 
να αποδείξω στους ανθρώπους της ομάδας 
ποιος είμαι. Είμαι επαγγελματίας και από τη 
στιγμή που δεν παίζω, δουλεύω για μένα. 
Ο Ιανουάριος είναι κοντά και θα δούμε 
τι θέλει να κάνει η ομάδα. Δεν βρίσκω 
νόημα να είμαι κάπου και να μην παί-
ζω, η ομάδα έχει τον πρώτο λόγο βέ-
βαια. Εγώ δουλεύω για μένα αφού 
δεν αγωνίζομαι και δεν μπορώ να 
βοηθήσω την ομάδα. Αν δεν αλ-
λάξει κάτι θα συζητήσω με την 
ομάδα». Δηλώσεις που έδειχναν 
την πικρία του για τον παροπλι-
σμό του, αλλά και τις τάσεις... 
φυγής που είχε εκείνο το διά-
στημα, όντας δυσαρεστημένος 

από την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα γι’ αυτόν. 
Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Ο 22χρονος απέ-

δειξε περίτρανα πως αυτός που δουλεύει αργά ή γρήγο-
ρα δικαιώνεται. Η πρώτη επίσημη συμμετοχή του Λά-
μπρου με τα Ασπρόμαυρα είχε έρθει στις 23 Δεκεμβρίου, 
στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τότε είχε μπει αλλαγή στο 
71’ στη θέση του Λημνιού.

Εκτός του Λάμπρου, μεγάλος κερδισμένος 
της ιστορίας αυτής είναι και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. 
Βέβαια, κανείς εντός οργανισμού δεν αμφέ-
βαλε ποτέ για τις δυνατότητές του. Απλώς, 
πλέον στον Δικέφαλο μπορούν - και όχι 
άδικα - να καυχιούνται πως ο πρωτα-
θλητισμός των τελευταίων ετών έχει για 
βάση του Ελληνες παίκτες. Πέρυσι ήταν οι 

Πασχαλάκης, Λημνιός και ο Πέλκας. 
Φέτος, στην εξίσωση μπήκε 

και ο Δημήτρης Γιαν-
νούλης που είναι 

ο παίκτης μά-
λιστα με τα 

περισσό-
τερα λε-
πτά συμ-

μετοχής από 
κάθε άλλον. Εσχάτως και ο 
Λάζαρος Λάμπρου. Ο Δικέ-

φαλος του Βορρά, επένδυσε 
σε γηγενείς παίκτες, τους δο-
κίμασε (άλλωστε όλοι πλην 
του Πασχαλάκη) έκαναν 
τα προηγούμενα χρόνια το 
«αγροτικό» τους σε διάφορες 
ομάδες και πλέον παίζουν 
κομβικό ρόλο στο παρόν και 
το μέλλον του συλλόγου. 

Αλλωστε, ο ΠΑΟΚ, ετοι-
μάζει και την νέα γενιά Ελ-
ληνων παικτών, με πιο πρό-
σφατα παραδείγματα την 
επέκταση των συμβολαίων 
των Διαμαντή και Μιχαηλί-
δη, αλλά και την παρουσία 
στην πρώτη ομάδα των 
Τσιγγάρα, Γαϊτανίδη και 
του Παπαδόπουλου.

Ο Λάμπρου φώναξε «παρών» και ο ΠΑΟΚ κάνει 
πρωταθλητισμό στηριζόμενους σε Έλληνες ποδοσφαιριστές

Η... ανάσταση του Λάζαρου!
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Μάθε να αγαπάς 
τον εαυτό σου

Καλύτερος συνοδοιπόρος, φίλος, 
εραστής  από τον ίδιο σου τον εαυτό ποτέ 
δεν θα υπάρξει ...

 Να τον παρηγορείς, να κλαις μαζί του 
και να τους συγχωρείς όλους και αυτούς 
που σε πόνεσαν και τον εαυτό σου που 
αφέθηκε απροστάτευτος.

Να τον αγαπάς τον εαυτό σου, να 
τον πηγαίνεις βόλτα, να του αγοράζεις 
όμορφα ρούχα, να του μιλάς όμορφα, να 
του αγοράζεις εμπνευσμένα βιβλία, να τον 
πηγαίνεις ταξίδια, να τον θρέφεις σωστά.    

 Και όταν τον αγαπήσεις πραγματικά 
θα μάθεις να απαιτείς κοντά του μόνο 
ανθρώπους που θα θρέφουν και την ψυχή 
του.

 Τίποτα λιγότερο από αυτό. Να τον 
αγαπάς τον εαυτό σου και να τον φροντίζεις 
γιατί μόνο αυτόν έχεις.

Αυτός σε κάνει χαρούμενο, αυτός σε 
ρίχνει και σε ανεβάζει. Και μην τον υποτι-
μάς για τις στιγμές που φάνηκες αδύναμος. 
Μόνο εσένα έχεις. Και στα εύκολα και στα 
δύσκολα.

Σε εκείνες τις στιγμές που κανένα χέρι 
δεν μοιάζει ιδανικό να σε ζεστάνει και κάθε 
αγκαλιά μοιάζει ξένη, αδιάφορη.

Μην τον στεναχωρείς τον εαυτό σου, 
πρόσφερε όλα όσα του αξίζουν.

Και μην κολλάς σε άτομα που για 
κάποιο λόγω δεν είναι στη ζωή σου.

 Μην περιμένεις πως όλα θα αλλάξουν 
και θα έρθουν συγνώμες στα πόδια σου.

Κανείς δεν σώθηκε από μια συγνώμη, 
μια λέξη που έχουν βαλθεί να σπιλώνουν 
την αξία της.

Να τον αγαπάς τον εαυτό σου και να 
τον προστατεύεις.

Μάθε να του αφιερώνεις χρόνο, να 
μένετε και λίγο μόνοι.

Μην ζεις παθητικά, παρασιτικά ούτε εις 
βάρος άλλων.

Να ζεις για σένα, για τις όμορφες μέρες 
που θα έρθουν και για εκείνα τα χαμόγελα 
που τόσο αγαπάς στους άλλους.

Να αγαπάς αυτό που είσαι, έτσι όπως 
είσαι και έτσι θα μάθουν να σ ’αγαπούν και 
οι άλλοι.

Και αυτοί που αξίζουν θα είναι συνο-
δοιπόροι, φίλοι, σύντροφοι στη ζωή σου.

Θα μείνουν δίπλα σου, θα σου κρατούν 
το χέρι στα πιο όμορφα, στα πιο ευφάντα-
στα γεγονότα της ζωής σου.

 Και όταν θα πέφτεις, θα σου χαμογε-
λούν και θα σου ξαναχαμογελούν μέχρι να 
νιώσεις πως στην καταιγίδα σου, δεν είσαι 
μόνος, είναι δίπλα σου.

Αυτοί που σε ξεχώρισαν, σε έμαθαν, 
σε χάιδεψαν τρυφερά, σου έδωσαν όσα 
χρειάστηκες, χωρίς να ζητήσεις.

 Αυτοί που σ ’αγάπησαν στις μαύρες 
και τις όμορφες μέρες σου, είναι αυτοί που 
επέλεξαν να είναι δίπλα σου,.

Να τον αγαπάς τον εαυτό σου και να 
μην τον χάνεις. Προσπάθησε να μην ξοδεύ-
εσαι, να μην αναλώνεσαι και όταν δίνεσαι 
πάντα να κρατάς κάτι για σένα.

Άνοιξε την ψυχή σου εκεί που ξέρεις 
πως δεν θα χαθείς.

 Κι αν κάνεις πως χάνεσαι, πιάσου από 
σένα. Τον εαυτό σου να τον έχεις ψηλά, να 
τον αγαπάς και να μην τον πληγώνεις. Και 
μην ξεχνάς..

Οι άνθρωποι που αξίζει να βρίσκονται 
στη ζωή μας, είναι εκείνοι που μας αποδει-
κνύουν ότι μας χρειάζονται και εκείνοι στη 
δική τους ζωή.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι όλο εκπλήξεις 
και απρόοπτα γεγονότα. Θα υπάρχουν 

κάποιες ανατροπές σχεδίων και θα 
αντιληφθείς παρασκήνιο που θα 

πρέπει να μην σε αφορά. Απόφυγε να 
εκνευριστείς και πρόσεξε τις επαφές 

σου με τον περίγυρό σου γιατί θα 
δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις ζητήματα 

δηλαδή που δεν τα θέλεις καθόλου να 
συμβαίνουν στην ζωή σου.

Τυχεροί αριθμοί …. 5,10,18,22.

Από την αρχή της εβδομάδας θα 
έχεις κάποιες συγκυρίες που θα σε 

ξαφνιάσουν αρκετά. Θα γίνουν αλλαγές 
και θα υπάρχουν εντάσεις χωρίς να 

υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Θα εμπλακούν 
άτομα που μπορεί να μην έχουν σημασία 
στην ζωή σου. Με την εξυπνάδα και την 
εφευρετικότητα που έχεις θα μπορέσεις 
να πετάξεις από πάνω σου ότι άχρηστο 

μπορεί να θεωρείς.
Τυχεροί αριθμοί …. 3,8,12,39.

Η εβδομάδα αστρολογικά είναι περίεργη 
και θα φέρει κάποια γεγονότα που δεν τα 

περίμενες. Από την Τρίτη θα μπορείς να 
επικοινωνείς καλύτερα με τον περίγυρό 

σου. Το Σάββατο πρόσεχε αρκετά το 
περιβάλλον σου. Είσαι από τα ζώδια 

που όλα τα λες έξω από τα δόντια και 
έτσι αισθάνεσαι καλύτερα αλλά αυτή 

την περίοδο μπορεί να έρθουν κάποια 
προβλήματα που μπορεί να μην τα θέλεις 

ούτε και εσύ.
Τυχεροί αριθμοί …. 5,13,25,38.

Η εβδομάδα αυτή μπορεί να είναι 
λίγο δύσκολη. Ίσως δημιουργηθούν 

κάποια οικογενειακά προβλήματα που 
δεν περίμενες. Από την πρώτη μέρα 

της εβδομάδας φρόντισε να κινηθείς 
με αρκετή ψυχραιμία και χαλαρότητα 

ώστε να αποφύγεις τον εκνευρισμό. 
Με αυτό τον τρόπο θα γίνει καλύτερη η 

καθημερινότητα σου.
Τυχεροί αριθμοί …. 2,11,25,45.

Αυτή την εβδομάδα αυτό που θα πρέπει 
να έχεις συνέχεια στο μυαλό σου θα 

είναι το έχω πολύ καλά τα μάτια μου 
ανοιχτά να μην μου ξεφύγει τίποτε. Το 

Σάββατο θα έχεις κάποια προβλήματα. 
Μην κάνεις κινήσεις που δεν τις έχεις 

μελετήσει καλά γιατί το παραμικρό λάθος 
αυτή την περίοδο θα σου φέρει πολλά 
προβλήματα που δεν θα τα περιμένεις.

Τυχεροί αριθμοί …. 9,14,27,49.

Θα γίνει καλύτερη η επικοινωνία σου 
και θα έρθουν ευκαιρίες που δεν 

πρέπει να τις αφήσεις να περάσουν 
ανεκμετάλλευτες. Ίσως έχεις κάποια 
προβλήματα που δεν περίμενες και 

καθυστερήσεις με το περιβάλλον σου. 
Για να αποφύγεις τα προβλήματα και τις 

εντάσεις σε συμβουλεύω να αλλάξεις 
στάση και να συνεχίσεις στους ρυθμούς 

σου που έχεις πάντα. Έτσι θα βγουν 
όλοι κερδισμένοι.Τυχεροί αριθμοί... 

11,26,34,44.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Οι πλανήτες θα σε ευνοήσουν αρκετά στην 
επικοινωνία. Θα πρέπει όμως να δείξεις 
λίγη προσοχή στις κινήσεις σου γιατί θα 
προκύψουν κάποια οικογενειακά ζητήματα 
που δεν τα περίμενες. Θα υπάρχουν 
κάποιες ανατροπές στα σχέδια σου που 
θα σε ξαφνιάσουν. Βάλε ένα καλύτερο 
προγραμματισμό ώστε να σταματήσεις 
να αγχώνεσαι από τις καθημερινές σου 
δραστηριότητες.
Τυχεροί αριθμοί …. 4,11,23,40.

Αυτή την εβδομάδα θα βγουν στην επιφάνεια 
κινήσεις που έχεις κάνει μέχρι σήμερα και θα 
μπεις σε σκέψεις. Θα έχεις έντονο το αίσθημα 
της ανασφάλειας και ίσως θα δημιουργηθούν 
προβλήματα στο οικογενειακό και φιλικό 
σου περιβάλλον. Φρόντισε να κινηθείς με 
σύνεση και αυτογνωσία ώστε να περάσουν οι 
καταστάσεις όσο καλύτερα γίνεται.
Τυχεροί αριθμοί …. 6,17,19,28.

Από την πρώτη μέρα της εβδομάδας θα έχεις 
έντονο το αίσθημα της ευθύνης για όλα αυτά 
που έχεις να κάνεις. Το Σάββατο φρόντισε 
να διώξεις από πάνω σου όλα αυτά που 
σε προβληματίζουν και φρόντισε να έχεις 
περισσότερη διαλλακτικότητα σε συζητήσεις 
που θα κάνεις με δικά σου άτομα ώστε να 
αποφύγεις τις αντιπαραθέσεις.
Τυχεροί αριθμοί …. 7,11,23,26.

Από την Τρίτη θα δεις μερικές καταστάσεις 
διαφορετικά και θα αλλάξεις πορεία σε 
μερικές καταστάσεις. Το Σάββατο φρόντισε 
με την εξυπνάδα σου αλλά και τους 
ελιγμούς σου να μπορέσεις να ξεπεράσεις 
πολλά θέματα που μπορεί να προκύψουν 
στον περίγυρό σου. Πέρασε χαλαρά στην 
καθημερινότητα σου και όλα θα πάνε καλά.
Τυχεροί αριθμοί …. 6,18,29,37.

Ήταν λίγο τα πράγματα άνω κάτω και θα 
πρέπει να αποδείξεις μερικά θέματα για το 
πώς έχεις κινηθεί μέχρι σήμερα. Η συμβουλή 
μου είναι ψυχραιμία σε ότι κάνεις. Ότι έχεις 
προγραμματίσει να κάνεις αυτή την περίοδο 
να το σκεφτείς πολύ καλά και να κάνεις και 
πολύ καλό πρόγραμμα.
Τυχεροί αριθμοί …. 3,13,26,34.

Και εκεί που πήγες να νιώσεις καλύτερα 
η εβδομάδα ίσως σου φέρει ανασφάλειες 
και φόβους σου για το πως θα έρθουν 
οι καταστάσεις στην ζωή σου. Κάποιες 
ανατροπές που μπορεί να προκύψουν με 
τον περίγυρό σου θα είναι προσωρινές. Σε 
βεβαιώνω ότι όλα είναι μια χαρά. Σκέψου τι 
δυνατότητες έχεις τι έχεις καταφέρει μέχρι 
τώρα και δεν έχει να σε φοβίσει τίποτε στο 
μέλλον.
Τυχεροί αριθμοί …. 8,19,24,37
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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 Προγράμμα-
τος  2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 
1ος ορ. Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 
2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμ-
ματος , 2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο 
Χριστοφορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμμα-
τος 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
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
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 Καλαμα-
ριάς, 2310432122
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
Elixir Pilates Studio
Λασκαράτου 15, Θεσσαλονίκη
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Πού θα μας βρείτε
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