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Πώς θα είναι η εικόνα της πόλης μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού 
για τα μεγάλα projects που είτε δρομολογήθηκαν είτε αναμένεται να 
«τρέξουν» άμεσα.

Θερμά λόγια από τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου 
Δρ. Ζντράβκο Κριβοκάπιτς για το νέο επίτιμο πρόξενο Δρ. 
Βασίλη Αποστολόπουλο και τη λειτουργία προξενείου για 
πρώτη φορά ύστερα από τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο εντός 

του «Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου»
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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Την επόμενη φορά, 
που θα καλέσετε 

έναν «ξάδερφο» - 
ταχυδιανομέα για να 
πιείτε έναν καφέ, ή 
να απολαύσετε ένα 
μπέργκερ, ας έχετε 
κατά νου ότι στη 

διαδρομή, πιθανό να 
έτρεχε σαν λαίλαπας 

στις στροφές 
για να προλάβει 
περισσότερες 

παραγγελίες, με ό,τι 
αυτό συνεπαγόταν 
για την σωματική 
ακεραιότητά του.
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Ο Γολγοθάς των ταχυδιανομέων

Τρέφω έναν απεριόριστο σεβασμό για τους ταχυδιανομείς – για να χρησιμοποιήσω τον όρο Μπα-
μπινιώτη αντί το ξενόφερτο … ντελιβεράδες. Όπως και να τους ονομάσεις, πρόκειται για επαγγελμα-
τίες που ειδικώς στη διάρκεια της πανδημίας, αποδείχθηκαν «οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας». 
Με κάποιους απέκτησα τέτοιαν οικειότητα που τώρα με την σταδιακά έως και ολική άρση των περι-
ορισμών, μόλις έβλεπα κάποιον τον προσφωνούσα «ξάδερφε». Εύλογος ο εκνευρισμός μου - έως 
και αγανάκτηση – διαβάζοντας αυτήν την επιστολή της E-food: «Αγαπητή Rider, στο πλαίσιο της 
αύξησης της παραγωγικότητας του στόλου και της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας, θα θέλα-
με να σου προτείνουμε να συμμετάσχεις και εσύ στο σχήμα συνεργασίας freelancing. Θέλουμε να 
συνεχίσουμε τη συνεργασία μας αλλά με βάση τα παραπάνω και το batch σου (το οποίο προκύπτει 
από διάφορες αιτίες), εκτιμούμε ότι θα ήταν καλύτερο να συνεχίσεις να εργάζεσαι ως freelancer… 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης 
της υπάρχουσας σύμβασης…» .

Το μήνυμα αυτό έλαβαν, αργά το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο κινητό τους, μέσω της 
εφαρμογής Road runner -πρόκειται για μια εφαρμογή μέσω της οποίας διασυνδέονται οι διανομείς 
με την efood και τις παραγγελίες που πέφτουν στο σύστημά της- διανομείς της efood. Σύμφωνα με 
τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για πάνω από 200 ταχυδιανομείς (από τους 2.700 συνολικά στην 
εταιρεία) που παρέλαβαν αυτό το e mail με το οποίο η εταιρεία τους ενημερώνει ότι δεν θα ανανε-
ώσει την τρίμηνη σύμβασή τους και τους καλεί να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τη συνεργασία 
μαζί της ως ανεξάρτητοι. 

Η εταιρεία χωρίζει τους διανομείς της σε τρεις κατηγορίες. Ανάλογα με τη βαθμολογία που λαμ-
βάνει ο κάθε διανομέας, με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η e food, κατατάσσεται και στην 
αντίστοιχη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όσοι παραδίδουν μεγάλο αριθμό 
παραγγελιών ανά ώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα και εργάζονται και σε μέρες και ώρες αιχμής 
όπως είναι το Σάββατο και η Κυριακή λαμβάνοντας πέραν των 3,90 ευρώ ανά ώρα και έξτρα bonus 
50 λεπτών ανά παραγγελία. Στη δεύτερη κατηγορία το μπόνους είναι 30 λεπτά και στην τρίτη δεν 
υπάρχουν μπόνους διότι δεν έχουν συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία. 

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι υπάλληλοι διανομείς καλούνται να επιλέξουν να εργαστούν με 
τίτλο κτήσης ή με μπλοκάκι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στα ασφαλιστικά και φορολογικά κόστη που 
θα αναλάβουν πλέον μόνοι τους με την e food να δίνει από 2,20 ευρώ έως 3,2 ευρώ ανά παραγγε-
λία, ανάλογα με την ημέρα και την ώρα που εργάζεται κάποιους.

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, ότι σε περιόδους κρίσεων οι υπάλληλοι βάζουν πλάτη στην 
επιχείρηση προκειμένου αυτή να ορθοποδήσει. Στην περίπτωσή μας, όμως, η συγκεκριμένη εταιρία 
την περίοδο της πανδημίας σημείωσε τρομακτικά κέρδη: 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε πέρυσι αύξηση 49% και διαμορφώθηκε στα 64,4 
εκατ. ευρώ, από 43,1 εκατ. το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 
23,7 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ έναντι 23,3 
εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. 

Η εταιρία – όπως και άλλες που θα ακολουθήσουν ή ήδη έχουν προηγηθεί – δε θα τολμούσε να 
αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις αν δραστηριοποιούνταν στην Ιταλία. Εκεί, οι αρχές αποφάνθηκαν ότι 
οι ταχυμεταφορείς είναι υπάλληλοι τους και όχι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι και έχουν επιβάλει πρόστι-
μα 733 εκατ. ευρώ στις Uber Eats, Glovo, Just Eat και Deliveroo, ενώ ισπανικό δικαστήριο δικαίωσε 
οδηγούς της εταιρείας παράδοσης τροφίμων Glovo.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα καλέσετε έναν «ξάδερφο» - ταχυδιανομέα για να πιείτε έναν 
καφέ, ή να απολαύσετε ένα μπέργκερ, ας έχετε κατά νου ότι στη διαδρομή, πιθανό να έτρεχε σαν 
λαίλαπας στις στροφές για να προλάβει περισσότερες παραγγελίες, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την 
σωματική ακεραιότητά του. Κι όλα αυτά για 3,90 ευρώ την ώρα. 

*Σημειώνεται ότι η efood εξαγοράστηκε το 2015 από τη γερμανική Delivery Hero.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ν. Ελευθερόγλου,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 

Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,  

Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης, 

Αναστασία Καρυπίδου,  

Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς Μίχος, 

Γιώργος Μυλωνάς, Γιώργος Νεοχωρίτης 

Γιάννης Σπ. Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 

eurokinissi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Δ. Δραγώγιας, Ντίνος Κωστόπουλος, 

Νάνσυ Νενέρογλου, Τζίνα Αλεξάκη 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  

ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  

Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατερίνα Χαρκιολάκη

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

www.retsis.gr 

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ





4 18.09.2021

Ρε
πο

ρτ
άζ

: Μ
αρ

ία
 Ζ

ερ
βο

χω
ρί

το
υ

Η ύπαρξη προξενείου του 
Μαυροβουνίου στη χώρα 
μας είναι πια, γεγονός. 

Αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη 
σύσφιξη των σχέσεων συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Μαυροβουνίου. 
Το προξενείο λειτουργεί στο Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Κέντρο στην Πυλαία 
Θεσσαλονίκης και το εγκαινίασε ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός του Μαυρο-
βουνίου Δρ. Ζντράβκο Κριβοκάπιτς 
στοιχείο που αποδεικνύει την ση-
μασία που δίνει η γείτονα χώρα στο 
γεγονός καθώς είναι η πρώτη φορά 
μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο που 
λειτουργεί προξενείο στη χώρα μας. 
Επίτιμος πρόξενος Μαυροβουνίου 
στη Θεσσαλονίκη αναγορεύτηκε ο 
CEO του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος. Τον 
αγιασμό των εγκαινίων του νέου 
προξενείου Μαυροβουνίου τέλεσε 
ο Παναγιότατος Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος ο οποίος 
μάλιστα σημείωσε ότι «πρέπει να 
εκτιμούμε τα δώρα της επιστήμης 
γιατί δεν υπάρχει πολυτιμότερο 
πράγμα από την υγεία». 

«Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΕΠΡΕΠΕ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΣΗΜΕΡΑ»
Ενδεικτικό της θέρμης με την οποία 

«αγκάλιασε» την εκδήλωση ο πρω-
θυπουργός του Μαυροβουνίου ήταν ο 
συναισθηματισμός του στην ομιλία του: 
«Σήμερα πολλοί προσπάθησαν να με 
σταματήσουν από το να έρθω εδώ και 
σε αυτήν την όμορφη πόλη, στο όμορφο 
μέρος γιατί δεν είναι το πρέπον πρωτό-

ΙΣΤΟΡΙΚΉΣ ΣΉΜΑΣΙΑΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΝΕΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
ΣΤΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ Για πρώτη φορά μετά 

τον Α’ Παγκόσμιο 
πόλεμο 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΡ. ΖΝΤΡΑΒΚΟ ΚΡΙ-
ΒΟΚΑΠΙΤΣ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΘΕΡΜΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΤΙΜΟ 
ΠΡΟΞΕΝΟ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑ-
ΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

Δρ. Γιώργος Αποστολόπουλος, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο επίτιμος πρόξενος Μαυροβουνίου Δρ. Βασίλης 
Αποστολόπουλος, υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Δρ. Ζντράβκο Κριβοκάπιτς, 
η πρέσβειρα του Μαυροβουνίου Άννα Βουκαντίνοβιτς, ο περιφειάρχης Κ.Μ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, ο υπουργός Γεωργίας Μαυροβουνίου Αλεξάντερ Στίγιοβιτς

Ο δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος 
με τον πρόεδρο της GK Media group Νίκο Καραμανλή 
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κολλο για ένας Πρωθυπουργό. Αυτό σημαίνει πως η καρδιά 
μου έπρεπε να είναι εδώ αλλά το σώμα μου στη Ποντγκό-
ριτσα στο Μαυροβούνιο. Αλλά όπως βλέπετε η καρδιά μου 
και το σώμα μου είναι εδώ σήμερα. Ξέρω και πιστεύω και 
είμαι σίγουρος πως αυτό το εγχείρημα θα τονώσει τις σχέ-
σεις μεταξύ Ελλάδας και Μαυροβουνίου. Οι πραγματικοί 
φίλοι είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι». Ιδιαίτερη αναφορά 
έκανε στον Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλο και τον πατέρα 
του Δρ. Γιώργο Αποστολόπουλο: «Χρωστάω μεγάλη χάρη 
στον Βασίλη Αποστολόπουλο που μας μάζεψε όλους εδώ 
σήμερα. Η σημερινή μέρα ιδρύοντας το προξενείο μας εδώ 
στη Θεσσαλονίκη έχει τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 
Το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι αυτό είναι το 
πρώτο προξενείο που ανοίγει η πρεσβεία μας μετά τον Α’ 
Παγκόσμιο πόλεμο. Και θέλω να εκφράσω την βαθιά μου 
ευγνωμοσύνη στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης που αγιά-
ζει αυτή την εκδήλωση και αυτόν τον χώρο. Το δεύτερο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι 
πολύ σημαντική διότι εδώ ανθεί η Πολιτική, η Οικονομία, το 
Εμπόριο και επίσης πολύ σημαντικό για το Μαυροβούνιους 
είναι και ο Άγιος Δημήτριος για τον οποίον τρέφουν μεγά-
λο σεβασμό. Και τρίτο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα- στοιχείο όταν σε όλα αυτά βρείς ένα άτομο με 
την δύναμη , αποφασιστικότητα και αγάπη να ανυψώσει την 
συνεργασία (αδελφικότητα) σε μεγαλύτερο επίπεδο , αυτό 
το άτομο είναι σίγουρα ο Βασίλης. Επίσης θα πρέπει να ευ-
χαριστήσω και τον πατέρα του Βασίλη, Γιώργο που ξεκίνησε 
όλο αυτό το επαγγελματικό εγχείρημα με τόση επιτυχία και 
κατάφερε να αναπτύξει αυτό το Παγκόσμιας κλάσης Νοσο-
κομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη».

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος τόνισε ότι «τα εγκαίνια 
αυτά πραγματοποιούνται με δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη 
είναι ότι τα υγειονομικά Πρωτόκολλα λόγω της πανδη-
μίας δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μία τελετή ανάλογη 
του μεγέθους που θέλουμε. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι 
ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο 
πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου ο καθηγητής Κριβοκά-
βιτς παρ’ ότι , βάσει του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τα 
εγκαίνια ενός προξενείου δεν εμπίπτουν στο να συμμετέ-
χει ο ίδιος.  Ομως κύριε πρωθυπουργέ, όπως ο Λαός του 
Μαυροβουνίου έτσι και ο λαός της Ελλάδας και ιδιαιτέρως 
της Θεσσαλονίκης είμαστε άνθρωποι που λειτουργούμε με 
την καρδιά και το συναίσθημα πρωτίστως και αφήνουμε κά-
ποιες φορές τα Πρωτόκολλα στην άκρη. Χαίρομαι ιδιαίτερα 

που το προξενείο Μαυροβουνίου φιλοξενείται εντός του Ια-
τρικού Διαβαλκανικού κέντρου που αποτελεί δημιούργημα 
του πατέρα μου, ο οποίος σήμερα με τιμά με την παρου-
σία του. Πέραν του τυπικού μέρους που είναι η εξυπηρέ-
τηση των αναγκών των πολιτών του Μαυροβουνίου που 
ζουν εδώ δεσμεύομαι πώς μαζί με την εξαιρετική πρέσβη 
κυρία Μπουκατίνοβιτς  ότι θα δουλέψουμε προκειμένου 
να πετύχουμε την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μεταξύ 
των δύο χωρών σε πολιτικό, οικονομικό, Θρησκευτικό και 
πολιτιστικό επίπεδο. Θα προσπαθήσω να στηρίξω με όλες 
μου τις δυνάμεις την Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του 
Μαυροβούνιου. 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: «ΠΕΔΙΟ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟ 
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ»
Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός 

Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, 
ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση χαρακτηρίζοντάς την 
«εξαιρετική διπλωματική πρωτοβουλία», αναφέρθηκε στον 
νέο επίτιμο πρόξενο λέγοντας ότι «είμαι σίγουρος ότι θα 
επιτελέσει άψογα τα καθήκοντά του», ενώ πρόσθεσε πως 
«μεταξύ των δυο χωρών υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό σε 
επίπεδο συνεργασίας σε ό,τι αφορά το οικονομικό, πολιτι-
κό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό κομμάτι που θα συσφί-
ξει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών». Τέλος 
στην επισήμανση του πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου 
ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη το Μαυροβούνιο 
να αποτελέσει την πρώτη επομένη χώρα που θα μπει στην 
ΕΕ», ο κ. Καλαφάτης δήλωσε ότι «η ελληνική κυβέρνηση 
θα είναι πολύτιμη σύμμαχος στην προσπάθειά σας».

Το «παρών» έδωσαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη 
και πρόεδρος της ΠΕΔΚ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο ιδρυτής του 
Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Δρ. Γιώργος Αποστολό-
πουλος και πλήθος επιχειρηματιών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε 
στην πρέσβειρα Μαυροβουνίου στη χώρα μας Αννα Βου-
καντίνοβιτς την οποία ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος χαρα-
κτήρισε ως «αρχιτέκτονα της δικής του ανάμειξης σ αυτή τη 
διπλωματική σχέση μεταξύ των δυο χωρών». Τον πρωθυ-
πουργό του Μαυροβουνίου συνόδευσε ο υπουργός Γεωργί-
ας Αλεξάντερ Στίγιοβιτς ενώ στο τέλος της εκδήλωσης έγινε 
ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. 

ΙΣΤΟΡΙΚΉΣ ΣΉΜΑΣΙΑΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΝΕΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
ΣΤΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ

Κόψιμο κορδέλας εγκαινίων από τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου 
Δρ. Ζντράβκο Κριβοκάπιτς με τους υφ. Μακεδονίας – Θράκη Σταύρο Καλαφά-
τη, τον περιφερειάρχη Κ.Μ. Απόστολο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Πυλαίας 
– Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

Ι. Καϊτεζίδης, Σ. Καλαφάτης, ο Παναγιότατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ. Άνθιμος, ο Δρ. Γιώργος Αποστολόπουλος, Κ. Ζέρβας

Ο Παναγιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος με τον ιδρυτή του 
Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Δρ. Γιώργο Αποστολόπουλο

Α. Βουκατίνοβιτς, Α. Τζιτζικώστας, Δρ. Β. Αποστολόπουλος, Ζ. 
Κριβοκάπιτς, Σ. Καλαφάτης, Κ. Ζέρβας, Α. Στίγιοβιτς

Το δώρο προς τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου 
η εικόνα της «Παναγίας Αξιον Εστί» 
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Ποια είναι αυτά τα καινούργια 
έργα που θα δρομολογηθούν και 
ποια «τρέχουν» ήδη στην πόλη 

με τους πολίτες να ανυπομονούν για το 
πότε θα ολοκληρωθούν; 

Καινούργια έργα
Νέο Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
Το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο ανα-

μένεται να ανεγερθεί στη Λητή του δήμου 
Ωραιοκάστρου και όπως είπε ο πρωθυπουρ-
γός θα είναι ένα νοσοκομείο που θα καλύ-
πτει όλες τις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδος. 
Σύμφωνα με τον κ.Μητσοτάκη, το «Θεα-
γένειο» υπηρέτησε τη δημόσια υγεία για 
δεκαετίες, όμως ο κύκλος του κλείνει. «Η 
Μακεδονία αξίζει ένα σύγχρονο αντικαρκι-
νικό νοσοκομείο και θα το αποκτήσει», είπε 

χαρακτηριστικά.
Οι ανακοινώσεις από πλευράς πρω-

θυπουργού έγιναν αποδεκτές με ιδιαίτερα 
ικανοποίηση από τη δημοτική αρχή και τον 
δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, 
ο οποίος υπογράμμισε πως οι δυνατότητες 
ανάπτυξης πλέον για την ευρύτερη περιοχή 
του δήμου του είναι τεράστιες. 

Για την ανέγερση του Ογκολογικού Νο-
σοκομείου έχει ήδη βρεθεί το αγροτεμάχιο 
στη δημοτική ενότητα της Μυγδονίας που 
πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέ-
σεις και είναι ιδιοκτησίας του δήμου, γεγο-
νός που σημαίνει ότι μπορεί να μεταβιβαστεί 
εύκολα στο ελληνικό δημόσιο και να ξεκι-
νήσει άμεσα η κατασκευή του.

Νέο γήπεδο του ‘Αρη στην Πυλαία 
και δημιουργία πάρκου στη Χαριλάου 
Η είδηση για το νέο γήπεδο του ‘Αρη 

έφερε πλατιά χαμόγελα στα χείλη των κι-
τρινόμαυρων οπαδών. Πρόκειται για μία 
επένδυση που θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 
170 εκατ. ευρώ και το έργο αναμένεται να 
παραδοθεί έως το 2026. 

Ο ερασιτέχνης ‘Αρης θα παραχωρήσει το 
γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης για να γίνει χώ-

ρος πρασίνου και πάρκο σε μία πυκνοκατοι-
κημένη περιοχή, όπως αυτή της Χαριλάου, 
ενώ ως αντάλλαγμα θα του παραχωρηθεί 
έκταση στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, 
εντός των διοικητικών ορίων του δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη, το οποίο ανήκει στον 
ΟΑΕΔ. 

Το νέο γήπεδο αναμένεται να φιλοξενεί 
πάνω από 30.000 φιλάθλους, ενώ θα κα-
τασκευαστούν επίσης ξενοδοχειακοί χώροι, 
γραφεία και χώροι επαγγελματικών χρή-
σεων. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο Α.Σ. Αρης 
θα παραχωρήσει τα 23 στρέμματα που κα-
ταλαμβάνει το Χαριλάου και ο χώρος θα 
μετατραπεί σε υπερτοπικό πάρκο, το οποίο 
θα ενοποιηθεί με αυτό της Νέας Ελβετίας. 
Κι επειδή η περιοχή είναι ταυτισμένη με τον 
αθλητικό σύλλογο, ο Αρης θα κρατήσει 500 
τ.μ. για τη δημιουργία μπουτίκ.

Από την άλλη, ο ΟΑΕΔ που διαθέτει αυτά 
τα 170 στρέμματα στην ανατολική πλευρά 
της πόλης θα παραχωρήσει τον χώρο στους 
κιτρινόμαυρους. Εκεί, θα κατασκευαστεί το 
γήπεδο στα 50 στρέμματα, ενώ σε άλλα 30 
θα γίνουν γραφεία, ξενοδοχείο και εμπορικό 
κέντρο. Τα υπόλοιπα 90 στρέμματα θα χρη-
σιμοποιούνται ως χώροι αναψυχής, πρασί-
νου και στάθμευσης.

Χάραξη ενιαίου παραλιακού μετώπου 
από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι
Η ανάπλαση και αξιοποίηση του πα-

ραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι έως 
το Αγγελοχώρι, σε μία απόσταση 40 χιλιο-
μέτρων, είναι το μεγαλύτερο πρότζεκτ της 
Θεσσαλονίκης. Στο έργο που ξεκίνησε η 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρ-
θηκε ο πρωθυπουργός για να «μεταμορφω-
θεί» τελείως η εικόνα και ολόκληρη η πόλη 
να στρέψει -επιτέλους- το βλέμμα της προς 

Αναστασία Καρυπίδου 

Αυτά είναι τα νέα 
μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης

ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ, 
ΜΕΓΑΛΑ, ΕΡΓΑ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΒΑΛΟΥΝ ΜΠΡΟΣ 
ΤΙΣ «ΜΗΧΑΝΕΣ» 

ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ 
ΔΥΝΑΤΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΟΜΗ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ 
ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 

ΤΟΥΣ ΒΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 

ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 85ΗΣ 
ΔΕΘ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ



«Με τέτοια ευκαιρία και συνέταιρο τον αδελφό μου;
Μας ήρθαν όλα ακριβώς όπως

τα είχαμε φανταστεί.»
Γιώργος & Μάνος Φτούλης
Ιδιοκτήτες ΑΒ Shop & Go

Μάθε πώς μπορείς να αποκτήσεις τη δική σου επιχείρηση
με τους πιο ευνοϊκούς όρους και τη στήριξη της ΑΒ 

στο ab.gr/franchise

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ ΚΙ ΕΣΥ!
Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη
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τη θάλασσα.
Σ’ ένα πρώτο βήμα έχουν ξεκινήσει 

εδώ και λίγους μήνες οι παρεμβάσεις 
στο δυτικό παράκτιο μέτωπο για την 
εξυγίανση των εδαφών και την ανά-
πλαση της περιοχής από τις εκβολές 
του Γαλλικού Ποταμού έως το Λιμάνι 
Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι το επό-
μενο διάστημα θα απομακρυνθούν 
περισσότεροι από 2.000 τόνοι απορ-
ριμμάτων. 

Σε αυτά τα 40 χλμ θα δημιουργη-
θεί ένας μεγάλος ποδηλατόδρομος, 
με αντίστοιχους πεζοδρόμους, χώρους 
αναψυχής και πολιτισμού ενώ θα δη-
μιουργηθούν δύο μεγάλα πάρκα, ένα 
ανατολικά και ένα δυτικά. Θα αποτελέ-
σει πόλο έλξης επισκεπτών και τουρι-
στών, ενώ εκτιμάται πως μέχρι τα τέλη 
Μαρτίου του 2022 θα έχει τελειώσει η 
υπόθεση με τη μελέτη του Ειδικού Χω-
ρικού, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της διαβούλευσης και θα περάσει το 
Προεδρικό Διάταγμα. 

Εξυγίανση άτυπης βιομηχανικής 
συγκέντρωσης στο Καλοχώρι
Για τις μεταποιητικές βιομηχανίες 

στο Καλοχώρι που είναι άναρχα συγκε-
ντρωμένες και με ελλιπείς υποδομές 
αναφορικά με την αποχέτευση και τα 
όμβρια ύδατα ο κ.Μητσοτάκης ανέφε-
ρε ότι είναι καιρός αυτές οι 800 επι-
χειρήσεις να συγκεντρωθούν σε έναν 
οργανωμένο φορέα υψηλών προδια-
γραφών.

Στη συγκεκριμένη περιοχή του Κα-
λοχωρίου όταν βρέχει οι δρόμοι μετα-
τρέπονται σε λίμνες, ενώ έχουν γίνει 
κάποιες προσπάθειες από τον δήμο 
Δέλτα και τη ΔΕΥΑΔΔ και διορθώθηκε 
έως ένα μέρος το δίκτυο αποχέτευσης. 

Πλέον με την επέμβαση της Πολι-
τείας αναμένεται να γίνουν έργα υπο-
δομής, που ζητήθηκαν επανειλημμέ-
να, να χωροθετηθεί το Επιχειρηματικό 
Πάρκο Εξυγίανσης Καλοχωρίου και να 
δημιουργηθεί ένας Φορέας Διαχείρισης 
που θα μετέχουν όλοι.

Εργα σε εξέλιξη
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά
Ξεκινούν μέσα στον Οκτώβριο τα 

έργα για τη μετατροπή του πρώην 
στρατοπέδου Παύλου Μελά σε Μη-
τροπολιτικό Πάρκο. Ο πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε στην έγκριση του Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου και χαρακτήρι-
σε το έργο πολύ σημαντικό για τη Δυ-
τική Θεσσαλονίκη που θα δώσει «ανά-
σες» σε όλη την πόλη.

Ο κ.Μητσοτάκης αναμένεται να δώ-
σει το παρών και στην έναρξη των ερ-
γασιών εντός του επόμενου μήνα, ενώ 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο 
με προϋπολογισμό 19,6 εκατ. ευρώ 
από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας υπολογίζεται ότι θα ολο-
κληρωθεί εντός του 2023.

Εκτός από τα έργα πρασίνου αναμέ-
νεται να γίνουν εργασίες αποχέτευσης, 
ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, πύλες 
εισόδου και εξόδου για τους πεζούς 
καθώς και τρία αναψυκτήρια, διαμορ-
φώσεις χώρων και αποκατάσταση 
του μεγάλου κτιρίου Α2 με όψη στην 
οδό Λαγκαδά, όπου θα στεγαστούν τα 
Μουσεία Εθνικής Αντίστασης και Προ-
σφυγικού Ελληνισμού, αλλά και το νέο 
Δημαρχείο Παύλου Μελά.

Νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ 
στην Τούμπα
Για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ λύθη-

καν τα θέματα χωροταξίας και χρήσεις 
γης, όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης κατά 
την παρουσία του στην πόλη. 

Το έργο βρίσκεται εντός των αρχι-
κών χρονοδιαγραμμάτων, ενώ έως το 
τέλος του 2021 οι άνθρωποι του Δικε-
φάλου αναμένεται να έχουν στα χέρια 
τους το Προεδρικό Διάταγμα που θα 
ανοίξει το δρόμο για την κατεδάφιση 
του υφιστάμενου γηπέδου και την ανέ-
γερση του καινούργιου. 

Σχετικά με τις προδιαγραφές του 
νέου γηπέδου, στόχος είναι να γίνει από 
τα πιο πολυτελή στην Ευρώπη και με 
χωρητικότητα 32.000 – 35.000. ενδε-
χομένως και 40.000 θεατών ενώ ανα-
μένεται να είναι έτοιμο έως το 2026 για 
να γιορτάσει και η ομάδα τα 100 χρόνια 
ιστορίας.

Ανάπλαση Αριστοτέλους
Ενθουσιασμένος με τη κατάληξη 

του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ και 
ως προς τη διαδικασία και ως προς το 
αποτέλεσμα, δήλωσε ο πρωθυπουρ-
γός κατά την παρουσία του στη Θεσσα-
λονίκη. 

‘Οπως είπε ο κ.Μητσοτάκης, η ανά-
πλαση των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ 
στον χώρο που έχει επιλεγεί θα της 
δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
μοναδικά χαρακτηριστικά στον διεθνή 
εκθεσιακό χάρτη και πως θα δημιουρ-
γηθεί μία «πράσινη» ΔΕΘ στην καρδιά 
της Θεσσαλονίκης.

Το νέο ConfEx Park, όπως θα ονο-
μάζεται, περιλαμβάνει πέντε «νησιά», 
όπως χαρακτηρίζουν τις δομές που 
θα δημιουργηθούν οι σχεδιαστές της 
πρότασης. Θα δημιουργηθούν τρεις 
διαδρομές -πολιτισμού, πρασίνου και 
επιχειρηματικότητας- ένα ξενοδοχείο 
120 δωματίων, συνεδριακό κέντρο, 
εκθεσιακοί χώροι και υπόγεια πάρκινγκ 
χωρητικότητας περίπου 2.000 θέσεων.

Εκτός από τις νέες κατασκευές, θα 
διατηρηθούν η Αψίδα της ΧΑΝΘ, ο Πύρ-
γος του ΟΤΕ, το Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης και το περίπτερο της 
Esso Pappas, τα οποία «θα συνδεθούν 

στο νέο πάρκο, ενώ στόχος είναι να 
ολοκληρωθεί το 2026, στην επέτειο 
των 100 χρόνων λειτουργίας της ΔΕΘ.

‘Αλλα έργα
Σε συνδυασμό με όλα τα παρα-

πάνω, υπάρχουν και άλλα έργα τα 
οποία σχεδιάζονται και «τρέχουν» στη 
Θεσσαλονίκη όπως για παράδειγμα η 
ανάπλαση της Πλατείας Αριστοτέλους 
και η δημιουργία συγκροτήματος κοι-
νωφελών λειτουργιών στο δημοτικό 
ακίνητο των πρώην στάβλων Παπάφη 
από τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονί-
κης, το Fly Over στην περιφερειακή οδό 
Θεσσαλονίκης αλλά και το Παιδιατρικό 
Νοσοκομείο Φιλύρου, στον δήμο Πυ-
λαίας - Χορτιάτη.

Σε αυτό το τελευταίο έργο αναμέ-
νεται πολύ σύντομα η ολοκλήρωση 
της οριστικής μελέτης και στις αρχές 
του 2023 θα αρχίσει η κατασκευή του 
με την ολοκλήρωση να προσδιορίζεται 
στα τέλη του 2025. Οι εργασίες για την 
ανέγερση του νέου πανεπιστημιακού 
παιδιατρικού νοσοκομείου θα γίνουν 
με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ



Η διοργάνωση της 85ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσα-
λονίκης, αποτελεί ένα μικρό δείγμα επιστροφής 
στην κανονικότητα, με τον κορωνοϊό ωστόσο 

δυνατά παρών και τα κρούσματα σε τετραψήφιο νούμερο. 
Και αφού μιλάμε για κανονικότητα, αυτή τη συνοδεύουν 
οι συνήθειες του παρελθόντος σε πολιτικό επίπεδο και σε 
επίπεδο εξαγγελιών. 

Έτσι, όπως όλοι οι πρωθυπουργοί της σύγχρονης ιστορίας 
δεν έχουν έρθει με «άδεια χέρια» στη Θεσσαλονίκη και στις τε-
λετές εγκαινιασμού των διοργανώσεων των τελευταίων ετών 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθώντας το παράδειγμα της 
προσπάθειας εγκαινιασμού μιας νέας σχέσης με τους πολίτες, 
παράλληλα με τα εγκαίνια της ετήσιας ΔΕΘ, επανακαθορισμού 
των στόχων και ανανέωσης της εμπιστοσύνης, ήρθε και ο ίδιος 
με ένα «καλάθι» γεμάτο δώρα, αξίας άνω των 3,2 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ. Φυσικά, άλλη υπόθεση το δώρο, διαφορετική 
υπόθεση εάν αρέσει στον αποδέκτη. Κάπως έτσι υποδέχθηκαν 
οι εκπρόσωποι  των παραγωγικών φορέων τις ανακοινώσεις 
του πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης. Η κυρίως εικόνα 
περιγράφεται με την φράση που λίγο πολύ είναι κοινή και θέ-
λει τους εκπροσώπους των φορέων της αγοράς να δηλώνουν 
«σε θετική τροχιά οι εξαγγελίες, αλλά……..». Αυτό το «αλλά» 
που μπαίνει στο τέλος, δείχνει πως δεν υπάρχει πλήρης ικα-
νοποίηση και οι ανάγκες της αγοράς είναι πολύ μεγαλύτερες.

 Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, οδήγησε αγορά και 
επαγγελματίες σε πρωτόγνωρες καταστάσεις υπό μεγάλη πί-

εση και οικονομική απώλεια, η οποία δεν μπορεί σύμφωνα 
με τους ίδιους να καλυφθεί ούτε από το πακέτο των μέτρων 
ενίσχυσης και ελάφρυνσης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Οι πρώτες αντιδράσεις 
Οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων φορέων της αγο-

ράς έχουν μια κοινή συνισταμένη, το γεγονός πως χρειάζεται 
περαιτέρω στήριξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση και 
συνέχιση των ενισχύσεων προς τους επαγγελματίες και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σωστή στόχευση, για την απο-
φυγή κλεισίματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απώλειας 
θέσεων εργασίας.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ιω-
άννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε  «τα μέτρα που ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός σίγουρα δείχνουν μία κοινωνική ευαισθησία 
της κυβέρνησης και την πρόθεση της να στηρίξει την επιχειρη-
ματικότητα. Οποιαδήποτε μείωση στη φορολογία δίνει «ανά-
σα» στις επιχειρήσεις, όπως εξάλλου συμβαίνει και με το ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών που επίσης μειώνεται. Θετικό 
είναι επίσης ότι δίνονται κίνητρα για συγχωνεύσεις.

Το θέμα όμως είναι αν αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
χθες, είναι αρκετά για να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περι-
βάλλον. Και νομίζω ότι δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν 
τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμό-
τητα χιλιάδων επιχειρήσεων».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης, ο οποί-

ος θεωρεί πως είναι θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση τα 
συγκεκριμένα μέτρα. Ωστόσο, ο κ. Ζορπίδης έχοντας εκφράσει 
την ανησυχία του για «κύμα λουκέτων», θεωρεί πως πρέπει 
να υπάρχουν και συμπληρωματικές ενισχύσεις και ελαφρύν-
σεις προς τους επαγγελματίες. Ζητώντας να υπάρχει στόχευ-
ση ειδικά στους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο, όπως 
εστίαση και τουρισμός.

Ισορροπημένα και θετικά χαρακτηρίζει τα μέτρα ο πρόε-
δρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Αναστά-
σιος Καπνοπώλης, υπογραμμίζοντας πως  κινούνται προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δίνοντας ανάσα στις επιχειρήσεις.

«Τα μέτρα επιδεικνύουν πρόθεση στήριξης της επιχειρη-
ματικότητας από την κυβέρνηση, ωστόσο ο δρόμος προς την 
επάνοδο στην κανονικότητα είναι ακανθώδης και αναπόφευ-
κτα η στήριξη και οι ελαφρύνσεις θα πρέπει να έχουν ορίζοντα 
διαρκείας», προσθέτει και ο κ. Καπνοπώλης.

Η ανησυχία των ανατιμήσεων
Το κλίμα στους ανθρώπους της αγοράς και στις τάξεις των 

επαγγελματιών δεν είναι καλό. Οι ανατιμήσεις που αναμένο-
νται σε είδη πρώτης ανάγκης και κυρίως στα καύσιμα, τους 
έχει φέρει ανησυχία, αναμένοντας την αντίδραση της κυβέρ-
νησης, η οποία εξάλλου έχει εξαγγελθεί από υψηλόβαθμα 
κυβερνητικά στελέχη καθώς οι ίδιοι αδυνατούν να απορροφή-
σουν τις αυξήσεις στις τιμές, με αποτέλεσμα να είναι αναγκα-
σμένοι να τις μετακυλήσουν στον καταναλωτή, με ό,τι μπορεί 
να σημαίνει αυτό σε επίπεδο αλυσιδωτών συνεπειών.

Γιώργος Νεοχωρίτης 

Οι πρώτες αντιδράσεις στο νέο πακέτο ενισχύσεων και ελαφρύνσεων 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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χρόνο με τον χρόνο, ενώ πρόβλεψη των 
ειδικών είναι πως έως το 2050 ο πλη-
θυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί κατά 
35%. 

Απέναντι σε αυτήν την πραγματικό-
τητα η κυβέρνηση προχώρησε στη δημι-
ουργία ενός επιτελικού φορέα ο οποίος 
είναι επιφορτισμένος με τη χάραξη, τον 
συντονισμό και την παρακολούθηση 
των πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο. Και 
η διόρθωση των κακώς κειμένων στο 
εργασιακό τοπίο ήταν από τις πρώτες 
παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν 
καθώς, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η 
εργασιακή ασφάλεια αποτελεί κομβικό 
παράγοντα στην απόφαση κάποιου να 

δημιουργήσει οικογένεια. 
Ολόκληρος ο νέος εργασιακός νόμος 

λοιπόν διαπνέεται και κινείται προς την 
κατεύθυνση της εξισορρόπησης επαγ-
γελματικής και ιδιωτικής ζωής, ενώ πα-
ράλληλα παρέχει μέσα από μία σειρά 
διατάξεών του το απαραίτητο δίχτυ προ-
στασίας για όσους επιθυμούν να κάνουν 
χρήση ευνοϊκών μέτρων για την στήριξη 
της γονεϊκότητας, όπως είναι η προσθήκη 
της άδειας πατρότητας και η επέκταση της 
γονικής άδειας ή η απαγόρευση της από-
λυσης όσων γονέων κάνουν χρήση των 
δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, ανα-
μένεται και η ολοκλήρωση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τη Δημογραφία και 

την Οικογένεια.
Θεωρείτε πως υπάρχει ισότητα των 

δύο φύλων στο εργασιακό περιβάλλον; 
Χρειάζονται και άλλα βήματα και περαι-
τέρω κινητοποίηση από πλευράς πολι-
τείας; Η ισότητα των δύο φύλων στην 
αγορά εργασίας δεν είναι ένας στόχος που 
τον “πιάνεις”. Είναι μία διαδικασία, συνε-
χώς εξελισσόμενη, η οποία πρέπει, αν όχι 
να προλαβαίνει, τουλάχιστον να ακολου-
θεί έγκαιρα, τις κοινωνικές, οικονομικές, 
τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται. 
Άρα λοιπόν πάντα θα χρειάζονται επι-
πλέον βήματα από την πολιτεία, καθώς 
με απαρχαιωμένο νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο, είναι αδύνατον να παρέχεις ουσι-
αστική ισότητα, διασφαλίζοντας ίσες ευ-
καιρίες εξέλιξης, αλλά και απαλείφοντας 
σε κάποιες περιπτώσεις διλήμματα όπως 
είναι το «οικογένεια ή καριέρα». 

Ο νέος εργασιακός νόμος -ο οποίος 
ψηφίσθηκε μάλιστα προς έκπληξή μας εν 
μέσω σφοδρής κομματικής αντιπαράθε-
σης με την αντιπολίτευση- αποτελεί ένα 
τέτοιο νέο βήμα προς αυτόν το σκοπό. 
Θεσπίζει μέτρα υπερ. της ομαλής επα-
νένταξης στην αγορά εργασίας των γυ-
ναικών που έγιναν μητέρες, προστατεύει 
όσες κάνουν χρήση των μέτρων που πα-
ρέχονται από την πολιτεία για τη στήριξη 
της γονεϊκότητας, διευρύνει παροχές που 
μέχρι σήμερα ίσχυαν για τις γυναίκες που 
είναι ή επιθυμούν να γίνουν μητέρες στον 
Δημόσιο τομέα, και στον ιδιωτικό.  

Παράλληλα, στο νέο Εθνικό Σχέ-
διο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 
2021-2025  επιδιώκεται η ενδυνάμωση 
των γυναικών για την ενασχόλησή τους 
με επιστήμες STEM και την επιστημονική 
έρευνα και την σύνδεσή της με την αγορά 
εργασίας, ενώ προωθείται και η ενεργός 
συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύ-
νης και η ανάληψη ηγετικών θέσεων.

Σε τι επίπεδο βρίσκεται η χώρας μας 
στην ενδοοικογενειακή βία μετά και την 
αύξηση λόγω πανδημίας; Επαρκούν οι 
δομές στήριξης που έχουμε; Οι καταγ-

Στα σημαντικότερα θέματα 
του χαρτοφυλακίου που 
έχει αναλάβει αναφέρε-

ται η Υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια 
για την Δημογραφική πολιτική και 
την οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα 
σε συνέντευξη της στην karfitsa. 
Από το δημογραφικό, το οποίο η 
Υφυπουργός χαρακτηρίζει πρόβλη-
μα του μέλλοντος, έως τα θέματα 
ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και 
ζητήματα κακοποίησης και εξουσι-
αστικής βίας στον εργασιακό χώρο, 
η κ. Συρεγγέλα, εξηγεί τις πολιτικές 
που εφαρμόζονται για την επίλυση 
τους.

Το δημογραφικό είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας 
μας με πολύ δυσοίωνες προβλέψεις 
για το μέλλον. Τα δικά σας στοιχεία 
τι δείχνουν; Έχετε βρει τη ρίζα του 
προβλήματος; Σε τι ποσοστό συνδέε-
ται με το εργασιακό τοπίο των τελευ-
ταίων ετών; Το δημογραφικό ζήτημα 
αποτελεί πράγματι αντικείμενο που 
βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα 
της κυβέρνησης, από την πρώτη κιό-
λας ημέρα. Κι αυτό διότι δεν αποτελεί 
μόνο πρόβλημα του παρόντος, αλλά 
κυρίως αποτελεί πρόβλημα του μέλ-
λοντος. Μία πρόκληση η οποία προ-
βληματίζει το σύνολο των ευρωπαϊ-
κών κρατών, καθώς ήδη γνωρίζουμε 
από πληθώρα σχετικών μελετών πως 
σε περίπτωση που δεν “αναχαιτιστεί” 
θα συνεχίσει να απειλεί τα θεμέλια του 
κοινωνικού κράτους.

Τα δημογραφικά στοιχεία, έτσι 
όπως αυτά καταγράφηκαν στη δι-
ακομματική έκθεση της Βουλής το 
2018, δεν αφήνουν περιθώρια αμφι-
σβήτησης γύρω από την αναγκαιότητα 
ανάληψης και εφαρμογής στοχευμέ-
νων πολιτικών μέτρων και δράσεων. 
Ο αριθμός των γεννήσεων μειώνεται 

Το δημογραφικό δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα 
του παρόντος αλλά του μέλλοντος

Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ή ΚΑΡΙΕΡΑ»

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα στη karfitsa
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γελίες περιστατικών ενδοοικογενειακής 
βίας, πράγματι, αυξήθηκαν μέσα στους 
τελευταίους μήνες. Είναι ενδεικτικό πως 
το πρώτο εξάμηνο του 2021 η Γραμμή 
SOS 15900 δέχθηκε πάνω από 4.000 
κλήσεις, εκ των οποίων οι 2.869 αφο-
ρούσαν σε περιστατικά βίας. Κατά την 
ίδια περίοδο, στα 43 Συμβουλευτικά Κέ-
ντρα που ανήκουν στο δίκτυο της ΓΓΔΟ-
ΠΙΦ έφθασαν 2.318 περιστατικά που 
σχετίζονταν με βία, ενώ στους 19 Ξενώ-
νες που βρίσκονται σε μυστικές τοποθε-
σίες σε όλη την Ελλάδα φιλοξενήθηκαν 
210 γυναίκες, με τα ανήλικα παιδιά τους.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι 
καμία γυναίκα, ποτέ, δεν έχει μείνει εκτός 
δομών εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων θέ-
σεων. Αντίθετα, παρότι τυπικά προβλέπε-
ται φιλοξενία έως έξι μηνών, στην πράξη 
όλες οι γυναίκες-θύματα βίας παραμέ-
νουν στους Ξενώνες Φιλοξενίας, με τα 
ανήλικα παιδιά τους, έως ότου οι συνθή-
κες ζωής τους (εργασιακές, κοινωνικές 
κα) επιτρέπουν την απομάκρυνσή τους 
από τις δομές. 

Οι συνεχόμενες περιπτώσεις συζυ-
γοκτονίας (με θύματα κυρίως γυναί-

κες) είναι μια παθογένεια της ελληνι-
κής κοινωνίας που υπήρχε και  βγήκε 
στην επιφάνεια, ή κάποιος νέος παρά-
γοντας ευνοεί τέτοιου είδους απεχθείς 
συμπεριφορές; Ποια πρέπει να είναι η 
αντιμετώπιση του κράτους σε κοινωνι-
κό και νομικό επίπεδο; 

Η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία 
αποτελούν φαινόμενα σύνθετα και πολυ-
παραγοντικά, οπότε θα ήταν εξαιρετικά 
απλουστευτικό και επιστημονικά μη τεκ-
μηριωμένο, αν λέγαμε πως το τελευταίο 
διάστημα παρουσιάζουν αύξηση εξαιτίας 
κάποιου “νέου παράγοντα”. Η βία, δυ-
στυχώς, προϋπήρχε, αλλά ευτυχώς πλέ-
ον καταγγέλλεται σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό. Κι αυτό, πρέπει να το τονίσουμε, 
σχετίζεται όχι μόνο με τις προσπάθειες 
της πολιτείας για ενημέρωση και επέ-
κταση του πλέγματος προστασίας για 
τα θύματα, ή και τα τρίτα πρόσωπα που 
θέλουν να καταγγείλουν περιστατικό 
βίας, αλλά και στην ίδια την κοινωνία, 
η οποία πιστεύω ότι είναι πιο ώριμη από 
ποτέ και πλέον δείχνει ξεκάθαρα πως 
έχει μηδενική ανοχή σε κακοποιητικές 
συμπεριφορές. Άρα λοιπόν πρώτος και 

κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι η 
συνεχής ενίσχυση του θεσμικού και νο-
μικού οπλοστασίου μας ταυτόχρονα με 
τη δημιουργία μίας κουλτούρας μηδενι-
κής ανοχής στην έμφυλη βία, όπου και 
αν αυτή εκδηλώνεται, από όποιον και αν 
προέρχεται.  

Σας προβληματίζουν τα περιστατι-
κά και κυρίως οι συμπεριφορές που 
οδήγησαν στο ελληνικό “metoo”; Πως 
μπορεί η πολιτεία να βάλει «φρένο» 
σε αυτή την ακραία εκμετάλλευση της 
θέσης του προϊσταμένου ή του εργο-
δότη; Νομίζω δεν υπάρχει κάποια ή κά-
ποιος που να μην τον προβληματίζει η 
εκδήλωση κακοποιητικών συμπεριφο-
ρών ή παρενόχλησης, είτε στους χώρους 
εργασίας, είτε στην κοινωνική μας ζωή, 
είτε ακόμα και στον δημόσιο λόγο. Διότι 
η βία, σωματική ή ψυχολογική, δεν έχει 
περιορισμούς. Όπως περιορισμοί δεν 
υπάρχουν και σε ό,τι αφορά τα προφίλ 
των δραστών και των θυμάτων. 

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που 
εκδηλώνονται εντός εργασιακών χώρων, 
ένα μεγάλο τμήμα του νέου εργασιακού 
νόμου είναι αφιερωμένο στην αντιμετώ-

πιση αυτών ακριβώς των φαινομένων. Ο 
νόμος εξάλλου ήρθε να κυρώσει τη Σύμ-
βαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας (ILO), η οποία αφορά την καταπο-
λέμηση της βίας και της παρενόχλησης 
στην εργασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, εισήχθη επίσης ο 
θεσμός του προσώπου «συνδέσμου» 
για την διαχείριση τυχόν καταγγελιών σε 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσό-
τερα από 20 άτομα, ενώ διασφαλίζεται 
και η πλήρης προστασία του θιγόμενου 
προσώπου καθώς και των μαρτύρων, 
αλλά και η αντιστροφή του βάρους της 
απόδειξης, πλην του ποινικού μέρους. 

Εξίσου σημαντική είναι και η ανεξαρ-
τητοποίηση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο εφεξής είναι 
επιφορτισμένο για την κατά προτεραιό-
τητα διερεύνηση καταγγελιών για βία και 
σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, 
καθώς και η διεύρυνση του Σήματος Ισό-
τητας στις επιχειρήσεις, ώστε μέσα από 
την σχετική εκπαίδευση των εργαζομέ-
νων να δημιουργηθεί μία κουλτούρα 
μηδενικής ανοχής πάνω στα ευαίσθητα 
αυτά θέματα.
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βάση στην ΕΕ είναι απόβλητα από εκσκα-
φές και κατεδαφίσεις. Στην Ελλάδα, η πο-
σότητα των ΑΕΚΚ εκτιμάται ετησίως σε 10 
εκατομμύρια τόνους. Οι ανεξέλεγκτες απο-
θέσεις ΑΕΚΚ που εντοπίζονται σε διάφορα 
σημεία της χώρας ανέρχονται σε όγκο της 
τάξης των 20.000.000 κ.μ.. Στη Βόρειο 
Ελλάδα η ποσότητα των ΑΕΚΚ εκτιμάται 
ετησίως σε 3 εκατομμύρια τόνους, ενώ οι 
ανεξέλεγκτες αποθέσεις ΑΕΚΚ εκτιμώνται 
σε 6.000.000 κ.μ.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός 
ότι παρόλο που υπάρχει σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδη-
γίες, το οποίο ορίζει ότι η ανάκτηση υλικών 
και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ αποτελεί υπο-
χρέωση των παραγωγών αυτών των υλι-
κών και ότι υποχρεούνται να συμβάλλονται 
με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Δι-
αχείρισης (ΣΣΕΔ), τα δεδομένα δείχνουν ότι 
ο νόμος δεν τηρείται. Αντ’ αυτού, σήμερα 
παρατηρούνται τα εξής:

• Απώλειες 60% των ΑΕΚΚ, τα οποία 
καταλήγουν σε ρέματα, ποτάμια και δάση, 
με περιβαλλοντολογικό και οικονομικό κό-

στος λόγω προστίμων.
• Μόλις το 30%   των ΑΕΚΚ ανακυκλώ-

νεται, επαναχρησιμοποιείται και ουσιαστικά 
επιστρέφει στην οικονομία, σε αντίθεση με 
το 70% που προβλέπει η νομοθεσία και η 
ευρωπαϊκή οδηγία.

• Περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπά-
ζων, από δημόσια και ιδιωτικά έργα, εντο-
πίζονται ακόμα ως «ιστορικές αποθέσεις» 
σε μη εγκεκριμένους χώρους.

• Λειτουργούν 64 παράνομες χωματε-
ρές (ΧΑΔΑ) για τις οποίες πληρώνουμε ως 
χώρα πρόστιμα 40.000 ευρώ μηνιαίως, 
ενώ με την ανεξέλεγκτη απόρριψη ΑΕΚΚ 
δημιουργούνται νέες.

• Τέλος, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η 
θέση του πίνακα της κυκλικής οικονομίας 
των 28 χωρών της ΕΕ.

Με τα μάτια του «ειδικού» λοιπόν, η 
ΑΝΑΚΕΜ κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου και τονίζουμε σε κάθε δυνατότητα που 
μας δίνεται, την ανάγκη να αλλάξουμε ως 
χώρα, ως κοινωνία και ως οικονομία, πο-
ρεία και να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη 
το πρόβλημα.

Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πρό-
βλημα; Ο κύριος λόγος είναι το έλλειμμα 
εφαρμογής των όσων προβλέπει ο νόμος 
σχετικά με τη διαχείριση των παραγόμε-
νων αποβλήτων και εκεί είναι που πρέπει 
να εστιάσουν οι ενέργειες της Πολιτείας και 
των εμπλεκόμενων φορέων. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί καταγγελία που 
έγινε πρόσφατα από πολίτη στα Επτάνησα 
μέσω της ΑΝΑΚΕΜ, με το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος μάλλον να … πίνει καφέ κατά τον 
έλεγχο της καταγγελίας, καθώς δεν ανα-
φέρει στο πόρισμά τι απέγιναν τα απόβλη-
τα κατεδάφισης που δεν οδηγήθηκαν ποτέ 
στην συνεργαζόμενη Μονάδα Ανακύκλω-
σης. 

Σημαντικό μερίδιο ρύπανσης προέρχε-
ται επίσης και από τα δημόσια έργα, όταν οι 
επιβλέπουσες υπηρεσίες δεν εφαρμόζουν 
πιστά την νομοθεσία. 

Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετω-
πιστεί; Η εξεύρεση λύσης θα πρέπει να 
ξεκινήσει από τους Δήμους που έχουν την 
αμεσότερη επαφή με τον πολίτη.  

Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπισθεί 
το φαινόμενο της άναρχης συλλογής και 
εναπόθεσης ΑΕΚΚ είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κό να υπάρχει στενή συνεργασία με τις τε-
χνικές υπηρεσίες των Δήμων, ώστε να μην 
υπάρχουν απώλειες ΑΕΚΚ που παράγονται 
στα δημόσια έργα που δημοπρατούνται. 

Για να επιτευχθεί αυτό ωστόσο, θα πρέ-
πει να εφαρμόζονται κατά γράμμα οι διαδι-
κασίες εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ 
στα δημόσια έργα. 

Ποιο είναι το κόστος της ανακύκλω-
σης των ΑΕΚΚ;  Το κόστος που προκύπτει 
είναι μηδαμινό αποτελώντας, συνήθως, 
περίπου το 2% του προϋπολογισμού ενός 
τεχνικού έργου. Μάλιστα, το κόστος αυτό 
δύναται να περιοριστεί στο ελάχιστο όταν 
γίνεται διαλογή των αποβλήτων στην πηγή 
που παράγονται, καθώς όσο μεγαλύτερος ο 
βαθμός ανάμιξης των αποβλήτων τόσο πιο 
δυσχερής και κοστοβόρα η διαδικασία της 
ανακύκλωσης.

Σε 3 εκατομμύρια τόνους ετη-
σίως εκτιμάται η ποσότητα 
των αποβλήτων από εκσκα-

φές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι ανεξέλε-
γκτες αποθέσεις ΑΕΚΚ εκτιμώνται 
σε 6.000.000 κ.μ. Τα στοιχεία αυτά 
γνωστοποιεί σε συνέντευξη του 
στην Karfitsa ο Ηλίας Δημητριάδης, 
πρόεδρος και διευθύνων Σύμβου-
λος της ΑΝΑΚΕΜ. Μάλιστα το πρό-
βλημα εντοπίζεται και ευρωπαϊκά 
καθώς το 30% των αποβλήτων που 
παράγονται σε ετήσια βάση στην ΕΕ 
είναι απόβλητα από εκσκαφές και 
κατεδαφίσεις. 

Πόσο επιβλαβή για το περιβάλ-
λον είναι τα  Απόβλητα Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων;  
Απόβλητα τεχνικών έργων ιδιαίτερα το-
ξικά είναι αυτά του αμιάντου, τα οποία 
εκτεθειμένα στη φθορά από τις καιρι-
κές συνθήκες απελευθερώνουν ίνες, η 
εισπνοή των οποίων προκαλεί καρκίνο 
του πνεύμονα. Ακόμα όμως και μη επι-
κίνδυνα ΑΕΚΚ τα οποία συνήθως διατί-
θενται ανεξέλεγκτα σε δάση και ρέματα, 
λόγω της ύπαρξης υλικών από μέταλλο 
και γυαλί εντός αυτών, μπορούν κάλλι-
στα να γίνουν αιτία πυρκαγιών, ενώ η 
διάθεσή τους σε ρέματα μπορεί να προ-
καλέσει πλημμυρικά φαινόμενα. Επι-
πλέον, η δημιουργία ενός μπαζότοπου 
προσκαλεί επιτήδειους να διαθέσουν 
και άλλα απόβληατα, τα οποία λόγω 
της σύστασής τους μπορούν να έχουν 
αυξημένη τοξικότητα για το περιβάλλον 
και τον άνθρωπο. 

Πόσο ανεξέλεγκτη είναι η κα-
τάσταση στη Βόρεια Ελλάδα; Το 
πρόβλημα με τα ΑΕΚΚ είναι πολύ με-
γαλύτερο από την προσοχή και την δη-
μοσιότητα που του δίνεται. Οι αριθμοί 
μιλούν από μόνοι τους: Το 30% των 
αποβλήτων που παράγονται σε ετήσια 

«3 εκατ. τόνοι ετησίως η ποσότητα 
αποβλήτων ΑΕΚΚ στη Βόρεια Ελλάδα» 

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΜ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

στη Φιλίππα ΒλαστούΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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στη Δέσποινα ΚρητικούΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

μαστικές διαδρομές μέσα στις σήραγγες. 
Εδώ και δύο μήνες οι συρμοί του μετρό 
Θεσσαλονίκης κλιμακώνουν την είσοδό 
τους στις γραμμές του μετρό πραγματο-
ποιώντας δοκιμαστικές διαδρομές από το 

Αμαξοστάσιο στην Πυλαία μέχρι το σταθ-
μό Σιντριβάνι. Θα μπορούσα λοιπόν να πω 
ότι, σε ό,τι αφορά την βασική γραμμή, το 
Μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται ήδη σε 
«τροχιά» ολοκλήρωσης.   

Είδαμε ότι το τελευταίο διάστημα 
απελευθερώθηκαν χώροι γύρω από τα 
εργοτάξια του μετρό.  Θα δούμε σύντομα 
και άλλες λαμαρίνες να «φεύγουν»; Εί-
ναι τέτοια η φύση του έργου ώστε η δου-

Οι προσφυγές για την μη 
απόσπαση των αρχαιοτή-
των από το σταθμό Βενι-

ζέλου καθώς και άλλου περιεχο-
μένου καταρρίφθηκαν από ΣτΕ και 
πλέον ο δρόμος έχει ανοίξει για 
την ολοκλήρωση του πιο δύσκολου 
σημείου των εργασιών του Μετρό. Η 
διοίκηση  της Αττικό Μετρό πάντως 
δεν έχασε χρόνο και παρά τα  όποια 
εμπόδια συνέχισε την εφαρμογή 
του σχεδιασμού της με την κατα-
σκευή των υπολοίπων σταθμών, 
την ετοιμότητα των συρμών και τα 
δοκιμαστικά δρομολόγια  και το 
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρω-
ση της βασικής γραμμής του μετρό 
μέχρι το τέλος του 2023 είναι για 
πρώτη φορά ρεαλιστικό.

 
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατα-

σκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης και 
ποια είναι η ημερομηνία ολοκλήρω-
σης των έργων;

  Το έργο, αυτήν την στιγμή, εί-
ναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. 
Τα έργα  πολιτικού μηχανικού έχουν 
ολοκληρωθεί. Οι σήραγγες είναι κατα-
σκευασμένες στο σύνολό τους, ενώ σε 
τελική φάση βρίσκεται και η ολοκλή-
ρωση των σταθμών , εκτός, βέβαια, 
του σταθμού Βενιζέλου για τον οποίο 
εκκρεμούσε μέχρι προσφάτως η από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας μετά από τις γνωστές προσφυγές. 
Επίσης, έχει προχωρήσει πολύ το έργο 
της τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολο-
γικών συστημάτων καθώς και η τοπο-
θέτηση της σιδηροδρομικής επιδομής. 
Τον τελευταίο χρόνο έχουν τοποθετη-
θεί οι γραμμές σε ποσοστό 90% και 
αν δεν υπήρχε η εκκρεμότητα με τον 
σταθμό Βενιζέλου, η επιδομή θα ήταν 
ήδη ολοκληρωμένη στο σύνολό της. 
Αποτέλεσμα αυτής της προόδου του 
έργου είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι δοκι-

Σε τροχιά ολοκλήρωσης 
η βασική γραμμή του Μετρό

ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 

Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος μιλά στην «Κ» για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης
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λειά που διεξάγεται υπογείως δεν είναι 
ορατή στο κοινό που ούτως ή άλλως, 
μετά από 15 χρόνια με ανοιχτά εργοτά-
ξια, είναι δικαιολογημένα επιφυλακτικό.  
Όμως, τώρα πιά η  πρόοδος είναι ξεκά-
θαρη και στο επίπεδο οδού. Μέχρι το τέ-
λος του έτους θα δούμε και τις συνθήκες 
στους δρόμους της πόλης να αλλάζουν 
καθώς τα εργοτάξια περιορίζονται, οι λα-
μαρίνες ξηλώνονται και ο χώρος γύρω 
από τους σταθμούς του Μετρό παίρνει 
την τελική του μορφή. Στην Πλατεία Δη-
μοκρατίας οι λαμαρίνες σηκώθηκαν και 
αυτήν την στιγμή το επίγειο τμήμα του 
έργου είναι στο στάδιο της τελικής δια-
μόρφωσης. Το ίδιο συμβαίνει και στους 
σταθμούς Πανεπιστήμιο, Συντριβάνι και 
Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, ενώ μέ-
χρι τα Χριστούγεννα θα έχουν προχω-
ρήσει οι διαμορφώσεις σε όλους τους 
σταθμούς από το κέντρο της πόλης μέχρι 
την Βούλγαρη και θα έχουν γίνει μεγά-
λες απελευθερώσεις χώρων, που σήμε-
ρα καταλαμβάνουν τα εργοτάξια, στους 
σταθμούς Φλέμινγκ και Αναλήψεως. Μέ-
χρι τότε θα αποδοθούν στην κυκλοφορία 
και η Εγνατία στην διασταύρωσή της με 
την Αγίας Σοφίας, οριστικά διαμορφωμέ-
νη και η Βενιζέλου από την Ερμού μέχρι 
την Εγνατία.

 Πως προχωρά η επέκταση στην 
Καλαμαριά και πότε αναμένεται να πα-
ραδοθεί για να «κουμπώσει» στην βα-
σική γραμμή του Μετρό 

Σε ό,τι αφορά την επέκταση της Κα-
λαμαριάς, η κατασκευή των σταθμών 
έχει προχωρήσει πολύ και έχει ολοκλη-
ρωθεί η τοποθέτηση της σιδηροδρομι-
κής επιδομής. Στην Καλαμαριά υπήρχε 
ένα μεγάλο πρόβλημα  καθώς δεν είχε 
δημοπρατηθεί το έργο στο σύνολό του, 
ούτε όταν αναλάβαμε την διοίκηση της 
Αττικό Μετρό βρήκαμε μελέτες έτοιμες 
για το υπολειπόμενο έργο, ωστόσο κα-
ταφέραμε ώστε και αυτές να εκπονηθούν 
ταχύτατα και να προχωρήσει η διαδικασία 
της δημοπράτησης, ώστε πολύ σύντομα 
θα υπογραφούν οι τελικές συμβάσεις.  Σε 
κάθε περίπτωση, η επέκταση της Καλα-
μαριάς θα προστεθεί στο δίκτυο περίπου 
6 μήνες μετά την παράδοση της βασικής 
γραμμής.  Έτσι όπως εξελίσσονται οι ερ-
γασίες, πιστεύουμε ότι ο στόχος που θέ-
σαμε είναι ακόμη εφικτός. Μπορούμε να 
παραδώσουμε την βασική γραμμή του 
μετρό σε πλήρη λειτουργία  στα τέλη 
του 2023.  Πάντως, ο στόχος αυτός είναι 
απολύτως  εξαρτώμενος  από την διάρ-
κεια των αρχαιολογικών εκκρεμοτήτων 
στο σταθμό Βενιζέλου.         

Ποια είναι η τελική λύση και το σχετι-
κό χρονοδιάγραμμα για την διευθέτηση 
του ζητήματος των αρχαίων της Βενι-
ζέλου; Όπως είναι γνωστό, το Συμβούλιο 
της Επικρατείας έκρινε θετικά σχετικά 
με τη νομιμότητα της απόφασης πως η 
κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου θα 
γίνει με την προσωρινή μετακίνηση  των 
αρχαιοτήτων και ο σταθμός θα θεωρηθεί 
ολοκληρωμένος με την επανατοποθέτη-
ση τους στην θέση που βρέθηκαν. Αυτή 
είναι η λύση που προκρίθηκε και για 
εμάς, την διοίκηση της Αττικό Μετρό, η 
διευθέτηση της όλης υπόθεσης θα έχει 
επέλθει όταν επαναφέρουμε τα αρχαία 
στην θέση τους. Έτσι, Θεσσαλονικείς 
και επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν  
χρήση ενός σύγχρονου σταθμού μετρό 
και παράλληλα να επισκέπτονται έναν 
εντυπωσιακό μουσειακό χώρο αφού οι 
αρχαιότητες που βρέθηκαν θα εκτίθενται 
αλώβητες και θα είναι προσβάσιμες σε 
όλους, τόσο στους περαστικούς και τους 
χρήστες του σταθμούς, όσο και στους 
συστηματικούς επισκέπτες τους. Σ΄ ότι 
αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο δικός μας 
στόχος παραμένει να ολοκληρωθούν 
οι εργασίες και να παραδοθεί το σύνο-
λο του έργου της βασικής γραμμής του 
μετρό, μαζί με το σταθμό Βενιζέλου στα 

τέλη του  2023. 
Υπάρχει προοπτική για περαιτέρω 

επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα είτε 
προς τα δυτικά, είτε επιφανειακά προς 
το αεροδρόμιο; Το μετρό είναι ένα έργο 
«ζωντανό» που πρέπει να επεκτείνεται 
για να καλύψει τις ανάγκες της μετακίνη-
σης των πολιτών, οι οποίες συνεχώς δι-
ευρύνονται. Έτσι, οι επεκτάσεις, προς το 
Αεροδρόμιο αλλά και τις βορειοδυτικές 
συνοικίες της πόλης είναι ζωτικής σημα-
σίας.  Ήδη, η Αττικό Μετρό «τρέχει» μια 
μεγάλη κυκλοφοριακή μελέτη για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης από την οποία 
θα πάρουμε χρήσιμα στοιχεία και συ-
μπεράσματα για το πως θα εξυπηρετηθεί 
καλύτερα το επιβατικό κοινό . Παράλλη-
λα, έχουν ολοκληρωθεί οι γεωτεχνικές 
μελέτες για την επέκταση της γραμμής 
του Μετρό προς το αεροδρόμιο της Θεσ-
σαλονίκης. Ένας ακόμη από τους μεγά-
λους στόχους μας, είναι να αποκτήσουν 
μετρό οι βορειοδυτικές περιοχές το οποίο 
θα συνδέεται με την βασική γραμμή. Και 
τις επεκτάσεις προς την νότια (την ανα-
κριβώς αποκαλούμενη ανατολική) Θεσ-
σαλονίκη.



Your green spot

-eco friendly store 
-plastic free 

-βιοδιασπωμενα ποτηρια
-καλαμaκια σiτου

Αριστοτελουσ 12

delivery by

woods.gr

woods
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Μία οικογένεια Αφγανών, τέσσε-
ρις άντρες, δύο γυναίκες και 
τρία παιδιά, μωρά, περπατούν 

στον χωματόδρομο, παράλληλα με τις 
γραμμές του σιδηρόδρομου. Ειδομένη, 
Σεπτέμβριος 2021. Πέντε χρόνια πριν 
ήταν χιλιάδες όσοι περπατούσαν σε εκεί-
νον τον δρόμο, που είχε μετατραπεί στην 
κεντρική οδική αρτηρία του μεγαλύτερου 
καταυλισμού προσφύγων στην Ευρώπη.  

Τα γεγονότα στο Αφγανιστάν ζωντάνε-
ψαν μνήμες της έκρηξης του πολέμου στη 
Συρία. Και του πρωτοφανούς σε μέγεθος 
προσφυγικού κύματος που ακολούθησε 
στην Ελλάδα τη διετία 2015- 16. Τότε όταν 
την ημέρα από το σημείο των συνόρων στο 
ακριτικό χωριό μπορεί να περνούσαν πε-
ρισσότεροι από 3.000 πρόσφυγες. «Μπορεί 
να μην γίνει όπως ήταν, με τον καταυλισμό, 
όμως πρόσφυγες θα έρθουν. Εδώ είναι άλ-
λωστε». Ένας ηλικιωμένος από την Ειδομέ-
νη κάθεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του και 
πίνει τον πρωινό του καφέ. Δεν ξέχασε τους 
επισκέπτες που είχε πριν έξι χρόνια, όταν 
χιλιάδες κατατρεγμένοι περνούσαν έξω 
από την πόρτα του. Τώρα είναι λίγοι, όμως 
εξακολουθούν να περνούν. Η Ειδομένη δεν 

σταμάτησε να είναι ποτέ πέρασμα.  
Μπορεί η αστυνομία πλέον να μην ανα-

κοινώνει τους ακριβείς αριθμούς των προ-
σφύγων και μεταναστών, όπως και των δια-
κινητών τους, που εντοπίζει στη χώρα, όμως 
στην περιοχή της Ειδομένης… έχει κίνηση. 
«Πάντα είχε» απαντά με νόημα αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ. Ήταν κυρίως μετανάστες από το 
Πακιστάν, το Μαρόκο και την Αλγερία, οι 
οποίοι προσπαθούσαν διαρκώς να περά-
σουν τα σύνορα και να συνεχίσουν το ταξίδι 
τους στην Ευρώπη. Τώρα αρχίζουν να είναι 
πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Έφυγαν για 
να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν; Όχι, ήταν 
στην Τουρκία και πλέον αποφάσισαν ότι δεν 
πρόκειται να επιστρέψουν στη χώρα τους. Γι’ 
αυτό πήραν τον δρόμο για να φτάσουν στην 
Κεντρική Ευρώπη. Μαζί με τα παιδιά και τις 
γυναίκες τους.  

Το προηγούμενο διάστημα, πριν την ει-
σβολή των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, στην 
περιοχή της Ειδομένης, στο πέρασμα για 
τη βαλκανική προσφυγική οδό, περνούσαν 
Αφγανοί, όμως οι αριθμοί ήταν λίγοι. Κυρί-
ως ήταν νεαροί άντρες που έψαχναν καλύ-
τερη τύχη. Τώρα η εικόνα άρχιζε να αλλά-
ζει. Οι οικογένειες είναι περισσότερες. Και οι 

ανάγκες τους μεγαλύτερες.  

 Μπαίνουν και συλλαμβάνονται  
Η εικόνα στην Ειδομένη λίγα θυμίζει 

από την εποχή του μεγάλου καταυλισμού. 
Τότε που στην περιοχή βρέθηκαν μέχρι και 
15.000 πρόσφυγες. Ήταν 27 Μαΐου όταν ο 
καταυλισμός εκκενώθηκε εντελώς και όλοι 
οδηγήθηκαν στα κέντρα φιλοξενίας. Μονα-
δικό κοινό από τις δύο εικόνες είναι ο μεγά-
λος συρμάτινος φράχτης που είχαν στήσει οι 
αρχές του γειτονικού κράτους.  

Αυτόν τον φράχτη και τις τρύπες που 
έχουν ανοίξει διασχίζουν καθημερινά πολ-
λοί μετανάστες στην περιοχή της Ειδομένης, 
του Χαμηλού και των άλλων συνοριακών 
χωριών. Οι περισσότεροι συλλαμβάνονται 
και επαναπροωθούνται στην Ελλάδα από τις 
αστυνομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονί-
ας. Γύρω στις 11 το πρωί η εικόνα είναι κλα-
σική και επαναλαμβανόμενη στην περιοχή 
του σιδηροδρομικού σταθμού. Από τη μία 
πλευρά ομάδες μεταναστών και προσφύ-
γων επιστρέφουν στα ελληνικά εδάφη. Άλ-
λοι θα μείνουν στα εγκαταλειμμένα κτίρια ή 
στην ύπαιθρο για να προσπαθήσουν το πρωί 
της επόμενης ημέρας να περάσουν πάλι τα 
σύνορα. Μέχρι ο διακινητής που έχουν πλη-
ρώσει να καταφέρει να τους περάσει από τα 
μπλόκα της ελληνικής αστυνομίας αρχικά 
και της αστυνομίας του γειτονικού κράτους 
στη συνέχεια. Συνήθως συλλαμβάνονται 
τρεις και τέσσερις φορές. Και επαναπροω-
θούνται. Μέχρι να ξεφύγουν και να φτάσουν 
στο Κόσσοβο.  

Παραδίπλα, στα παλιά κτίρια του σταθ-
μού, την ίδια ώρα συγκεντρώνονται μπου-
λούκια νεαροί μετανάστες κυρίως από 
το Πακιστάν. Περιμένουν να περάσει το 
εμπορικό τρένο που θα κατευθυνθεί στη 
Γευγελή. Σκαρφαλώνουν ανάμεσα στα βα-
γόνια. Περνούν το σύνορα και πηδούν στα 
χωράφια για να εξαφανιστούν. Μέχρι και 
αυτοί να βρουν διακινητές να τους οδηγή-
σουν βορειότερα. Άλλους στη Σερβία και 
άλλους στο Κόσσοβο, για να φύγουν μέσω 
Αλβανίας και μετά Μαυροβουνίου. «Κάθε 
μέρα τους βλέπουμε. Περνούν και φεύγουν, 
χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Ανη-
συχούμε μήπως μετά τα όσα συμβαίνουν 
το Αφγανιστάν επαναληφθεί αυτό που έγινε 
εδώ. Όμως τώρα είμαστε έτοιμοι», λένε οι 
κάτοικοι του ακριτικού χωριού.

Κώστας Καντούρης 

Η Ειδομένη δεν σταμάτησε 
να είναι ποτέ πέρασμα  

 ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΑ 
ΔΙΑΣΧΙΣΟΥΝ ΤΑ 

ΣΥΝΟΡΑ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ



Delivery

bruno_thessaloniki  |  bruno_center_skg  |  bruno_box_skg

Just better coffee!

Καρόλου Ντηλ 29

Ερµού 35

Ερµού 45

Στέλιου
Καζαντζίδη 31, Πυλαία
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πευσης κορυφαίων οίκων του εξωτερικού 
από Αμερική και Ευρώπη, που τελικά μας 
εμπιστεύτηκαν κατ’ αποκλειστικότητα για 
Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια,  όσο και της 
λιανικής, μέσω των μεγαλύτερων πολυκα-
ταστημάτων (έως και 4.000 τ.μ.), αλλά και 
να πρεσβεύσουμε τα ελληνικά χρώματα 
και την Ελλάδα μας στο εξωτερικό, εξά-
γοντας τα KIDDO σε όλη την Ευρώπη (και 
όχι μόνο)! Αν στα παραπάνω προσθέσουμε 
και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.
kiddo.gr , το οποίο είναι ένα εκ των κορυ-
φαίων, αν όχι το κορυφαίο στο είδος του, 
τότε ναι, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι 
ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και το αρ-
χικό μας όραμα, αλλά όχι και τους εαυτούς 
μας, μιας και έχουμε ακόμη να δώσουμε 

πολλά περισσότερα!  
Πως καταφέρετε να αποκρούσετε 

τις δυσκολίες που είχε φέρει η τότε οι-
κονομική κατάσταση και να αναπτυχθεί-
τε; Ποια στοιχεία κρύβονται πίσω από το 
KIDDO Success Story σας; Θα ακουστεί 
ίσως κλισέ ότι κάθε κρίση γεννά μεγάλες 
ευκαιρίες, αλλά αυτό συνέβη και σε εμάς. 
Στηριχθήκαμε στην πολύ σκληρή δουλεία, 
στη συνέπεια του λόγου και των πράξεων 
μας, στην καινοτομία και στα πρωτοπόρα 
βρεφικά προϊόντα νέας γενιάς και κυρίως 
στην καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τι-
μής που είναι αυτό που χαρακτηρίζει το 
Brand KIDDO, το οποίο αποτελεί ένα από τα 
πιο Value For Money Brands παγκοσμίως 
και σίγουρα το The Best Value For Money 

ελληνικό  Brand! Παίρνεις πολύ περισσό-
τερα από αυτά που δίνεις! Ο λόγος; Απευ-
θείας παράδοση των προϊόντων μας από τα 
εργοστάσια στον τελικό καταναλωτή, χωρίς 
μεσάζοντες και ανούσιες υπεραξίες! Επίσης 
σημαντικό ρόλο έπαιξε το πολύ μεγάλο και 
πετυχημένο Portfolio από μεγάλα Brands 
του εξωτερικού που κατ’ αποκλειστικότητα 
διανέμαμε στις Ελληνίδες καταναλώτριες/
μαμάδες, μέσω του δικτύου των καταστη-
μάτων μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, 
αλλά και μέσω του δικτύου των συνεργα-
τών μας. 

Πείτε μας μερικά από τα πιο ηχηρά 
Brands που αντιπροσωπεύετε σε Ελ-
λάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βαλκάνια? Τα 
CARTER’S, τη μεγαλύτερη εταιρία βρεφι-
κού και παιδικού ρουχισμού στην Αμερική 
και τον Καναδά, τα SKIP HOP, τα BRIGHT 
STARTS, τα INGENUITY, τα GRACO, τα BABY 
EINSTEIN και τα OBALL (όλα από Αμερική), 
καθώς και τα QPLAY, ANEX, EGG, OYSTER, 
BREVI, BELLETTI, BECOOL, BUBABA, 
BEBEPHARM, BABYJEM, NUVITA, CUDDLECO, 
KLUPS, ALMILA και άλλα πολλά (από Ευ-
ρώπη).

Η άνοδος της εταιρείας σημαίνει και 
αύξηση θέσεων εργασίας. Πόσα άτομα 
προσωπικό απασχολείτε;  Ναι! Όλα τα 11 
αυτά χρόνια ο αριθμός των ατόμων και οι-
κογενειών που απασχολούσαμε ήταν μόνο 
ανοδικός χρόνο με το χρόνο, με εξαίρεση 
το τελευταίο μικρό διάστημα της πανδημί-
ας, όπου τα συνεχή και παρατεταμένα Lock 
Downs δεν επέτρεψαν την περαιτέρω αύξη-
ση του, παρά μόνο την διατήρηση του. Την 
δεδομένη στιγμή απασχολούμε περί τα 90 
άτομα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και 
Σόφια.

Επόμενα σχέδια; Μεγιστοποίηση των 
πωλήσεων από το υπάρχον δίκτυο λιανικής 
και χονδρικής μας, καθώς και περαιτέρω 
ανάπτυξη τόσο των εξαγωγών, όσο και του 
ηλεκτρονικού μας καταστήματος, που μέσα 
στην πανδημία σημείωσε τεράστια επιτυχία 
και παγίωσε μια πολύ μεγάλη δυναμική.

Τα βρεφικά καταστήματα 
KIDDO, το σύγχρονο και 
επιτυχημένο ελληνικό Brand 

έχει την βάση του στη Θεσσαλονίκη. 
Από εδώ ξεκίνησε η εξελισσόμενη 
πορεία του και η αφετηρία του για 
να κατακτήσει κομμάτι αυτής της 
απαιτητικής αγοράς ακόμη και στο 
εξωτερικό. Παρότι η εταιρεία είναι 
γνωστή, αυτό που ίσως δεν ξέρουν 
κάποιοι είναι ότι δημιουργήθηκε 
ακριβώς πάνω στην έναρξη της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 
και πορεία του ήταν και παραμένει 
προς την κορυφή. «Κόντρα σε 
όλους και σε όλα τα καταφέραμε 
και συνεχίζουμε», τονίζει ο ιδιοκτή-
της της εταιρείας Τάσος Ψάλτης, σε 
συνέντευξη του στην Karfitsa.

Πως και πότε αποφασίσατε να 
ανοίξετε τα KIDDO; Ποιο ήταν το 
όραμα σας;  Τα KIDDO γεννήθηκαν πριν 
11+ χρόνια, ακριβώς την χρονική περί-
οδο που η χώρα μας άκουγε από τα χεί-
λη ενός Πρωθυπουργού της για πρώτη 
φόρα τη λέξη «μνημόνιο»! Η πορεία 
και η ανάπτυξή τους χαράχτηκε μέσα 
σε μια δεκαετία που υπήρξαν τέσσερα 
μνημόνια, Capital Controls και κλειστές 
τράπεζες, καθώς και η πανδημία με τα 
lockdown λόγω του κορονοϊού. Κόντρα 
σε όλους και σε όλα!

Υπήρχε το Know How από τους γο-
νείς μας, Αριστοτέλη και Ελένη Ψάλτη, 
που ήταν γκουρού στον κλάδο των βρε-
φικών για 25 χρόνια και πρωτοπόροι σε 
πολλά, γεγονός που κατέστησε πιο εύ-
κολο τον πολύ δύσκολο κατά τ’ αλλα 
δρόμο, σε εμένα και τον αδερφό μου 
Γιάννη, μιας και μάθαμε πολλά δίπλα 
τους και μαζί τους κατά την πρότερη 
από τα KIDDO περίοδο!

Το όραμα ήταν να γίνουμε Leaders 
της αγοράς και του κλάδου, τόσο στον 
τομέα της χονδρικής, μέσω αντιπροσώ-

Το μυστικό πίσω από 
το Success Story της  KIDDO

«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ LEADERS ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ, ΜΕΣΩ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΟΙΚΩΝ» ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

στη Φιλίππα ΒλαστούΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



11 ΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ BRAND
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!  

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΔΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΑΣ 

ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΡΤΑ KIDDO FAMILY, ΑΞΙΑΣ 50€.  

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ‘‘FAMILY’’
Ζητήστε ΔΩΡΕΑΝ την κάρτα KIDDO FAMILY, έως και 30/09/21,  
σε ένα εκ των δύο πολυκαταστημάτων μας στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.kiddo.gr  

Χρόνια 
ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Για Αγορές από το ΣΠΙΤΙ

www.kiddo.gr
οι Καλύτερες ΤΙΜΕΣ στην Πόρτα σας

Τα Μεγαλύτερα Βρεφικά Πολυκαταστήματα!

Thessaloniki MegaStore West
Μοναστηρίου 309, Τηλ.: 2310 520 420

Thessaloniki MegaStore East
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 48, Τηλ.: 2310 472 700



Βρεφικά Συστήματα Μεταφοράς 3σε1

Οι Προσφορές του Φυλλαδίου ισχύουν από 20 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου. 

+

+

Αρχική
Τιμή

Αρχική
Τιμή

65.0014.00

-25%-35%

-20%-30%

52.009.80

48.759.10

Αρχική
Τιμή

75.00

-25%

-20%

60.00

56.25

Αρχική
Τιμή 189.00

-30%

-25% 141.75

132.30
0+

0-13kg
1

9-18kg
3

15-25kg
4

22-36kg

Καρότσι 2σε1 με αντιστρέψιμο κάθισμα 
που μετατρέπεται σε πορτ μπεμπέ.

3σε1 - Καρότσι με πορτ μπεμπέ και κάθισμα ασφαλείας 
αυτοκινήτου Graco® SnugEssentials™ iSize.

Το πιο ελαφρύ καρότσι 
στην κατηγορία του!

Το Σύστημα Μεταφοράς που σας 
φέρνει πιο κοντά με το παιδί σας 
από κάθε άλλο!!!

SUPER 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Το μοναδικό 3σε1 Σύστημα Μεταφοράς με αυξομείωση 
ύψους θέσεων τόσο στο καρότσι, όσο και στο πορτ μπεμπέ 
και στο κάθισμα αυτοκινήτου!

3σε1:
Καρότσι 2σε1 + Κάθισμα Αυτ/του

 Μοναδικές Προσφορές σε όλους τους Μεγάλους Οίκους (Brands) του Εξωτερικού, που εμπιστεύτηκαν 
την KIDDO ως τον Αποκλειστικό τους Αντιπρόσωπο/Διανομέα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια!

Oι τιμές με ένδειξη “   ” αφορούν προσφορές που ισχύουν για την περίοδο κυκλοφορίας του φυλλαδίου (από 20/09/2021 έως και 31/10/2021). 
Oι τιμές με ένδειξη “    ” αφορούν προσφορές που έχουν ισχύ για τα μέλη του προγράμματος KIDDOFamily (από 20/09/2021 έως και 31/10/2021). 

Παιδικά Καθίσματα Ασφαλείας Αυτοκινήτου

Group 1/2/3 
(9-36 κιλά).

Booster.

Group 2/3 
(15-36 κιλά).

Κάθισμα Ασφαλείας αυτοκινήτου Iso-Fix, 
που ακολουθεί την ανάπτυξη του μωρού σας, 

από Νεογέννητο έως και 12 ετών.
Το μοναδικό κάθισμα που θα χρειαστείτε 

για το παιδί σας.

Περιστροφή1 Κάθισμα για 12 Χρόνια!

+ ΔΩΡΟ
Deluxe

Υπνόσακος
αξίας 45€

+ 2 ΔΩΡΑ
Ποδόσακος 
Πολυτελείας

& Νάυλον 
Βροχής

Αρχική
Τιμή 389.00

-30%

-25% 291.75

272.30

Αρχική
Τιμή 459.00

-30%

-25% 344.25

321.30

Near2me

Αρχική
Τιμή 649.00

-40%

-40%

389.40



Αρχική
Τιμή

49.00

-25%

-20%

39.20

36.75

Αρχική
Τιμή

49.90

-25%

-20%

39.92

37.43

Αρχική
Τιμή

55.00

-35%

-30%

38.50

35.75

Είδη Σπιτιού

Μπανάκι

ΜΟΝΟ

379€Πακέτο Προσφοράς 
KIDDO CUTE 6 Προϊόντων

Το ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ KIDDO CUTE περιλαμβάνει:
Βρεφικό κρεβάτι + Ορθοπαιδικό βρεφικό στρώμα KIDDO by Leaderstrom 
+ Ενδοεπικοινωνία + Προίκα 6 τεμαχιών + Βρεφικό γυμναστήριο + Αλλαξιέρα 
με ξύλινη βάση. (+50€ αποστολή του πακέτου σε όλη την Ελλάδα). 

Αρχική
Τιμή 149.90

-35%

-30% 104.93

97.44

Αρχική
Τιμή 19.90

-20%

-15% 16.92

15.92

Αρχική
Τιμή 119.00

-25%

-15% 101.15

89.25

Αρχική
Τιμή 289.00

-20%

-10% 260.10

231.20

Λίκνο Αρχική
Τιμή 119.00

-30%

-25% 89.25

83.30

Καρεκλάκι 
Φαγητού

Προεφηβικό Κρεβάτι

Φωλιά Μωρού

SAFARI 
FUN™

STARS

GREY LEAF

ZIG ZAG SAFARI™
Βρεφικό Γυμναστήριο Πόρτα Ασφαλείας 

Ριλάξ

   Eat&Play2in1

Μαξιλάρι Θηλασμού

Αρχική
Τιμή

Αρχική
Τιμή

49.90 14.90

-15% -15%

42.42 12.67

-20% -20%

39.92 11.92

Βρεφικό Κρεβάτι
PAULA WHITE KERRY

Προίκα 6 τεμ.



-25%
-50% έως:

από:
έκπτωση

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!
Μόνο στα πολυκαταστήματα KIDDO σε όλη την Ελλάδα,

θα βρείτε επώνυμα βρεφικά brands, κατ’ αποκλειστικότητα,
σε μοναδικές προσφορές!
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Ακολουθήστε μας 
σε Facebook (Kiddogreece) 

και Instagram (kiddo_greece) 
και ενημερωθείτε πρώτοι 
για τους διαγωνισμούς και 

για τις μεγάλες μας κληρώσεις, 
δώρα και προσφορές! 

Kiddo Baby Products

www.kiddo.gr
Shop Online
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το Στάδιο μας. Βασικός μας στόχος να δεί-
ξουμε ότι το Σ.Ε.Φ. είναι κάτι παραπάνω 
από μια αρένα ή μια νοερή σύνδεση 
με μια μεγάλη ομάδα. Το Σ.Ε.Φ. 
διαθέτει συνεδριακούς χώ-
ρους, μεγάλες εκτάσεις και 
αίθουσες που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για τη δι-
οργάνωση φεστιβάλ, εκ-
δηλώσεων, εκθέσεων 
τέχνης, διαγωνισμούς 
τραγουδιού, εκθέσε-
ων βιβλίου και πολλά 
άλλα. 

 Παράλληλα, με τις 
ενέργειες μας, μεταξύ 
των οποίων και η συμ-
μετοχή μας φέτος στην 
έκθεση, έχουμε δημιουργή-
σει αποθέματα εμπιστοσύνης 
σε επιχειρηματίες και φορείς της 
τοπικής οικονομίας. Αποδείξαμε πως 
υπάρχει ένα σταθερό πλάνο για την 
ανάπτυξη του σταδίου, ανανεώνοντας 
τον περιβάλλοντα χώρο, με συντονισμέ-
νες ενέργειες καθαρισμού και διακριτές 
αισθητικές παρεμβάσεις. Με αυτόν τον 
τρόπο, οικοδομήσαμε μια σχέση εμπιστο-
σύνης με μεγάλες εταιρείες και γνωρί-
ζουμε, πλέον, πως το μέλλον επιφυλάσ-
σει ακόμη περισσότερες συνεργασίες. 

 Ήδη, έχουμε αποκομίσει πολλές 
προτάσεις που μπορούν να μετουσιω-
θούν σε πολλαπλά -όχι μόνο οικονομι-
κά- οφέλη για το Στάδιο μας. Τέλος, είναι 
πασίδηλη η χαρά των επισκεπτών της 
έκθεσης που ένας αθλητικός οργανισμός 
παίρνει πρωτοβουλίες, αναζητεί ίδιους 
πόρους και επιζητεί την ανάπτυξη του.

 Πείτε μας το δικό σας όραμα 
για το Σ.Ε.Φ.; 
Με σχέδιο και πολλή δουλειά. Από 

την πρώτη στιγμή, γνωρίζαμε τις δυ-
σκολίες του εγχειρήματος. Παραλάβαμε 
ένα Στάδιο με διακριτά σημάδια εγκατά-
λειψης και απονέκρωσης ως προς την 
οικονομική του δραστηριότητα. Παρά τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η 
πανδημία, με την ακύρωση κορυφαίων 
αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων και κατ’ επέκταση την κατακόρυφη 
μείωση των εσόδων, καταφέραμε να 
πραγματοποιήσουμε βελτιωτικά έργα, 
τόσο στις εγκαταστάσεις και υποδομές 
του Σταδίου, όσο και στον περιβάλλοντα 
χώρο. Ακολουθούμε πιστά το ολιστικό 
σχέδιο ανάπτυξης που παρουσιάσαμε 
προ ολίγων μηνών και έχουμε θέσει σε 
εφαρμογή. Θέλουμε το Σ.Ε.Φ. να διαδρα-
ματίσει το ρόλο ενός αθλητικού, πολιτι-
στικού, περιβαλλοντικού και ψυχαγωγι-
κού φάρου μητροπολιτικής εμβέλειας. 
Σε όλους αυτούς τους τομείς το στάδιο 
μας θα έχει ισόρροπη ανάπτυξη, αξιοποι-
ώντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά 
και τον περιβάλλοντα χώρο για αυτόν 
τον σκοπό. Παράλληλα, όλες αυτές οι 
παρεμβάσεις δημιούργησαν ένα μαγνη-
τικό πόλο για υποψήφιους επενδυτές, 

αλλά και διοργανωτές εκδηλώσεων.
 Και αυτό μας επιτρέπει να θέσουμε 
εκ νέου έναν απώτερο στόχο. Αυτόν 

της αυτοσυντήρησης και της εν 
γένει βιωσιμότητας μέσα από 

ίδιους πόρους και έσοδα. 
Να απογαλακτιστούμε, 
επιτέλους, από την 
κρατική επιχορήγηση 
και να αξιοποιήσουμε 
το πλήρες εύρος των 
δυνατοτήτων μας. 

 Το Σ.Ε.Φ. έπρεπε να 
αλλάξει. Και αλλάζει 
στη βάση ενός στέρεου 

οράματος. Έχουμε το 
βλέμμα μας στραμμένο 

στη δημιουργία και το 
φωτεινό «αύριο» ενός από 

τους μεγαλύτερους αθλητικούς 
οργανισμούς της χώρας.

«Με την παρουσία μας στη φετινή 
ΔΕΘ εγκαινιάζουμε μια νέα περίοδο 
εξωστρέφειας και ευημερίας για το 
Στάδιο μας», περιγράφει η πρόεδρος 
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χρι-
στίνα Τσιλιγκίρη, τονίζοντας ότι ήδη 
από την συμμετοχή τους στην φετινή 
Έκθεση έχουν αποκομίσει πολλές 
προτάσεις που μπορούν να μετου-
σιωθούν σε πολλαπλά -όχι μόνο 
οικονομικά- οφέλη για το Σ.Ε.Φ..

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
«μετακόμισε» στη Θεσσαλονίκη αυ-
τές τις ημέρες λόγω της 85ης ΔΕΘ. 
Ποιος είναι ο λόγος της παρουσίας 
σας στην φετινή έκθεση; Η προσέλ-
κυση στο Σ.Ε.Φ. μεγάλων εκθέσεων, 
εκδηλώσεων, συναυλιών, κινητροδο-
τεί την παρουσία μας στη Θεσσαλονί-
κη. Άλλωστε, υπάρχει μια μακρά πα-
ράδοση ιστορικών εκδηλώσεων που 
έχουν ταυτιστεί με το Στάδιο και την 
περιοχή. Στοχεύουμε να μετατρέψου-
με το Στάδιο μας σε τοπόσημο για τα 
μεγάλα γεγονότα του αθλητισμού και 
της ψυχαγωγίας. 

 Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε με 
τον πλέον επίσημο τρόπο πρόσκληση 
σε υποψήφιους επενδυτές για τα 388 
συνολικά στρέμματα γης που περι-
βάλλουν το Στάδιο μας. Αξιολογούμε 
καθημερινά επενδυτικά πλάνα και 
πιθανές συνέργειες, που μπορούν να 
εγχαράξουν στο Σ.Ε.Φ. το -επιθυμητό 
για εμάς- αναπτυξιακό πρόσημο.  

 Η φετινή Δ.Ε.Θ. αποτελεί μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθουμε 
-μετά από καιρό- κοντά, να συζητή-
σουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να 
συνδιαμορφώσουμε το επενδυτικό 
«αύριο» του Σ.Ε.Φ. 

Ποια είναι τα οφέλη που θα απο-
κομίσει το Σ.Ε.Φ. από αυτή την συμ-
μετοχή; Προς το παρόν τι feedback 
έχετε λάβει; Με την παρουσία μας στη 
φετινή ΔΕΘ εγκαινιάζουμε μια νέα πε-
ρίοδο εξωστρέφειας και ευημερίας για 

«Στόχος μας το Σ.Ε.Φ. να γίνει τοπόσημο για τα μεγάλα 
γεγονότα του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας»

«ΤΟ Σ.Ε.Φ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΜΑΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ «ΑΥΡΙΟ» ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Χριστίνα Τσιλιγκίρη στην «Κ» 
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σε κάποιους άλλους όχι. Σε μια δημοκρατία 
όμως σημασία έχει τι αρέσει στους περισ-
σότερους. Στην τελική, καλύτερα να κά-
νουμε κάτι, από το να μην κάνουμε τίποτα. 

Η πλατεία Αριστοτέλους παλαιότερα 
χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο για τις 
συγκεντρώσεις των κομμάτων. Αυτό δεν 
θέλουμε  να συνεχιστεί, αλλά να αλλάξει 
προφίλ και να την χαίρονται όλοι οι κάτοι-
κοι και οι επισκέπτες της.

Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει 
ακόμη στην πόλη; Για τη Θεσσαλονίκη 
υπάρχουν πάντα πολλά σχέδια. Ένα από 
αυτά για εμένα είναι ότι πρέπει να γίνει τρί-
τος πόλος έλξης θρησκευτικού τουρισμού 
παγκοσμίως, μετά την Ιερουσαλήμ και την 
Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι κάτι που 

ανεβάσει αρκετά την πόλη. Για αυτό θα 
πρέπει όλοι, από τον δήμο μέχρι το αρμό-
διο υπουργείο να βάλουν ένα λιθαράκι για 
να πραγματοποιηθεί και να αποκτήσει η 
Θεσσαλονίκη την θέση που της ανήκει στον 
παγκόσμιο χάρτη.

Αν και έχουμε ακόμη αρκετό και-
ρό μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές σκέφτεστε να δηλώσετε ξανά 
υποψηφιότητα; Βέβαια, γιατί με χρειάζο-
νται οι συνδημότες μου και θέλω να συμ-
βάλω και να προσφέρω πράγματα που 
βλέπω ότι λείπουν από την πόλη. Θέλω να 
είμαι στην πρώτη γραμμή. Για παράδειγμα, 
στην Τούμπα πρέπει να φτιαχτεί ένα αθλη-
τικό κέντρο με σύγχρονα γήπεδα, ώστε 
τα νέα παιδιά να έχουν έναν χώρο που θα 

μπορούν να διοχετεύουν δημιουργικά τον 
χρόνο τους και να αθλούνται.

Την άποψη ότι η Θεσσαλονίκη 
πρέπει να γίνει πόλος έλξης 
θρησκευτικού τουρισμού 

εξέφρασε σε συνέντευξη του στην 
εφημερίδα Karfitsa ο δημοτικός 
σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, Χρήστος Αναστασάκης. Πα-
ράλληλα, τόνισε ότι υποστηρίζει την 
διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
και θεωρεί ότι η πόλη αποκτάει και 
πάλι αυτοπεποίθηση.

Σχολιάστε μας την έως τώρα 
πορεία του  Κωνσταντίνου Ζέρβα 
στο τιμόνι της διοίκησης του Δήμου; 
Στηρίζω τις προσπάθειες του δημάρχου 
και τις αποφάσεις της διοίκησης, γιατί 
πιστεύω ότι αν αποτύχει ο κ. Ζέρβας θα 
αποτύχει και η Θεσσαλονίκη. Αυτά πη-
γαίνουν μαζί και πρέπει να το καταλά-
βουν όλοι. Είναι δυο συγκοινωνούντα 
δοχεία.

Θεωρώ ότι ο δήμαρχος χτίζει σιγά 
σιγά αυτά που είχαν γκρεμιστεί την προ-
ηγούμενη τετραετία, όπου είχε αφεθεί η 
πόλη στην τύχη της. Αυτή τη στιγμή λοι-
πόν χτίζεται το αύριο της Θεσσαλονίκης  
μέσα από πολύ σημαντικά έργα. Όπως 
γνωρίζω προχωράει η ανάπλαση στο 
Καπάνι, στη Δ.Γούναρη, δημιουργούνται 
δυο νέα νηπιαγωγεία ένα στην Τούμπα 
και ένα στην Ξηροκρήνη, είναι σε εξέλι-
ξη η ανάπλαση στην Ελ.Ζωγράφου στα 
Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας, όπως 
επίσης και της πλατείας του Διοικητηρί-
ου. Ο δήμαρχος έχει ένα πολύ καλό επι-
τελείο από αντιδημάρχους και πιστεύω 
ότι η αυτοπεποίθηση που έλειπε τα προ-
ηγούμενα χρόνια από τη Θεσσαλονίκη 
την αποκτάει ξανά.

Πως βλέπετε την ανάπλαση της 
πλατείας Αριστοτέλους; Με βάση τα 
σχέδια που έχουμε δει θα γίνει πολύ 
όμορφη, θα ανανεωθεί. Σαφώς έχω 
ακούσει τις αρνητικές κριτικές, όμως 
δεν γίνεται να ικανοποιούνται όλα τα 
κέφια. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει και 

«Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει πόλος 
έλξης θρησκευτικού τουρισμού»

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ KARFIT-
SA ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΡΒΑ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Coordination Center) στη Θεσσαλονί-
κη με μετόχους τους Διαχειριστές της 
Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Bουλγαρίας 
(ESO-EAD), της Iταλίας (Terna) και της 
Ρουμανίας (Transelectrica), το οποίο 
εγκαινιάστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021. 
Στόχος του SEleNe CC είναι ο συντονισμός 
και η εύρυθμη λειτουργία των Συστημά-
των Μεταφοράς της περιοχής και συνιστά 
ένα σημαντικό βήμα εναρμόνισης με τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενεργειακή 
μετάβαση.

Σε επίπεδο υποδομών, το 2022 ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη δια-
συνδετική γραμμή  400 kV μεταξύ Ελλά-
δας και Βουλγαρίας, με τον διαγωνισμό 
για το ελληνικό τμήμα να προκηρύσσεται 
το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο κορμός 
του βόρειου ηλεκτρικού συστήματος 
πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω καθώς 
το 2027 θα τεθεί σε λειτουργία και η νέα 
Γραμμή Μεταφοράς 400 kV στην περιοχή 
της Θράκης (Φίλιπποι-Νέα Σάντα), που 
θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη απορρό-
φηση καθαρής ενέργειας. Μέχρι το τέλος 

της δεκαετίας η Θράκη σχεδιάζεται να 
αποτελέσει και τον συνδετικό κρίκο της 
ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά του Βο-
ρειανατολικού Αιγαίου.

Τα σχέδια του Διαχειριστή στη βόρεια 
Ελλάδα επεκτείνονται και στο πεδίο των 
διεθνών διασυνδέσεων. Πέραν της Ιταλί-
ας με την οποία βρίσκεται σε προχωρημέ-
νη ωρίμανση νέα διασύνδεση 500-1.000 
MW, επιπλέον διασυνδέσεις μελετώνται 
με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρ-
κία. 

Αιγαίο και Κρήτη 
μπαίνουν στην «πρίζα»
Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όλα 

σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου θα διασυν-
δεθούν με το χερσαίο σύστημα εξασφα-
λίζοντας αξιόπιστη, φθηνή και πράσινη 
ηλεκτροδότηση. Με τις βόρειες Κυκλάδες 
να έχουν πλέον ενταχθεί στην οικογένεια 
των διασυνδεδεμένων νησιών, σειρά 
παίρνουν με ορίζοντα το 2024 η Σαντορί-
νη, η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Σέρι-
φος σε μία επένδυση 400 εκατ. ευρώ, με 

συγχρηματοδότηση 165 εκατ. ευρώ από 
το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Νωρίτερα, το 2022, η Σκιάθος θα 
ενταχθεί στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, 
προσφέροντας σταθερή ηλεκτροδότη-
ση για τις βόρειες Σποράδες και μέχρι το 
2029 θα ακολουθήσουν τα Δωδεκάνησα 
και τα νησιά του βορειανατολικού Αιγαί-
ου, σε έναν νέο κύκλο πράσινων επενδύ-
σεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ και 
το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς απο-
τέλεσε το καλοκαίρι του 2021 η ολο-
κλήρωση και λειτουργία της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Η 
«διασύνδεση των ρεκόρ» με το μεγα-
λύτερο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος στον κόσμο, σηματοδότησε την 
αντίστροφη μέτρηση για την ενεργειακή 
απομόνωση της Κρήτης. Επόμενο βήμα, 
η «μεγάλη» διασύνδεση Κρήτης-Αττι-
κής, μία εμβληματική επένδυση 1 δισ. 
ευρώ που κατασκευάζει η θυγατρική του 
ΑΔΜΗΕ, Ariadne Interconnection με ορί-
ζοντα ολοκλήρωσης το 2024.

Σε ενεργειακό κόμβο εξελίσ-
σεται η Βόρεια Ελλάδα μέσα 
από τα έργα του Ανεξάρτη-

του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Με ένα 
δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα 
την προσεχή δεκαετία, ο Διαχειρι-
στής επισπεύδει την αναβάθμιση του 
ηλεκτρικού συστήματος στα βόρεια 
σύνορα που αποτελούν κρίσιμο 
ενεργειακό σταυροδρόμι με τα 
γειτονικά κράτη.

Τα πράσινα πλάνα του ΑΔΜΗΕ 
επεκτείνονται και στην υπόλοιπη 
χώρα. Με έργα συνολικού ύψους 5 
δισ. ευρώ μέχρι το 2030, ο Διαχειρι-
στής δημιουργεί σύγχρονες υποδομές 
σε θάλασσα και στεριά θέτοντας τα 
επόμενα χρόνια το Σύστημα Μεταφο-
ράς σε τροχιά διπλασιασμού και βάζο-
ντας τα θεμέλια για τη νέα εποχή της 
καθαρής ενέργειας.

Πρόκειται για έργα με εξίσου ση-
μαντικά οικονομικά οφέλη καθώς 
με τη λειτουργία τους ανοίγουν τον 
δρόμο για την μείωση των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που επιβα-
ρύνουν τους πολίτες ολόκληρης της 
χώρας. Η εξοικονόμηση από τα έργα 
που υλοποιήθηκαν την τελευταία τρι-
ετία αγγίζει σήμερα τα 500 εκατ. ευρώ 
και υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει το 
1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. 

Ενισχύεται ο βόρειος κορμός 
του ηλεκτρικού συστήματος
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα έργα 

του ΑΔΜΗΕ στη Βόρεια Ελλάδα που 
αποκτά στρατηγική σημασία για την 
ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης 
περιοχής και την ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αρχή έχει γίνει ήδη με την 
ίδρυση και λειτουργία του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Ενέργειας SEleNe 
CC (Southeast Electricity Network 

ΑΔΜΗΕ: Η Βόρεια Ελλάδα στον χάρτη των 
διεθνών διασυνδέσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Το σαρωτικό lifting ύψους 52 
εκατομμυρίων ευρώ που σχε-
διάζεται στο δικαστικό μέγαρο 

Θεσσαλονίκης και το «πάγωμα» της 
λύσης επέκτασης του δικαστικού μεγά-
ρου, παρά την εκπεφρασμένη βούληση 
της πολιτικής ηγεσίας, απασχόλησαν τα 
φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ. Παραδοσιακά 
τα έργα που γίνονται – και κυρίως όσα 
απλώς σχεδιάζονται για τη δικαιοσύνη – 
αποτελούν ένα μικρό τμήμα των ομιλιών 
του εκάστοτε πρωθυπουργού. Η ολοκλη-
ρωτική ανακαίνιση ήταν αυτή που είχε 
την τιμητική της. 

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσι-
άρας εδώ και καιρό έχει εξαγγείλει στη 
Θεσσαλονίκη ότι προωθείται σχέδιο ριζι-
κής ανακαίνισης του δικαστικού μεγάρου. 
Μάλιστα το έργο έχει προϋπολογιστεί σε 
52 εκατομμύρια ευρώ και το μόνον που 
δεν προβλέπεται να αλλάξει είναι ο κύριος 
σκελετός, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του 
θα αντικατασταθεί, όπως και τα κουφώμα-
τα, επειδή πρόσφατα είχαν αντικατασταθεί. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διοχετεύ-
ονται από το υπουργείο στη Θεσσαλονίκη, η 
ανακαίνιση αφορά όλη την εξωτερική όψη 
του κτιρίου, την αλλαγή όλων των ηλε-
κτρολογικών εγκαταστάσεων, των μηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων, των τηλεφώνων, 
μέχρι και των καλοριφέρ.  

Πηγές της Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονί-

κη έλεγαν πως ακόμη δεν έχει κυκλοφορή-
σει καμία μακέτα με τις αλλαγές που σχεδιά-
ζονται, όμως εξετάζεται σοβαρά να φύγουν 
οι τεράστιες κάθετες τσιμεντένιες πλάκες 
που υπάρχουν στην εξωτερική πλευρά του 
κτιρίου και να αλλάξει εντελώς η πρόσοψη.  

Η ανακοίνωση δύο ημέρες πριν την εκ-
δήλωση των εγκαινίων ότι στο πρόγραμμα 
ανασυγκρότησης εντάσσεται και το δικαστι-
κό μέγαρο Θεσσαλονίκης και η αναφορά 
του πρωθυπουργού για το lifting διέλυσαν 
και τις τελευταίες αμφιβολίες για όσους 
παράγοντες της δικαιοσύνης άκουγαν τις 
εξαγγελίες, όμως «δεν το έχουμε δει ακόμη 
πουθενά γραμμένο», όπως σημείωναν στην 
Karfitsa, γνωρίζοντας εδώ και χρόνια ότι 
πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι σε τέτοιες 
εξαγγελίες, ειδικά για τη δικαιοσύνη, όπου 
οι μακέτες έχουν στοιχειώσει το παρελθόν.  

Ο υπουργός Δικαιοσύνης πάντως εκτός 
του ότι το εξήγγειλε από τα δικαστήρια, 
πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι από αυ-
τούς που πιέζουν έντονα για την άμεση 
υλοποίησή του. Ο κ. Τσιάρας έχει δείξει πως 
αποφάσισε να γίνει έργο στη Θεσσαλονίκη, 
ακόμη και με το έντονο ενδιαφέρον του 
για την επέκταση του δικαστικού μεγάρου, 
υπόθεση η οποία εδώ και τρεις μήνες έχει 
«παγώσει», μαζί με τα χαμόγελα που είχαν 
ανοίξει όταν μετά τη σύσκεψη στο υπουρ-
γείο Μακεδονίας – Θράκης είχε αποφασι-
στικά οριστικά να  επεκταθεί το δικαστικό 

μέγαρο.  
 
Λύση δεν βρέθηκε – πρόταση έκπληξη 
 Παρ’ ότι τόσο ο κ. Τσιάρας, όσο όμως 

και υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος 
για θέματα Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρος 
Καλαφάτης είναι αποφασισμένοι να προ-
χωρήσει η επέκταση, το έργο έχει βρεθεί σε 
αδιέξοδο λόγω έλλειψης χώρων. Δεν είναι 
τυχαίο πως το κτιριακό των δικαστηρίων 
δεν αποτέλεσε τμήμα της πρωθυπουργικής 
ομιλίας, αυτή τη φορά.  

Ο αρχικός σχεδιασμός για το κτίριο του 
ΙΚΑ έχει κολλήσει στις αντιδράσεις των για-
τρών που εργάζονται εκεί, καθώς λόγω της 
πανδημίας έχει μετατραπεί σε εμβολιαστικό 
κέντρο. Η απόφαση ανέφερε ότι έπρεπε να 
βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη μετακίνη-
ση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, όπως και 
του ΕΦΚΑ. Χώρος δεν βρέθηκε. 

Στη συνέχεια αναζητήθηκε – και αρχικά 
βρέθηκε – χώρος για την άμεση επέκταση 
του δικαστικού μεγάρου, σχεδόν απένα-
ντι από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Η λύση 
εξετάστηκε μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ωστόσο φάνηκε ότι 
οι επαφές με τον ιδιώτη δεν τελεσφόρησαν, 
αφού το κόστος της αρχικής παραχώρησης 
ήταν μεγάλο και μάλλον αδύνατο να κα-
λυφτεί το ποσό από τα κρατικά ταμεία. Και 
παρά τις επισκέψεις που έγιναν – και από 
τον ίδιο τον υπουργό – στο συγκεκριμένο 
κτίριο, λύση δεν δόθηκε. 

Οι κουβέντες, που αναμένεται να επα-
ναληφθούν στο πλαίσιο των εγκαινίων της 
ΔΕΘ και της πολυπληθούς παρουσίας κυ-
βερνητικού κλιμακίου στη Θεσσαλονίκη, 
αναμένεται να επιστρέψουν στην αξιοποίη-
ση του κτιρίου του ΙΚΑ Πύλης Αξιού και τη 
μετακίνηση των υπηρεσιών σε άλλο δημό-
σιο κτίριο στην ευρύτερη περιοχή. Πηγές 
έλεγαν ότι πλέον η αναζήτηση θα γίνει σε 
μεγαλύτερο εύρος έκτασης απ’ ότι νωρίτερα 
και οι ενστάσεις ότι πρέπει οι υπηρεσίες να 
παραμείνουν σε χώρο που οριοθετείται στην 
περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης μάλλον 
θα καμφθούν. 

Ωστόσο έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι τις 
τελευταίες ημέρες στα δικαστικά γραφεία 
έφτασε μία άλλη πρόταση, που σχετίζεται 
με την αγορά ή την παραχώρηση ενός άλ-
λου κτιρίου που βρίσκεται πολύ κοντά στα 
δικαστήρια. Μάλιστα επ’ αυτού έχει γίνει 
σχετική πρόταση από τον ιδιοκτήτη και σύ-
ντομα αναμένεται να εξεταστεί σε υψηλότε-
ρα κλιμάκια του υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Ίσως και στο πλαίσιο της επίσκεψής τους για 
την 85η ΔΕΘ.  

Κώστας Καντούρης 

Το κτιριακό των δικαστηρίων 
ήταν και στη φετινή ΔΕΘ 

ΤΙ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟ LIFTING ΤΩΝ 52 
ΕΚ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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@sarantis_bakery_patisserie Σαράντης bakery - patisserie

Everything you are wishing for!
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Τέσσερις γενιές της οικογέ-
νειας Τορνιβούκα δημιούρ-
γησαν, λειτούργησαν και 

συνεχίζουν να επενδύουν σε ξενο-
δοχεία πολυτελούς διαμονής τόσο 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο 
και στην Χαλκιδική, κατακτώντας 
διεθνείς διακρίσεις που αφορούν 
στην ποιότητα των υπηρεσιών και 
στην ικανοποίηση των πελατών. 

Το Eagles Palace στην Ουρανού-
πολη προσέλκυσε κόσμο πριν ακόμη 
η περιοχή γίνει γνωστή ως τουριστικός 
προορισμός και στη συνέχεια προστέ-
θηκε το Eagles Villas , ενώ στην καρδιά 
της Θεσσαλονίκης τα ξενοδοχεία The 
Excelsior και City Hotel έχουν κερδίσει 
την προτίμηση και την εμπιστοσύνη 
των επισκεπτών. Τελευταίο απόκτη-
μα του ομίλου είναι το ξενοδοχείο ON 
Residence η λειτουργία του οποίου 
αναμένεται να είναι το μεγάλο γεγο-
νός της πόλης καθώς πρόκειται για το 
ιστορικό κτίριο, στην παραλία Θεσσα-
λονίκης, όπου βρίσκονταν το θρυλικό 
εστιατόριο «ΟΛΥΜΠΟΣ- ΝΆΟΥΣΑ «.  Ο 
CEO της TOR Hotel Group  Κωνσταντίνος 
Τορνιβούκας μιλά στην  «Καρφίτσα» 
και μας αποκαλύπτει πότε το «Όλυ-
μπος – Νάουσα» θα ανοίξει τις πύλες 
του, εάν υπάρχουν μυστικά στο χώρο 
της φιλοξενίας, ποιοι είναι οι επόμενοι 
στόχοι του ομίλου και αν η Θεσσαλονί-
κη μπορεί να βγάλει την «ρετσινιά» της 
φτωχομάνας και να διεκδικήσει μερίδιο 
στον τουρισμό πολυτελείας.

Πότε και πώς ξεκίνησε να δρα-
στηριοποιείται η οικογένεια σας στο 
ξενοδοχειακό χώρο;  Η αρχή της ενα-

ΕΝΑΣ ΑΙΏΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ 
ΣΤΉ ΔΙΑΜΟΝΉ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΒΟΥΚΑ Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που δικαιούται καλύτερη 
τουριστική κίνηση και υψηλού επιπέδου επισκέπτες

Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΔΟΝ 
100 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Λένα, Ισμήνη, Κωνσταντίνος, Χριστίνα Τορνιβούκα

City Hotel
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σχόλησης της οικογένειας Τορνιβούκα έγινε το 1925 με τη 
δημιουργία του ξενοδοχείου Mediterranean Palace το οποίο 
βρίσκονταν στην παραλία της Θεσσαλονίκης αλλά σταμά-
τησε να λειτουργεί όταν υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές στο 
σεισμό του 1978. Το ξεκίνησε ο παππούς μου Κωνσταντίνος 
Τορνιβούκας ο οποίος τότε ασχολούνταν με το εμπόριο κα-
πνών μεταξύ Γερμανίας -Ελλάδας.  Λόγω της δουλειάς του, 
διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κάποιος χώρος πολυτελούς δια-
μονής στη Θεσσαλονίκη όπου θα μπορούσε να φιλοξενήσει 
τους συνεργάτες του από το εξωτερικό. Έτσι, θεώρησε απα-
ραίτητο να δημιουργήσει ο ίδιος ένα ξενοδοχείο. Αποφάσισε 
λοιπόν να γίνει ξενοδόχος και από τότε ξεκινά η ιστορία της 
οικογένειας στο χώρο της φιλοξενίας και η ενασχόληση της 
με τον ξενοδοχειακό κλάδο. 

Η δική σας ενασχόληση με τα ξενοδοχειακά ήταν 
«μονόδρομος»; Για κανένα παιδί δεν υπάρχει μονόδρο-
μος αλλά όταν γεννηθείς και μεγαλώνεις σε μία οικογένεια 
η οποία ασχολείται με τον κλάδο της φιλοξενίας τότε ή τη 
λατρεύεις αυτήν τη δουλειά ή την μισείς! Εγώ τη λάτρεψα, 
την αγάπησα πάρα πολύ και το ίδιο έκαναν και τα παιδιά 
μου. Ασχολήθηκα με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Ξέρετε, η 
διαφορά που έχει ένα ξενοδοχείο με μία άλλη δουλειά εί-
ναι ότι το ξενοδοχείο είναι τρόπος ζωής. Είναι μία δουλειά 
στην οποία ζεις μέσα εκεί, δεν έχει ωράρια. Είναι ευχάριστο 
γνωρίζεις πολύ κόσμο. Αρκεί να βρεις έναν τρόπο να διαχω-
ρίζεις την εργασία από την προσωπική ζωή. Υπάρχει πάντα 
ο κίνδυνος να μην κρατήσεις ώρες για την προσωπική σου 
ζωή, επειδή ακριβώς είναι μία επιχείρηση που δεν κλείνει.

Υπάρχει «DNA φιλοξενίας»;
Φυσικά υπάρχει DNA φιλοξενίας. Εγώ είμαι 3ης γενιάς 

ξενοδόχος στην οικογενειακή επιχείρηση. Είμαστε η πιο πα-
λιά οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα. 
Μάλιστα, αυτή τη στιγμή, μετράμε τέσσερις γενιές γιατί και 
οι κόρες μου Χριστίνα και Ισμήνη Τορνιβούκα δραστηριο-
ποιούνται άμεσα με τις ξενοδοχειακές μας επιχειρήσεις.

 Το τελευταίο απόκτημα του ομίλου σας, είναι το 
ιστορικό κτίριο στη παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης 
στο οποίο λειτουργούσε το θρυλικό εστιατόριο «Όλυ-
μπος- Νάουσα». Πόσο κόστισε, σε ποια φάση βρίσκε-
ται τώρα και πότε αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του;

 Το «Όλυμπος Νάουσα» είναι ένας μύθος για τη Θεσσα-
λονίκη, ήταν το αστικό εστιατόριο της πόλης στο εμβλημα-
τικό κτίριο του 1925. Όταν άκουσα ότι αυτό το κτίριο πρό-
κειται να πουληθεί θεώρησα χρέος μου να προσπαθήσω 
να το αποκτήσω. Υπήρχε η παράδοση του Mediterranean 
του πρώτου ξενοδοχείου της οικογένειας στην παραλία της 
πόλης και είχα πάντα ως όνειρο να ξαναγυρίσω στη Λεω-
φόρο Νίκης. Όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία έλαβα μέρος 
και με συνεταίρους την  Grivalia Hospitality αγοράσαμε το 
οικόπεδο. Τώρα οι εργασίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο, θα 
αναγεννηθεί το εστιατόριο και θα ξαναγίνει όπως ακριβώς 
ήταν, καθώς και το κτίριο και η χρήση του είναι διατηρητέα, 
ενώ παράλληλα  θα συνδυαστεί με την λειτουργία ενός ξε-
νοδοχείου πολυτέλειας 60 δωματίων. Η επένδυση κόστισε 
20 εκατομμύρια  Ευρώ. Το ξενοδοχείο όπως και το θρυλικό 
εστιατόριο θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν το πρώτο τρί-
μηνο του 2022.

 Τα ξενοδοχεία σας τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και 
στην Χαλκιδική είναι πολυτελείας. Η απόφαση, για τέ-
τοιου μεγέθους επενδύσεις, σας δικαίωσε;

 Οι τιμές των ξενοδοχείων πολυτελείας Θεσσαλονίκης 
είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές ανάλογων ξε-
νοδοχείων άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Ωστόσο η επιλογή 

μας, μας έχει δικαιώσει. Επενδύσαμε σε Resorts, δηλαδή 
ξενοδοχεία καλοκαιρινών διακοπών αλλά και στα ξενοδο-
χεία πόλης που είναι 12μηνης λειτουργίας. Οι αποδόσεις 
των ξενοδοχείων πόλης είναι φυσικά πολύ χαμηλότερες 
από το ξενοδοχείο Eagles Palace που ήδη μετρά 50 χρόνια 
στη Χαλκιδική καθώς η περιοχή έγινε πόλος έλξης υψηλού 
επιπέδου τουριστών, ειδικά με την προσθήκη των villas που 
κάναμε.

Κοιτώντας πίσω ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή;
Η δυσκολότερη στιγμή της οικογένειάς μου αλλά και η 

δική μου ήταν όταν έκλεισαν τα ξενοδοχεία υποχρεωτικά 
λόγω της πανδημίας. Κάτι τέτοιο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ 
στην ιστορία, ούτε καν στη διάρκεια του πολέμου. Σκεφτείτε 
ότι δεν μπορούσαμε να τα κλειδώσουμε γιατί τα ξενοδοχεία 
μας, εφόσον ήταν μονίμως ανοιχτά. Δεν είχαν κλειδαριές. Η 
στιγμή λοιπόν που τελικά κλειδώσαμε τα ξενοδοχεία λόγω 
της πανδημίας ήταν η δυσκολότερη.

Ποια επιτυχία «πανηγυρίσατε» περισσότερο;
Πανηγυρίσαμε τον φετινό Αύγουστο όταν είδαμε την κί-

νηση των ξενοδοχείων μας να είναι καλύτερη και από τον 
Αύγουστο του 2019 που ήταν χρονιά ρεκόρ από πλευράς 
αφίξεων.  Το γεγονός αυτό μας έκανε να είμαστε πολύ αισι-
όδοξοι. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει και ότι 
θα μπορέσουμε να προσελκύουμε πολύ καλό τουρισμό. Το 
φετινό φαινόμενο ήταν γενικό σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε 
πολύ περισσότερο κόσμο και καλύτερης ποιότητας τουρί-
στες.

 Όπως είναι γνωστό, τα ξενοδοχεία πόλης είναι 
αυτά που επλήγησαν περισσότερο λόγω της πανδημί-
ας.  Ποια είναι η αποτίμηση της ζημίας που προκάλε-
σε, πόσο επηρέασε τα επενδυτικά σχέδιά σας και πόσο 
γρήγορα πιστεύεται ότι μπορεί να έρθει η ανάκαμψη;

 Η ζημία που προκάλεσε η πανδημία και στη δική μας 
επιχείρηση είναι πολύ μεγάλη.  Θα ήταν άδικο όμως να μην 
προσθέσω ότι το πλέγμα των μέτρων που πήρε η κυβέρνη-
ση για να προστατέψει όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, 
μας κράτησαν όρθιους.  Όπως είναι γνωστό, από ζημιά κέρ-
δος δεν βγαίνει, αλλά τα μέτρα ήταν πράγματι πολύ ικανο-
ποιητικά και κράτησαν ζωντανές τις επιχειρήσεις, ή τουλά-
χιστον τις υγιείς επιχειρήσεις όπως είμαστε εμείς.

 Υπάρχει δυνατότητα για προσέλκυση τουρισμού 
«πολλών αστέρων» στην πόλη της Θεσσαλονίκης;

Εμείς πιστεύουμε στις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης. 
Είναι μια πόλη που δικαιούται καλύτερη τουριστική κίνηση 
και υψηλού επιπέδου επισκέπτες. Το μέγεθος της και τα χα-
ρακτηριστικά της, της επιτρέπουν να γίνει προορισμός για 
City Break διαμονή.

Αυτόν τον στόχο η Θεσσαλονίκη δεν τον έχει ακόμα κα-
ταφέρει. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη έχει αποκτήσει δυναμική, 
για αυτό και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πόλη μας. Τα 
μέτρα που έρχονται σε σχέση με την προστασία του περι-
βάλλοντος, ηλεκτροκίνηση, ήπια κυκλοφορία κ.τ.λ. με κά-
νουν να πιστεύω ότι το κέντρο της πόλης, εκεί όπου χτίζου-
με και λειτουργούμε τα ξενοδοχεία μας, θα γίνει τρομερά 
γοητευτικό. Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει άμεση συνάρτηση 
και με τις υποδομές της πόλης ή της περιοχής. Τώρα που 
έχουμε ένα καλύτερο αεροδρόμιο και αργότερα με το μετρό 
και το Μουσείο Ολοκαυτώματος μπορούμε να ελπίζουμε 
ότι η Θεσσαλονίκη θα προσελκύσει επισκέπτες «πολλών 
αστέρων».

 (Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη 
του Κωνσταντίνου Τορνιβούκα στο www.karfitsa.gr)

ΕΝΑΣ ΑΙΏΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ 
ΣΤΉ ΔΙΑΜΟΝΉ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΒΟΥΚΑ 

Eagles Palace

Eagles Villas

On Residence

The Excelsior
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Είναι η κλιματική αλλαγή ο “ένοχος” στην πανδημία της COVID-19;

Τ Η Σ  Ο Λ Γ Α Σ  ( Ο Λ Ι Α ) 
Β Α Σ Ι Λ Α Κ Η *

Καθώς η Γη συνεχίζει να θερμαίνεται, 
πολλοί επιστήμονες περιμένουν να δούμε 
αλλαγές στο χρόνο, τη γεωγραφία και την 
ένταση των επιδημιών των ασθενειών σε 
όλο τον κόσμο. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν 
ότι η κλιματική αλλαγή, μαζί με άλλες πε-
ριβαλλοντικές διαταραχές, θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν στη διευκόλυνση της εμφά-
νισης ολοκαίνουργιων ασθενειών, όπως η 
COVID-19. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο 
κορονοϊός COVID-19, που μαστίζει σήμερα 
τον κόσμο πιθανότατα προέρχεται από τις 
νυχτερίδες. Αλλά οι νυχτερίδες υπήρχαν  
πάντα, οπότε γιατί ένα ξέσπασμα τώρα; Μια 
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
«Science of The Total Environment» ρίχνει 
το φταίξιμο στην κλιματική αλλαγή. Σύμφω-
να με τη μελέτη, η κλιματική αλλαγή έχει 
προκαλέσει μια αλλαγή στην παγκόσμια 
κατανομή των νυχτερίδων. Τα περισσότερα 
είδη απαιτούν ιδιαίτερες κλιματολογικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες για να βρίσκο-
νται σε μια περιοχή που να θεωρείται κατάλ-
ληλος βιότοπος. Καθώς η κλιματική αλλαγή 
αλλάζει αυτές τις συνθήκες, οι γεωγραφικές 
περιοχές των ειδών αρχίζουν να αλλάζουν. 
Αυτό μπορεί να εξαναγκάσει τα είδη να εξα-
φανιστούν από ορισμένες περιοχές, επιτρέ-
ποντάς τους να επεκταθούν σε άλλες. 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης 
τη διάδοση των ιών μέσω υψηλότερων θερ-
μοκρασιών που αυξάνουν το ιικό φορτίο σε 
ορισμένα είδη, αυξάνοντας κατά συνέπεια 
τις πιθανότητες μετάδοσης ενός ιού. Οι υψη-
λότερες θερμοκρασίες του αέρα μπορούν 
επίσης να αυξήσουν την ανοχή των ιών στη 
θερμότητα, η οποία με τη σειρά της μπορεί 
να αυξήσει τα ποσοστά μόλυνσης, δεδομέ-
νου ότι ένα από τα κύρια αμυντικά συστή-
ματα κατά των μολυσματικών ασθενειών 

είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του 
σώματός μας.  Είναι αλήθεια ότι σε εύ-
κρατα μέρη του κόσμου, όπως οι Ηνω-
μένες Πολιτείες, η Ευρώπη και μεγάλο 
μέρος της Ασίας, η περίοδος της γρίπης 
τείνει να αυξάνεται το χειμώνα και να 
μειώνεται την άνοιξη. Επίσης ορισμένοι 
άλλοι τύποι κορωνοϊών, οι οποίοι έχουν 
διαρκέσει περισσότερο και έχουν μελε-
τηθεί καλύτερα από την COVID-19, έχουν 
εμφανίσει εποχιακά πρότυπα. 

H ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται 
με την ανάπτυξη αναπνευστικών παθή-
σεων και άλλων σοβαρών ασθενειών, 

ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 6,5 εκατομ-
μύρια θάνατοι ετησίως οφείλονται σε αυ-
τήν. Διάφορες μελέτες που έχουν εξετάσει 
την επίδραση των παραπάνω τιμών στους 
ασθενείς με COVID-19 έχουν καταλήξει στη 
μεγάλη συσχέτιση που έχει η ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση με τη θνητότητα των ασθενών 
με COVID-19. Συγκεκριμένα, επιστημονική 
ομάδα του πανεπιστημίου Harvard εξέτασε 
τη σχέση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θνη-
τότητας λόγω COVID-19 σε 3.000 κομητείες 
των ΗΠΑ καλύπτοντας το 98% του πληθυ-
σμού. 

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τις πιέσεις 
που δέχεται το φυσικό περιβάλλον, με πολυ-
επίπεδες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, 
κάτι που σημαίνει πως εάν προστατεύσουμε 
το περιβάλλον μας, θα θωρακίσουμε και τη 
δημόσια υγεία.  Οι επιστήμονες εργάζονται 
για να βρουν τρόπους βελτίωσης των προ-
βλέψεών τους για το πού μπορεί να εμφανι-

στούν αυτοί οι τύποι ασθενειών στο μέλλον, 
ώστε οι κοινότητες να προετοιμαστούν για 
να τις αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν όμως πε-
ρισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις και 
οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις 
σχετικά με τον κορονοϊό θα πάρουν χρόνο 
να δοθούν. Σε γενικές γραμμές, η σχέση με-
ταξύ του κλίματος και των μολυσματικών 
ασθενειών αποτελεί ένα αυξανόμενο θέμα 
ενδιαφέροντος μεταξύ των επιστημόνων. 
Η συνέχιση αυτών των προσπαθειών τόσο 
στην επιστήμη της κλιματολογίας, όσο και 
στην έρευνα σχετικά με τις μολυσματικές 
ασθένειες είναι ζωτικής σημασίας.

Η Md,Msc, Phd Όλγα (Όλια) Βασι-
λάκη-Καρόζη είναι Ιατρός Βιοπαθολό-
γος-Μικροβιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕ-
ΠΑ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

ΥΓΕΙΑ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΕΝΩ 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ 
ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 6,5 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΥΤΗΝ 



Πρότυπο διατροφολογικό κέντρο 
Παναγιώτα Βαρσαµά
Κλινική ∆ιατροφολόγος 
∆ιαχείριση ∆ιατροφικών διαταραχών και Παχυσαρκίας 
MSc στον ∆ιαβήτη 
Εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή 
Life Coaching 

∆ιεύθυνση: Κοσµά Αιτωλού & Ανδρούτσου 1 
Τηλέφωνο: 6973725774

Instagram: healthy_project_more_than_diet
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Βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος

τία και πρόεδρου του ΕΒΕΑ, ο οποίος με 
την πορεία του άφησε το δικό του στίγμα 
στην οικονομική ζωή της χώρας μας. Ο 
προεδρεύων του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης 
Μπρατάκος, σημείωσε σχετικά: «Ο Κων-
σταντίνος Μίχαλος ήταν ένας άνθρωπος 
άξιος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 
τεράστια προσφορά στην επιχειρηματι-
κότητα και κυρίως στον επιμελητηριακό 
θεσμό τον οποίο υπηρέτησε, τον οποίο 
πραγματικά αγάπησε σαν την οικογένειά 
του».

Για τη συνολική τους προσφορά στο 
ελληνικό επιχειρείν και στο κοινωνικό 
σύνολο έλαβαν τιμητικά βραβεία (με 
αλφαβητική σειρά): η Γιάννα Αγγελοπού-
λου, Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 
2021», η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, πρέ-
σβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, ο 
Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, και ο εφοπλιστής Πα-
ναγιώτης Τσάκος.

Στη διαγωνιστική διαδικασία βραβεία 
έλαβαν οι 8 εταιρείες, από όλους τους 
κλάδους, οι οποίες από τον 19ο αιώνα 
εξακολουθούν να διακρίνονται και να 

προσφέρουν στην ελληνική οικονομία. 
Πιο αναλυτικά (με χρονολογική σειρά 
ίδρυσης): Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ 
(1841), Καλλικούνης (1850), Μεγά-
λη Βρετάνια (1866), Παπουτσάνης ΑΕ 
(1870), Δ. Θανόπουλος ΑΕ (1877), Alpha 
Bank (1879), Καρέλιας (1888), Εθνική 
Ασφαλιστική (1891).

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων: «Καταρχάς, είναι ένας πάρα πολύ 
επιτυχημένος θεσμός. Δεν είναι η πρώ-
τη χρονιά που παρίσταμαι στα βραβεία 
“Θαλής ο Μιλήσιος”, αλλά είναι η πρώτη 
χρονιά που είμαι ως υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων. Και πρέπει να σας πω ότι 
αυτή η στιγμή είναι μια λαμπρή στιγμή για 
την ελληνική οικονομία. Ξέρετε ότι στην 
αρχή της εβδομάδας είχαμε την ανακοί-
νωση της ΕΛΣΤΑΤ με τα αποτελέσματα 
του 2ου τριμήνου του 2021, που νομίζω 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Τα καλά νέα 
συνεχίστηκαν με την ολοκλήρωση από το 
ΤΑΙΠΕΔ της πωλήσεως της ΔΕΠΑ Υποδο-
μών με μια εξαιρετικά μεγάλη προσφορά 

της Italgas και στη συνέχεια τινάχτηκε η 
μπάνκα στον αέρα με την εξαιρετικά μεγά-
λη επιτυχία της πωλήσεως του 49% του 
ΔΕΔΔΗΕ στην αυστραλιανή Macquarie με 
τίμημα που κανένας δεν μπορούσε να πι-
στέψει. Αυτά ήρθαν σε συνέχεια του εξαι-
ρετικά μεγάλου τιμήματος για την Εγνατία 
οδό πριν από 15 μέρες. Πρόκειται δηλαδή 

Πραγματοποιήθηκε η 
απονομή των τρίτων 
επιχειρηματικών βραβείων 

«Θαλής ο Μιλήσιος - 200 χρόνια 
Ελλάδα» στην αίθουσα Φίλων 
Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής 
στη Θεσσαλονίκη, συνδέοντας τον 
θεσμό με τη σημαντική επέτειο των 
200 χρόνων από τη σύσταση του 
νεοελληνικού κράτους. Τα βραβεία 
διοργανώθηκαν από την Palladian 
Communications Specialists και την 
GK Media Publishing, υπό την αιγίδα 
του ΕΒΕΑ, της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος, του ΣΕΒ, 
του ΣΕΒΕ και της πρωτοβουλίας 
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης 
ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, 
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μά-
λαμα ως εκπρόσωπος του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο 
υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακι-
ωτάκης, βουλευτές, ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, μέλη 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κορυφαία 
στελέχη επαγγελματικών ενώσεων 
και επιμελητηρίων, επιχειρηματίες, 
καθώς και στελέχη σημαντικών επι-
χειρήσεων.

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης 
ήταν η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, 
κυρία Ντόρα Κουτροκόη. Διακρίθη-
καν εταιρείες που ιδρύθηκαν τον 19ο 
αιώνα από πρωτοπόρους στον κλά-
δο τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι 
οποίοι εξακολουθούν να διακρίνονται 
σήμερα με την ίδια ή άλλη εταιρική 
μορφή και υπό ελληνική ιδιοκτησία.

Στην αρχή της εκδήλωσης τηρή-
θηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 
Κωνσταντίνου Μίχαλου, επιχειρημα-

Τιμώντας τους αρίστους του επιχειρείν 
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ - 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ PALLADIAN COMMUNICATIONS 

SPECIALISTS ΚΑΙ ΤΗΝ GK MEDIA PUBLISHING, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΒΕΑ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΥ ΣΕΒ, ΤΟΥ ΣΕΒΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η κριτική επιτροπή

Από αριστερά: Νικόλαος 
Καραμανλής, πρόεδρος 
της GK Media Publishing, 
Ιωάννης Μπρατάκος, 
προεδρεύων Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών, Αναστάσιος 
Ιωσηφίδης, εταίρος και 
επικεφαλής Τμήματος 
Συμβούλων Εταιρικής Στρα-
τηγικής και Συναλλαγών 
της EY Ελλάδος, και Γεώρ-
γιος Λιμπέρης, διευθύνων 
σύμβουλος της Palladian 
Communication Specialists

Κριτική επιτροπή των επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» ήταν ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (πρόεδρος), ενώ μέλη ήταν 
(με αλφαβητική σειρά) ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η Ευτυχία Κασελάκη, 

EY Greece Partner, Consulting Services, Digital Transformation and People Consulting Services Leader, ο Αθανάσιος Κεφάλας, πρόεδρος Imerys Greece SA & Ιmerys Βauxites 
Greece SA, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και η Ασπασία Μάλλιου, δικηγόρος ΜΔΕ και οικονομολόγος.

Από αριστερά: Νικόλαος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αθανάσιος Κελέμης, 
γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
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Βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος

Η τελετή απονομής των 2ων Επιχειρηματικών Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» 2020

για μια σειρά από πολύ καλές ειδήσεις 
για την ελληνική οικονομία. Σε αυτή 
την εθνική προσπάθεια, βραβεία όπως 
ο “Θαλής ο Μιλήσιος”, που επιβραβεύ-
ουν την υγιή επιχειρηματικότητα, την 
προσπάθεια, την επιχειρηματική ηθική, 
την καινοτομία και την ανταγωνιστικό-
τητα, συμβάλλουν καίρια στην εμπέ-
δωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού 
κλίματος στη χώρα».

Η Κυριακή Μάλαμα
H βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και αναπλη-

ρώτρια τομεάρχης Μακεδονίας - Θρά-
κης Κυριακή Μάλαμα ανέφερε: «Θα 
ήθελα από την πλευρά μου να τονίσω 
ότι η πρωτοβουλία έχει διπλό συμ-
βολισμό: αφενός δίνει το στίγμα μιας 
οικονομίας που αντέχει και παλεύει 
μέσα από επιχειρήσεις που άντεξαν σε 
ιστορικές συγκυρίες και προχωρήσαν 
μπροστά, αφετέρου στέλνει το μήνυ-
μα της διαρκούς προσπάθειας για δη-
μιουργία και ανάπτυξη με κοινωνική 
ανταποδοτικότητα. Η ελληνική επιχει-
ρηματικότητα έχει παρελθόν, μέλλον 
και έχει και παρόν μέσα από τις επιχει-
ρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, και 
έχει σημασία ότι θέτουν στο επίκεντρο 
των δράσεών τους τον άνθρωπο και 
βρίσκονται πάντα δίπλα στις ανάγκες 
του». 

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-

τικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης 
επισήμανε: «Είναι επιβεβλημένο να 
βραβεύουμε επιχειρήσεις και επιχει-
ρηματίες που με την καθημερινή τους 
δράση και παρουσία προωθούν και 
υπηρετούν τη σταθερή ανάπτυξη, την 
καινοτομία και την κοινωνική συνο-
χή». Αναφερόμενος στον βραβευθέντα 
καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, σημείωσε 
ότι πρόκειται για «έναν από τους σημα-
ντικότερους Έλληνες πλοιοκτήτες και 
εφοπλιστές της παγκόσμιας ναυτιλίας 
που τιμά όχι μόνο την ελληνική εμπο-
ρική ναυτιλία, αλλά κυρίως και ταυτό-
χρονα την ελληνική ναυτοσύνη».

Μέγας χορηγός των βραβείων ήταν 
η Alpha Bank, χρυσός χορηγός η ΕΥ, 
αργυρός χορηγός η Εθνική Ασφαλιστι-
κή και χάλκινοι χορηγοί ο ΑΒ Βασιλό-
πουλος, η Εθνική Τράπεζα, η ΕΥΔΑΠ, η 
Hellas Gold, η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ. Χορη-
γός μεταφοράς ήταν η Volvo Σφακια-
νάκης.

Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, πραγ-
ματοποιήθηκε και η τελετή απονομής των 2ων 
Επιχειρηματικών Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» 
2020 στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στο Μέγαρο 
Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, την οποία παρουσία-
σε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ3, κ. Σύνθια Σάπικα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, 
ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, dr Ernst Reichel, η γενικής πρόξενος 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
στη Θεσσαλονίκη Sibylla Bendig, ανώτατα στελέχη 
του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, μέλη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κορυφαία στελέχη επαγ-
γελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων, καθώς 
και ανώτερα στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων.

Βραβεύτηκαν ελληνογερμανικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια για τη δι-
ορατικότητά τους, την καινοτόμα δράση τους, την 
πρωτοπορία τους, την εξωστρέφειά τους, τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας και την κοινωνικά 
υπεύθυνη παρουσία τους στον επιχειρηματικό στί-
βο. Συγκεκριμένα: 
• Διορατική Επιχείρηση: Fraport Greece
• Καινοτόμα Επιχείρηση: Prodyna Greece
• Ταχύτατα Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση: Rehau 
Mon. ΕΠΕ
• Εξωστρεφής Επιχείρηση: Boehringer Ingelheim 

Ελλάς ΑΕ
• Επιχείρηση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας: 
Würth Hellas SA
• Εταιρικά και Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση: 
Bayer Hellas
• Ψηφιακά μετασχηματισμένη Επιχείρηση: 
Schenker AE
• Εναρμονισμένη Επιχείρηση με τις αρχές Εταιρικής 
Διακυβέρνησης: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων Ελλάδος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στον 
χαιρετισμό του ανέφερε: «Αυτός ο θεσμός, που 
πλαισιώνει πάντα χρονικά την έναρξη της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταφέρει ένα μήνυμα αι-
σιοδοξίας για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. 
Επιβραβεύοντας τους άριστους του επιχειρείν, ανα-
δεικνύει ουσιαστικά τις δημιουργικές δυνάμεις της 
Ελλάδας».

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας σημείωσε: «Οι 
κινήσεις της κυβέρνησης θα διαμορφώσουν σε με-
γάλο βαθμό την εικόνα της Ελλάδας απέναντι στις 
αγορές και στους υποψήφιους επενδυτές, αλλά και 
θα καθορίσουν την πορεία της τα επόμενα χρόνια. 
Το τέλος της πανδημίας θα διαμορφώσει μια νέα 
οικονομική πραγματικότητα, ενώ η πράσινη μετά-
βαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποτε-
λέσουν τους κινητήριους μοχλούς».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμή-
θηκε τιμητικό βραβείο στον γενικό διευθυντή και 

μέλος του ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, δρα Αθανάσιο 
Κελέμη, για την πολυετή προσφορά του.

Στον χαιρετισμό του ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης 
υπογράμμισε: «Βασικός πυλώνας της ανάπτυξης 
είναι η επιχειρηματικότητα. Για αυτό, λοιπόν, χαί-
ρομαι που είμαι εδώ σήμερα και πιστεύω να μη 
σταματήσει τίποτα πλέον την επανάληψη αυτής 
της εκδήλωσης κάθε χρονιά. Βραβεύουμε εται-
ρείες με εξωστρέφεια, εταιρείες που ενδυναμώ-
νουν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, 
δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και 
δημιουργούν δύναμη στην περιφέρεια, εκεί όπου 
χρειαζόμαστε να μείνουν οι νέοι και οι νέες μας».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρή-
στος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι «στην εκδήλωση 
αυτή στην αναδεικνύεται η ελληνική επιχειρηματι-
κότητα και επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που ξε-
χώρισαν, εξελίχθηκαν και προχώρησαν δυναμικά 
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Χρυσοί χορηγοί των βραβείων ήταν η Alpha 
Bank, η ΔΕΗ, η ΕΥ και η PreZero. Αργυρός χορη-
γός η Εθνική Ασφαλιστική και χορηγός μεταφο-
ράς η Volvo Σφακιανάκης. Οι εκδηλώσεις είχαν 
υβριδικό χαρακτήρα, καθώς τηρήθηκαν αυστηρά 
υγειονομικά πρωτόκολλα με περιορισμένο αριθμό 
προσκεκλημένων, ενώ περισσότεροι από 5.000 
άνθρωποι παρακολούθησαν με live streaming τις 
δύο εκδηλώσεις.

Χορηγοί επικοινωνίας και των δύο εκδηλώσεων ήταν οι εφημερίδες «Παρασκήνιο» και «Political» 
και τα portals insider.gr, bankwars.gr, theceo.gr, greennews.gr, mikrometoxos.gr και karfitsa.gr.

Από αριστερά: Γεώργιος Λιμπέρης, διευθύνων σύμβουλος της 
Palladian Communication Specialists, Θεόδωρος Καράογλου, 
βουλευτής της ΝΔ, και Νικόλαος Καραμανλής, πρόεδρος της 
GK Media Publishing

Ιωάννης Μπρατάκος, προεδρεύων Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών

Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, με τη σύζυγό του Αφροδίτη Δωρίτη-Πλακιωτάκη, 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «Ελπίδα 
- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», υπεύθυνη για τις 
διεθνείς σχέσεις του σωματείου και τον Απόδημο Ελληνισμό

Ο καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος λαμβάνει την τιμητική διά-
κριση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Γιάννη Πλακιωτάκη

Από αριστερά: Βούλα Πατουλίδου, αντιπεριφερειάρχης ΜΕ 
Θεσσαλονίκης, και Σόνια Μουσαβερέ, διευθύντρια Επικοινω-
νίας της Bayer Ελλάς και υπεύθυνη Προγραμμάτων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης

Από αριστερά: Σύνθια Σάπικα, παρουσιάστρια της εκδήλωσης, 
και Αθανάσιος Κελέμης, γενικός διευθυντής του Ελληνογερ-
μανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Από αριστερά: Γεώργιος Λιμπέρης, διευθύνων σύμβουλος της Palladian 
Communication Specialists, Ιωάννης Μπρατάκος, προεδρεύων Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ιωάννης Πλακιωτάκης, υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Νικόλαος Καραμανλής, πρόεδρος 
της GK Media Publishing

Chatzitheodosiou: Ιωάννης 
Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος

Dr Ernst Reichel, πρέσβης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας
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Εμφανίστηκε ο Ιβάν

«Ζυμώθηκε» η Φώφη

Πρώτο ξενόγλωσσο 
τμήμα Ιατρικής

Η ανησυχία του Κωνσταντίνου 

Προτού όμως, αλέκτωρ λαλήσει, ο Ιβάν Σαβ-
βίδης εμφανίστηκε. Τουλάχιστο δημοσιοποιήθηκε 
η παρέμβασή του και οι απάντησή του τόσο για την 
υγεία του όσο και για τις προθέσεις του για OPEN 
και ΠΑΟΚ. Που ήταν καθησυχαστικές και για τα 
δυο. Είπε λοιπόν ότι δεν αφήνει ούτε το κανάλι 
ούτε τον ΠΑΟΚ ενώ για την υγεία του ότι έχει ήδη 
κάνει τρία εμβόλια αλλά αποφεύγει τους συγχρω-
τισμούς διότι δεν έχει αναπτύξει αντισώματα. 

Σε άλλα πηγαδάκια πάντως, υπήρχε η κου-
βέντα γύρω από τα εσωκομματικά του ΚΙΝΑΛ. Η 
Φώφη Γεννηματά είχε την ευκαιρία να ζυμωθεί με 
τον πυρήνα των υποστηρικτών της στη Θεσσαλο-
νίκη, σε μια πόλη όπου με εξαίρεση τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, πάντοτε προβλημάτιζε τη λεγόμενη 
σοσιαλδημοκρατική πτέρυγα. 

Συνάντηση… στο πόδι και ολιγόλεπτη συνο-
μιλία είχε ο Πρύτανης του ΑΠΘ Νικος Παπαϊω-
άννου με την υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρή. 
Ο κ. Παπαϊωάννου την ενημέρωσε εν τάχει για τα 
νέα ερευνητικά προγράμματα και την ετοιμότητα 
του πανεπιστημιακού ιδρύματος για την υποδο-
χή των φοιτητών. Ακόμη για το νέο ξενόγλωσσο 
προπτυχιακό τμήμα Ιατρικής που είναι έτοιμο να 
υποδεχτεί φοιτητές εξωτερικού. Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα.

Πάντως, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας που υπο-
δέχτηκε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο δημαρχιακό 
σταντ της ΔΕΘ, μου φάνηκε ανήσυχος για την απουσία 
του Ιβάν Σαββίδη από τα κοινά. Επιχειρηματικά, μιντια-
κά και φυσικά ποδοσφαιρικά. Κυρίως για τους ψιθύρους 
που ακούγονταν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 
μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ. Κι ότι έχει ενάμισι χρόνο να 
επικοινωνήσει μαζί του. 

karfitsomata
Ποδοσφαιρική … ΔΕΘ

Βραβεία σε υπουργούς!

Τιμήθηκε από τους «κυανόλευκους» 

Δεν ξέχασαν τη βοήθεια του Σταϊκούρα

Μόνο ο Θόδωρος διαμαρτύρεται

Εδώ και πολλά χρόνια στη διάρκεια της ΔΕΘ είχαμε 
να ακούσουμε τόσο πολλές συζητήσεις γύρω από τα 
ποδοσφαιρικά δρώμενα. Κι όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. 
Αλλωστε, μέχρι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμφανίστηκε 
στη ΔΕΘ σε επιχειρήσεις συμφερόντων του. Ανήμερα, μά-
λιστα της ημέρας που περιόδευαν των περιπτέρων όλοι 
οι κυβερνητικοί Υπουργοί.

Κι ενώ έξω από το Βελλίδειο οι πορείες υπό τη μου-
σική υπόκρουση των επικών επαναστατικών τραγουδιών 
του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη έδιναν κι έπαιρναν, 
εντός του εκθεσιακού κέντρου κάποιοι υπουργού βρα-
βεύονταν από τις διοικήσεις των ομάδων που είχαν περί-
πτερα. Όπως ο Χρήστος Σταϊκούρας και φυσικά ο Θόδω-
ρος Καράογλου.

Τα κυανόλευκα αισθήματά του βεβαίως ουδέποτε 
έκρυψε ο Θόδωρος Καράογλου γεγονός που αποτυ-
πώθηκε και στη διάρκεια της ΔΕΘ. Επισκεπτόμενος το 
περίπτερο του Ηρακλή, η διοίκηση του «γηραιού» τον 
βράβευσε για την πολύτιμη συνδρομή του στην επανεκ-
κίνηση του συλλόγου που απειλούνταν με αφανισμό. 

Οι ποδοσφαιρικές κουβέντες δεν έλειψαν από τα 
πηγαδάκια μεταξύ δημοσιογράφων και πρωθυπουργού 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στη Θεσσαλονίκη. Και αφού «εξαντλήθηκαν» τα 
θέματα ΠΑΟΚ και Αρη, ερωτήθη: «Πρόεδρε, με τον Ηρα-
κλή τι θα γίνει;». Κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με 
χαμόγελο: «Για τον Ηρακλή, μόνο ο Καράογλου διαμαρ-
τύρεται!».

Εκτός από τον Θόδωρο Καράογλου που ούτως ή άλ-
λως είναι γνωστός για τα κυανόλευκα αισθήματά του και 
τιμήθηκε, η διοίκηση του Ηρακλή τίμησε και τον υπουρ-
γό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ο οποίος έβαλε την 
υπογραφή του για τη δημιουργία του νέου αθλητικού 
φορέα απαλλάσσοντας το «γηραιό» από «αμαρτίες» του 
παρελθόντος.
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Ενημέρωση 
του Τάκη Θεοδωρικάκου 

Ονοματοδοσία στη μνήμη του 
Γιώργου Προκοπίδη

Μουσική ανάπαυλα για Καλαφάτη

Εκτενή ενημέρωση για τα μέτρα της ΔΕΘ αλλά 
και για υπηρεσιακά θέματα έδωσε ο αρχηγός της 
ΕΛΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης  στον νέο υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο κ. 
Θεοδωρικάκος παρέμεινε για αρκετή ώρα στη 
ΔΕΘ συνομίλησε με τον γενικό αστυνομικό διευ-
θυντή Θεσσαλονικης κ. Λάζαρο Μαυρόπουλο ενώ 
ήταν ιδιαίτερα φιλικός με όλους τους αστυνομι-
κούς που συνάντησε στο περίπτερο της αστυνομί-
ας, συνομίλησε μαζί τους και τους ευχήθηκε καλή 
δύναμη στο έργο τους. 

Το όνομα του αντιδήμαρχου Λαγκαδά, Γιώργου 
Προκοπίδη, που έφυγε από τη ζωή τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο από κορονοϊό θα λάβει το Ειδικό 
Σχολείο στο Λοφίσκο. Η πρόταση για τη μετονο-
μασία έγινε από τον δήμαρχο, Γιάννη Ταχματζίδη, 
ο οποίος υποστήριξε πως είναι ο ελάχιστος φόρος 
τιμής στη μνήμη του Γιώργου Προκοπίδη, που με 
τις ενέργειες του πραγματοποιήθηκε το όραμα για 
τη δημιουργία ενός τέτοιου σχολείου.  

Ο Yφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος 
Kαλαφάτης παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του 
λόγω των υποχρεώσεων που έχουν προκύψει 
από την διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ, βρήκε την ευ-
καιρία για μια μουσική ανάπαυλα , για καλό σκο-
πό. Ο κ. Καλαφάτης διασκέδασε στη συναυλία της 
Μαρινέλλας και Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο 
Γης, που πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό 
σκοπό της «Στοργής» και του Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής.

Στο περίπτερο του ΟΣΕΘ
ο Κώστας Καραμανλής

Στη φωτογραφική έκθεση Ελλάδας – 
Ε.Ε. ο επίτροπος Νίκολας Σμιτ

Ικανοποίηση από την πορεία του Μετρό

Θλίψη για τον Σ. Δανιηλίδη

Με τη μεζούρα ο … Λεκάκης 

Report του Ταχιάου στον Κ. Μητσοτάκη 

Το περίπτερο του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου 
Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 
από τις δράσεις του φορέα, επισκέφθηκε ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής. Ο πρό-
εδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης 
Καλογερούδης και Γιάννης Τόσκας, αντίστοιχα, συνομί-
λησαν με τον υπουργό και του εξέθεσαν τα σημαντικά και 
ορατά βήματα προόδου που επιτελούνται στις Δημόσιες 
Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη βελτιστο-
ποίηση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

 Στη φωτογραφική έκθεση για τα 40 χρόνια Ελλάδας- 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο περίπτερο της ελληνικής 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξενάγησε ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Μαργαρίτη Σχοινά τον Επίτροπο Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νίκολας Σμιτ, στο πλαίσιο των 
εγκαινίων της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η φωτογραφική έκθεση, που φιλοξενείται στο πε-
ρίπτερο της ελληνικής Αντιπροσωπείας της Επιτροπής, 
περιλαμβάνει πλούσιο υλικό με τους σημαντικότερους 
σταθμούς και τα κεντρικά πολιτικά πρόσωπα της ευρω-
παϊκής πορείας της χώρας μας τις τέσσερις τελευταίες 
δεκαετίες. Νωρίτερα, στην έκθεση είχε ξεναγηθεί ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Αναλυτική ενημέρωση στον πρωθυπουργό έκανε ο 
πρόεδρος της Αττικό Μέτρο Νίκος Ταχιάος για την εξέ-
λιξη των εργασιών απόσπαση των αρχαιοτήτων από το 
σταθμό Βενιζέλου, την επανατοποθέτηση των αρχαιοτή-
των στον σταθμό της Αγίας Σοφίας και την πορεία των 
εργασιών σε όλη τη βασική γραμμή του Μέτρο. Μάλιστα 
ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε στα δοκιμαστικά δρομολόγια 
των βαγονιών που ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυ-
χία μέσα στον Αύγουστο. 

Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος 
από την ενημέρωση. Άλλωστε ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
ενδιαφέρεται προσωπικά για την πορεία των εργασιών 
του μετρό στη Θεσσαλονίκη και από όσο γνωρίζουμε 
έχει συχνά επικαιροποιημένη εικόνα από τον υπουργό 
υποδομών Κώστα Καραμανλή. 

Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών, 
Σίμο Δανιηλίδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του 
Θεόδωρος. Ο κ. Δανιηλίδης με ανάρτησή του γνωστο-
ποίησε τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας ενώ δέχτηκε 
πλήθος συλλυπητηρίων από αυτοδιοικητικούς, πολιτι-
κούς αλλά και δημότες.

Με τη ...μεζούρα στο χέρι ήταν τα τελευταία 24ωρα 
στον δήμο Θεσσαλονίκης προκειμένου να μετρηθούν οι 
αποστάσεις και να επιστρέψουν στις δια ζώσεις συνεδρι-
άσεις οι δημοτικοί σύμβουλοι. Κι αφού όλα ελέγχθηκαν 
από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Πέτρο Λεκάκη, μετά από περί-
που 1,5 χρόνο οι σύμβουλοι επιστρέφουν και πάλι στο 
φυσικό τους χώρο: το δημαρχιακό μέγαρο. Βέβαια, αυτό 
ισχύει μόνο για τους εμβολιασμένους και τους νοσήσα-
ντες από κορονοϊό, καθώς οι υπόλοιποι θα παρακολου-
θήσουν τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

karfitsomata
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«Κάψε το Σενάριο 

Reloaded» στο Ανοιχτό 
Θέατρο Συκεών 

«Μάνος Κατράκης»

Η Ματούλα Ζαμάνη 
τραγουδά 

στο Θέατρο Γης

Αλκίνοος Ιωαννίδης 
«Electric Solo» 

στο Θέατρο Δάσους

Νατάσα Θεοδωρίδου 
στο Θέατρο Γης

Ο Σωκράτης Μάλαμας 
ξανά στο Θέατρο Γης

Reworks Festival 2021

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα 
lockdown, αυτό που μας χρειάζεται 
είναι σίγουρα μια παράσταση που θα 
μας χαρίσει γέλιο και θα μας κάνει να 
ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα. Μια 
παράσταση που οι κωμικοί ανεβαίνουν 
στην σκηνή και υπακούν τις εντολές 
του κοινού δημιουργώντας από το 
μηδέν μια παράσταση χωρίς σενάριο, 
χωρίς πρόβες και πολλές φορές χωρίς 
ποιότητα. Μια παράσταση κωμικού 
αυτοσχεδιασμού όπου επιτέλους εσύ, 
ο θεατής έχει τη δύναμη να αποφασίσει 
τα πάντα! Με πάνω από 800 παραστά-
σεις στο ενεργητικό τους, διαδικτυακά 
special και sold out περιοδείες ο Λά-
μπρος Φισφής, ο Δημήτρης Μακαλιάς 
και ο Ζήσης Ρούμπος παρουσιάζουν 
ένα αυτοσχεδιαστικό comedy show με 
καταιγιστικό ρυθμό, καμένο χιού-
μορ και ότι άλλο αποφασίσετε εσείς! 
Έρχονται στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών 
«Μάνος Κατράκης», την Παρασκευή 24 
Σεπτεμβρίου.

Η Ματούλα Ζαμάνη επιστρέφει κοντά 
στους φίλους της και έρχεται στη Θεσ-
σαλονίκη την την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 
2021, στο θέατρο Γης για ένα δυνατό 
live – Ambient Tour, συμμετέχοντας στο 
7ο Φεστιβάλ Δάσους 2021. 
Μία ζωντανή εμφάνιση που θα μας 
θυμίσει όμορφες προηγούμενες συναυ-
λίες της που όλοι μαζί γινόμασταν ένα, 
ψάχνοντας μια χαραμάδα φως και την 
απίστευτη ενέργεια που μας χαρίζει η 
φωνή της.

Με ένα solo πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμέ-
νο, ο αγαπημένος τραγουδοποιός εμφανίζεται 
έτοιμος να μοιραστεί νέες ιστορίες, τη Δευτέρα 
20 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μόνος επί 
σκηνής, ταυτόχρονα όμως μαζί με όλους και 
όλες μας, αντανακλά τα όνειρα και τις πραγμα-
τικότητες της εποχής και της ζωής μας. Τα τε-
λευταία χρόνια συνηθίσαμε τον Αλκίνοο με την 
ακουστική κιθάρα και το λαούτο του. Η συγκε-
κριμένη όμως παράσταση στηρίζεται στην ηλε-
κτρική κιθάρα. Μέσα από την ηχητική παλέτα 
των πεταλιών της, επιστρέφει, μετά από χρόνια 
και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, στον ηλεκτρικό ήχο. 
Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση, μαζί με τη φωνή 
του, δίνουν νέα μορφή στα τραγούδια του.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού, 
Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται στη Θεσσαλονίκη 
για να χαρίσει μια μοναδική βραδιά. Τη Δευτέρα 
20 Σεπεμβρίου, θα βρίσκεται στην σκηνή του  
Θεάτρου Γης και θα τραγουδήσει μεγάλες  νέες 
και παλαιότερες επιτυχίες της. Η Νατάσα Θεο-
δωρίδου ξεκίνησε την πορεία της στο τραγού-
δι το 1996 και έκτοτε έχει κερδίσει το κοινό με 
τα ερωτικά της τραγούδια μερικά από τα οποία 
έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες, όπως το «Μια 
κόκκινη γραμμή», «Αχάριστη Καρδιά», «Χαρτο-
πόλεμος» και το πιο πρόσφατο «Έξαψη».

Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στη σκηνή 
και τους ανοιχτούς χώρους, ένα χρόνο μετά 
το περσινό καλοκαίρι. Επιστρέφει και στη Θεσ-
σαλονίκη για μια ακόμη συναυλία, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 
στ Θέατρο Γης.  Μαζί του θα είναι και οι αγαπη-
μένοι του συνεργάτες,  η Ιουλία Καραπατάκη 
στο τραγούδι, ο Δημήτρης Λάππας στην κιθάρα 
και στο μπουζούκι, ο Γιάννης Παπατριανταφύλ-
λου στο κοντραμπάσο, ο Θάνος Σταυρίδης στο 
ακορντεόν, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα. 

Το Reworks  Festival επιστρέφει στη Θεσσα-
λονίκη με μια ειδικά σχεδιασμένη έκδοση για 
το 2021. Την αυλαία ανοίγει η συναυλία The 
Paradox: Jean-Phi Dary & Jeff Mills στην DAY 1 
του reworks, στη Μονή Λαζαριστών, την Πέμπτη 
23 Σεπτεμβρίου. Το ντουέτο προέκυψε κατά τη 
διάρκεια της περιοδείας ‘Tomorrow Comes the 
Harvest’ με τον αείμνηστο θρύλο Tony Allen. 
Ο Jeff Mills και ο Jean-Philippe Dary συνήθιζαν 
να «τζαμάρουν» όσο περίμεναν τον μεσία της 
afrobeat να ανέβει στη σκηνή. Αυτή η αυθόρμη-
τη χημεία ήταν η βάση για το άλμπουμ ‘Counter 
Active’ που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 
2021. Ορισμένες φορές η αναφορά μιας λέξης 
κλειδί ή ένα χρώμα ήταν αρκετό για να εμπνεύ-
σει τα κομμάτια του άλμπουμ, τα οποία είναι 
αυτοσχεδιασμοί σε πραγματικό χρόνο χωρίς τη 
χρήση υπολογιστή ή ψηφιακού συγχρονισμού. 
Τόσο επί σκηνής όσο και στο άλμπουμ, γινόμα-
στε μάρτυρες της γέννησης νέων μοναδικών 
συνθέσεων. Ένα ρεσιτάλ αυτοσχεδιασμού, ένα 
σπάνιο μείγμα techno, jazz, afrobeat σε ένα 
μοναδικό πρότζεκτ που έχει ενθουσιάσει τους 
μουσικόφιλους στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του 
πλανήτη και παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα από το reworks. 

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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«Με ενοχλεί η κακία και δεν αντέ-
χω την βλακεία». Ο Γιάννης Κατινάκης 
ήταν ξεκάθαρος από τα πρώτα λεπτά 
που ξεκινήσαμε να μιλάμε με αφορ-
μή την δεύτερη παράσταση που θα 
κάνει στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε για 
τη βλακεία που μας περιβάλλει ανα-
φέρεται και στο live του «Μεγάλη Κα-
τίνα».

«Πάντα θα υπάρχουν δυσάρεστα 
γεγονότα και καταστάσεις στη ζωή 
μας, όμως με ενοχλεί η βλακώδης 
αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων. 
Για παράδειγμα με ενοχλεί ένας ομο-
φοβικός, όμως ακόμη περισσότερο με 
ενοχλούν τα βλακώδη επιχειρήματα 
του, όπως αντίστοιχα και ενός σεξι-
στή. Η βλακεία είναι μάστιγα. Και δυ-
στυχώς όταν πας να μιλήσεις με έναν 
άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει και 
είναι κολλημένος με παρωπίδες στη 
βλακεία του πάντα θα καταλήξεις να 
νευριάζεις εσύ», εξηγεί.

Η φωνή του Γιάννη είναι «οξυ-
γόνο» για άτομα που έχουν βιώσει 
ρατσισμό ή bullying. Είτε μέσα από 
τις παραστάσεις του, είτε μέσα από 
αναρτήσεις του στα social media, δυο 
πεδία που έχει μεγάλη απήχηση στο 
κοινό ο Γιάννης, αρκετός κόσμος βρί-
σκει «φωνή».  «Όταν γράφω ένα κεί-
μενο αναφέρομαι πάντα σε πράγματα 
που με απασχολούν. Δεν πάω ποτέ με 
την λογική του τί είναι επίκαιρο και τί 
θέλει ο κόσμος να ακούσει. Γενικότε-
ρα το θέατρο είναι σε συνάρτηση με 
την ψυχή του καλλιτέχνη, με όσα θέ-
λει ο ίδιος να πει, και αν είναι τυχερός 
αυτά θα περάσουν και θα αγγίξουν το 
κόσμο. Τα θέματα λοιπόν όπως είναι 
ο σεξισμός, ο ρατσισμός, ο θάνατος 
είναι πράγματα που με απασχολούν. 
Ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει αλήθεια. 
Αν ένας καλλιτέχνης θίξει το θέμα π.χ. 
του ρατσισμού χωρίς όμως να τον 
απασχολεί είναι λάθος να το κάνει, 

«Με ενοχλούν οι ομοφοβικοί 
και τα βλακώδη επιχειρήματα τους»

«Όταν πας να μιλήσεις με έναν άνθρωπο που είναι κολλημένος στη βλακεία του πάντα θα καταλήξεις 
να νευριάζεις εσύ», λέει ο Γιάννης Κατινάκης σε συνέντευξη του στην Karfitsa

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στη φιλιππα βλαστου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΙΝΑΚΗΣ 

γιατί εν τέλει θα είναι ψεύτικο και θα φα-
νεί».

Κουρέλιασε μαζί με τον μπαμπά του 
την ομοφοβία
Ο πρώτος στόχος για έναν καλλιτέχνη 

είναι σαφώς λοιπόν να περάσει θέματα 
που τον απασχολούν, όμως όπως λέει 
ο Γιάννης Κατινάκης «σαφώς στην πο-
ρεία σκέφτεσαι πως μπορείς να αλλάξεις 
και κάπως τα πράγματα». Κάπου προς 
τέλη του περασμένου Ιουνίου έκανε μια 
συνέντευξη με τον πατέρα του και μέσα 
από μια μεταξύ τους κουβέντα πέρασαν 
ένα μεγάλο μάθημα αληθινής αγάπης 
και αποδοχής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
αρκετά άτομα δείχνοντας το βίντεο αυτό 
στους γονείς τους να τους «μαλακώ-
σουν» στο θέμα της ομοφοβίας. «Μετά τις 
παραστάσεις μιλάω με το κοινό και αρ-
κετοί άνθρωποι μου έχουν πει ότι έχουν 
δείξει το βίντεο αυτό στους γονείς τους 
που είχαν ομοφοβικές τάσεις και είδαν ότι 

άλλαξε η συμπεριφορά τους προς το κα-
λύτερο. Ή ότι δεν είχαν τις λέξεις και τον 
τρόπο να εκφράσουν τί νιώθουν και μέσα 
από τα κείμενα μου βρήκαν μια φωνή. 
Είναι μεγάλη ευλογία ότι συμβαίνει κάτι 
τέτοιο», τονίζει.

Η Θεσσαλονίκη, ο Ρήγας 
και ο θάνατος
Αρχές του Σεπτέμβρη ο Γιάννης έκανε 

την πρώτη του παράσταση στη Θεσσαλο-
νίκη και λέει πως ήταν «η καλύτερη που 
έχω κάνει ποτέ. Ο κόσμος ήταν ζεστός, 
υπήρχε έντονη αλληλεπίδραση με το κοι-
νό. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής 
μου». Τον ρωτήσαμε τί θα επιθυμούσε 
να του επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον και 
απαντάει ότι θα ήθελε πολύ να συμμετά-
σχει σε μια σειρά ή σε ένα θεατρικό έργο 
του Απόστολου Ρήγα. «Είναι ένα όνειρο 
μου που θα ήθελα να δω να συμβεί και 
στην πραγματικότητα», δηλώνει και προ-
σθέτει πως η επόμενη παράσταση που θα 

ετοιμάσει θα πραγματεύεται τον θάνατο 
μέσα από μια πηγαία επιθυμία του να τον 
ξορκίσει μέσω γέλιων.

Το εφόδιο για τους νέους
Αν κάτι θέλει να πει στους νέους ο 

Γιάννης Κατινάκης είναι να κρατήσουν 
την ψυχή τους καθαρή. Αυτό είναι το μή-
νυμα που στέλνει, διότι θεωρεί πως είναι 
το βασικό εφόδιο τόσο για την προσωπι-
κή ηρεμία, όσο και για το καλό του συ-
νόλου της κοινωνίας μας. «Να αφήσουν 
μακριά τους τον αρνητισμό, το μίσος. Να 
πηγαίνουν πάντα με γνώμονα το καλό, 
την αγάπη. Ακόμη και αν αδικηθούν να 
θυμούνται ότι το καλό πάντα γυρνάει. Αν 
μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να βγαί-
νουν στον κόσμο με καθαρή την ψυχή 
τους, πιστεύω θα ήμασταν όλοι καλύτε-
ροι», τονίζει.

*«Μεγάλη Κατίνα» | Γιάννης Κατι-
νάκης #Ontour, 26/09, στο Block 33
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Το νέο hot spot στο 
κέντρο της πόλης. 
Για καφέ, φαγητό 

και ποτό.

ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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in-

up
PASSAGGIO

Το PASSAGGIO είναι ένας ξεχωριστός all-day χώρος, όπου προσφέρει την απόλυτη εμπειρία σε όσους θέλουν 
να απολαύσουν το αγαπημένο τους ρόφημα, snack ή φαγητό σε ένα υπέροχο περιβάλλον που συνδυάζει με 

μοναδικό τρόπο την χαλάρωση με την ζωντάνια, το παλιό με το καινούριο, την υψηλή ποιότητα με την προσιτή 
τιμή. Απολαύσετε τον καφέ, το pancake ή το γεύμα σας, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Διεύθ. Π. 

Μελά 25,Θεσσαλονίκη.Τηλ. 2310 285528

«Όλα είναι στο μυαλό», η νέα επιτυχία του Ηλία Καμπακάκη 
δια χειρός Γιώργου Σαμπάνη και Ελένης Γιαννατσούλια ήρθε 
να ομορφύνει το φθινόπωρό μας…
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιλέγει για πρώτη φορά  να μοι-
ραστεί μαζί μας, ένα τραγούδι που δεν έχει γράψει ο ίδιος τη 
μουσική αλλά ο Γιώργος Σαμπάνης.
«Όλα είναι στο μυαλό»…  ένα ρυθμικό τραγούδι, που θα 
αγαπήσουμε και θα τραγουδήσουμε δυνατά, ήρθε για να μας 
υπενθυμίσει ότι η δύναμη του μυαλού είναι τόσο μεγάλη που 
αρκεί να την χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τα δύσκολα, 
εύκολα και να δούμε «τα λίγα» στη σωστή τους διάσταση.
Ο Ηλίας Καμπακάκης αποτύπωσε σε δυο λόγια τα συναισθή-
ματά του για το νέο του τραγούδι. «Η χαρά μου απερίγραπτη!!
Ευχαριστώ πολύ τους αγαπημένους δημιουργούς και ανεκτί-
μητους φίλους Γιώργο και Ελένη όπως και όλους τους συ-
ντελεστές του νέου μου τραγουδιού « Όλα είναι στο μυαλό».
Εύχομαι στον καθένα αυτή τη χαρά που νιώθω και περιμένω 
με ανυπομονησία να ανταμώσουμε ξανά και να ενώσουμε 
όλοι τις φωνές και τις καρδιές μας! »

Agenda
▶ Η αγαπημένη και κορυφαία λα-
ϊκή τραγουδίστρια Πάολα ξεκινάει 
τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις 
στην Θεσσαλονίκη και στην ΠΥΛΗ 
Α.Πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου 
έχοντας στο πλευρό της τον Στέλιο 
Ρόκκο.
▶ Ο αγαπημένος καλλιτέχνης του 
λαϊκού τραγουδιού, ο Βασίλης Καρ-
ράς θα τραγουδήσει ζωντανά στο 
Γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς 
σε μία ανεπανάληπτη συναυλία το 
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, για 
ένα βράδυ-ταξίδι γεμάτο επιτυχίες 
και αξεπέραστες ερμηνείες!
▶ Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρω-
μα με τίτλο: David Bowie vs The 
Beatles θα απολαύσουμε στην 
Πλαζ Αρετσούς την Κυριακή 19 
Σεπτεμβρίου 2021 στο πλαίσιο 
του 1ου Summer in the City – SKG 
Music Festival με την μπάντα των 
The Skelters και το μουσικό σχήμα 
των All The Young Dudes.
▶ Η Νατάσα Θεοδωρίδου, θα είναι 
στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη 
τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, 
στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της 
περιοδείας σε όλη την Ελλάδα.Ώρα 
έναρξης 21:00.
▶ Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μας υπο-
δέχεται σε μία solo συναυλία με την 
ηλεκτρική κιθάρα του τη Δευτέρα 
20 Σεπτεμβρίου 2021 στο Θέατρο 
Δάσους.Ώρα έναρξης 21:00.
▶ Η Ματούλα Ζαμάνη επιστρέφει 
κοντά στους φίλους της και έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη την  την Τρίτη 21 
Σεπτεμβρίου 2021, στο θέατρο Γης 
για ένα δυνατό live – Ambient Tour, 
συμμετέχοντας στο 7ο Φεστιβάλ 
Δάσους 2021.
▶ Στην ειδικά σχεδιασμένη έκδοση 
του Reworks Festival 2021 συμ-
μετέχουν οι The Paradox: Jean-Phi 
Dary & Jeff Mills την Πέμπτη 23 
Σεπτεμβρίου 2021 στη σκηνή 
του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 
2021- Open Air.Ώρα έναρξης 
20:00.
▶ Η Σεμέλη Παπαβασιλείου μας 
υποδέχεται στην ανοιχτή σκηνή 
του Block 33 στη Θεσσαλονίκη την 
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, για 
να μας ταξιδέψει με τη χαρισματική 
φωνή της σε όλο το φάσμα της 
μουσικής που αγαπάει και αγαπά-
με.
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ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ
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Pinning 
The Media

ΛΟΥΠΙΝΟ μεζεδοπωλείο μπαρ

FLASHBACK

▶ Άρχισε ο “πόλεμος της μπού-
κλας” στις πρωινές ζώνες των 
καναλιών.
Πόσες πανομοιότυπες εκπομπές 
να χωρέσει ο εγκέφαλός μας?  
Πόσες αναλύσεις να αντέξει η 
ζωή των celebrities? Πόσες 
αναφορές να κάνει κανείς στο 
life-style? Κι όμως!  Από την 
Σταματίνα ως την Ελεονόρα κι 
απ’ την Δανάη ως την Μπέτυ το 
επίπεδο της τηλεόρασης υποχωρεί κάτω απ’το βάρος της 
ελαφρότητας των θεμάτων που περνάνε από τις οθόνες μας 
κάθε πρωί.  Και περιμένουμε ακόμη τις πρεμιέρες του πρωι-
νάδικου του STAR και της Μενεγάκη η οποία την ανέβαλε για 
να μην συμπέσει με την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη.  Για 
άλλη μια φορά… γάτα η Ελένη.

▶ Δεν μας έφταναν οι Άγριες Μέλισσες, δύο ακόμη σήριαλ 
παρόμοιας θεματολογίας έρχονται να διεκδικήσουν την τη-
λεθέαση αυτή τη σεζόν.  Το ενδιαφέρον του κοινού φαίνεται 
να μοιράζεται ανάμεσα στη “Γη της Ελιάς” (Mega) και στον 
“Σασμό” (Alpha) που τα σχόλια που ξεσήκωσαν στα social 
media δείχνουν πως θα διεκδικήσουν μεγάλο κομμάτι από 
την πίτα της τηλεθέασης.  Με εξαιρετικό καστ και οι δύο 
σειρές και τον Τάσο Νούσια να ξεχωρίζει από τον “Σασμό”  και 
την Άντζελα Γκερέκου να κλέβει την παράσταση στη “Γη της 
Ελιάς”.

▶ Σκοτεινό σημείο στο καστ της 
σειράς “Γη της Ελιάς” η επιλο-
γή του Σπύρου Νικολαΐδη στο 
ρόλο του εραστή της Άγγελας 
Γκερέκου.  Που δεν τον λες και 
ηθοποιό.  Πορτιέρης ήταν ο 
άνθρωπος και εμφανίστηκε στο 
τηλεοπτικό κοινό ως μοντέλο 
στο My style Rocks.  Από πού 
προέκυψαν οι υποκριτικές 
ικανότητες (λέμε τώρα)  και του 
εμπιστεύθηκαν τέτοιον ρόλο.  Χάθηκαν δηλαδή οι ηθοποιοί 
που συνδυάζουν εμφάνιση και ταλέντο?

▶ Είναι γνωστό πως στην τηλεόραση δεν υπάρχει παρθενο-
γέννεση, αλλά και η απροκάλυπτη αντιγραφή concept ποτέ 
δεν ευοδώθηκε.  Κι όμως ξεσηκώθηκαν τόσο ο ΣΚΑΪ (Top 
Chef), όσο και ο ΑΝΤ1 (Game Of Chefs) να διεκδικήσουν 
κομμάτι επιτυχίας από το Master Chef του STAR.  Δημιουρ-
γώντας δύο πανομοιότυπα talent shows με παρόμοιους 
τίτλους.  Διακινδυνεύοντας όχι μόνο μια μεγάλη αποτυχία γι’ 
αυτούς, αλλά και μια αποδυνάμωση του Master Chef.  Αυτή 
τη σεζόν θα φάει καλύτερα, όποιος θα φάει τελευταίος.

Μια καταπληκτική εμπειρία φαγητού σε περιμένει στο ΛΟΥΠΙΝΟ με πεντανόστιμα πιάτα και λογικές τιμές.Σστην 
καρδιά της Θεσσαλονίκης,σε ένα υπέροχα διακοσμημένο,ζεστό και φιλόξενο χώρο θα απολαύσετε μία συναρπα-
στική γευστική εμπειρία με πολύ προσεγμένα πιάτα που ‘παντρεύουν’ την παράδοση με την μοντέρνα πινελιά.Με 
την καλύτερη εξυπηρέτηση ότι και να επιλέξεις από το μενού,το μόνο σίγουρο είναι οι γεύσεις θα απογειώσουν τον 
ουρανίσκο σας ενώ η πλούσια κάβα είναι έτοιμη να συνοδεύσει τις γεύσεις σας. 
Διεύθ. Κατούνη 4 Λαδάδικα.Τηλ. 2310 535707.

Πόσο πολλά χρόνια πίσω θα σας 
πάω!Κάπου στις αρχές των 90’s 
και σε νυχτερινή έξοδο τους σε 
μπουζουκλερί της Θεσσαλονί-
κης που έκαναν πάταγο εκείνα 

τα χρόνια.Κωστας Χαριτοδιπλω-
μένος και Σαμπρίνα την εποχή 

του σφοδρού τους έρωτα με τον 
Νίκο Κουρκούλη που εμφανιζό-

ταν στον συγκεκριμένο χώρο και 
ξεσήκωνε τον κόσμο!
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Τι σας κράτησε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη; Οι 
ευκαιρίες μιας μεγάλης και όμορφης πόλης τόσο σε 
επαγγελματικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Δεν 
σας κρύβω βέβαια πως η εγγύτητα με τον Ταξιάρχη 
Χαλκιδικής από όπου κατάγομαι έπαιξε ένα ρόλο.

Πώς είναι να δουλεύει κάποιος μόνο με παιδιά; 
Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη, όπως και το άγχος. 
Αλλά οι χαρές που έρχονται από ένα πλατύ χαμόγε-
λο ή μια αναπάντεχη παιδική φράση αποτελούν τη 
μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Οι νέοι γονείς είναι πιο αγχώδεις; Σαφώς και 
είναι. Οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί ζωής της 
πόλης, αλλά και η (συχνά ατεκμηρίωτη) υπερπλη-
ροφόρηση από το διαδίκτυο συμβάλλουν σε αυτό. 
Είναι μεγάλη ευθύνη και αποστολή να μεγαλώνεις 
παιδιά.

Η σχέση σας με τα εμβόλια… Αποτελούν τη 
μεγαλύτερη ανακάλυψη της ιατρικής έχοντας σώ-
σει εκατομμύρια παιδικές ζωές. Νιώθω περήφανος 
για τη συμβολή μου στη δράση «ΕΜΒΟΛΙΑΖΩ» του 
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαμε την 
εκστρατεία ενημέρωσης των συμπολιτών μας πριν 
πέντε χρόνια όταν κανείς δε μπορούσε να φανταστεί 
τι μας επεφύλασσε το μέλλον…

Σε τι έχετε «Ανοιχτή Αγκαλιά»; Σε όλα τα παι-
διά! Σκέφτομαι συχνά αυτά που ζουν σε ακριτικές 
περιοχές και στερούνται υπηρεσίες υγείας τις οποίες 
θεωρούμε αυτονόητες στην πόλη μας. Από το 2008 
είμαι κοντά τους μέσα από τις εθελοντικές εκστρα-
τείες της «Ανοιχτής Αγκαλιάς», από τη Γαύδο και 
τους Λειψούς μέχρι τα χωριά της ορεινής Θράκης.

Οι γιατροί είναι ...περιζήτητοι σε περιόδους 
εκλογών; Οι γιατροί ως μέλη της κοινωνίας οφεί-
λουν να είναι ενεργοί πολίτες. Είναι αλήθεια ότι ο 
κλάδος μας είναι συχνά «περιζήτητος» σε κρίσιμες 
περιόδους, όπως είναι και αυτή των εκλογών.

Τι αγαπάτε και τι σας εκνευρίζει στην πόλη; Με 
«εκνευρίζει» ότι η πόλη μπορεί καλύτερα αλλά με-
ρικές φορές αργεί ή διστάζει. Αγαπώ τις μικρές γω-
νιές της πόλης όπου περνώ χρόνο με αγαπημένους 
ανθρώπους. 

Ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης δεν αλλάζετε 
με τίποτα; Τη Νέα Παραλία, κυρίως την ώρα που πέ-

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 αυτό που λέμε άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης. ‘Αλλωστε αφήνουμε στα χέρια του ό,τι πολυτιμότερο έχουμε: τα παιδιά μας. Ο Νίκος Καρανταγλής είναι 
παιδίατρος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενώ υπηρετεί ως εθελοντής τις αποστολές της Ανοιχτής Αγκαλιάς. Και όπως συνηθίζει να λέει τα «δώρα» που 

πρέπει να προσφέρουν οι γονείς στα μικρά τους είναι: η αγάπη, ο μητρικός θηλασμός και τα εμβόλια. Δεν συμφωνείτε;

Νίκος Καρανταγλής
Νιώθω υπερήφανος για τη συμβολή μου στο «Εμβολιάζω»

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 

φτει ο ήλιος πίσω από τον Όλυμπο και ανάβουν τα 
φώτα του λιμανιού και των πλοίων. Μαγεία!

Θάρρος ή αλήθεια; Εκτιμώ απεριόριστα τους αν-
θρώπους που λένε θαρρετά την αλήθεια, ακόμη κι 
όταν αυτή δεν είναι ευχάριστη…

Μία φράση που λέτε συχνά… Τη φράση «αυτό 
δεν το ξέρω». Αμέσως μετά όμως προσπαθώ να το 
μάθω. Η γνώση μας κρατά ζωντανούς και δημιουρ-
γικούς.
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Συνέντευξη στη Φιλίππα ΒλαστούΥΓΕΙΑ

θεί ο κλάδος της αναίμακτης αισθητικής με τα μηχανήματα PLEXR 
,OFF ,VIBRANCE με εξαιρετικά αποτελέσματα σε πρόσωπο, σώμα, 
αλλά κυρίως στα βλέφαρα.

Είναι επίφοβη η αισθητική ιατρική;
Ναι, όταν γίνεται από χέρια ανθρώπων που δεν έχουν εκπαι-

δευθεί κατάλληλα.  Ο εκπαιδευόμενος ιατρός θα αναλύσει την 
επικινδυνότητα της κάθε πράξης ξεκάθαρα στον ασθενή του και 
θα του εξηγήσει τους τρόπους με τους οποίους θα αποφύγει να 
συμβεί κάτι αλλά και πως θα προσπαθήσει να διορθώσει την επι-
πλοκή. Δεν υπάρχει ιατρική πράξη που να μην κρύβει κίνδυνους, 
έστω και μικρούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος 
για μια ιατρική πράξη. Η εμπειρία, όπως και η γνώση του κάθε 
γιατρού, καθώς και η συνεχής κατάρτιση του ελαχιστοποιούν του 
κινδύνους.

Όπως προαναφέραμε ένας πελάτης πρέπει να έχει συστάσεις 

και να γνωρίζει αν ο γιατρός που θα τον/την αναλάβει είναι ενη-
μερωμένος, έμπειρος και το βασικότερο αν έχει σπουδάσει την αι-
σθητική ιατρική και όχι απλά να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινά-
ριο λίγων ημερών. Καθώς και φυσικά να αποφύγει να συνεργαστεί 
με κάποιον που δεν είναι γιατρός, όση εμπειρία και αν λέει πως 
έχει. Ακόμη πρέπει να προσέξει την ποιότητα των υλικών, διότι κά-
ποιες φορές το φτηνό βγαίνει ακριβότερο.

Ποιες τεχνικές εφαρμόζετε στο ιατρείο σας; Στο ιατρείο μας 
εφαρμόζονται όλες οι κλασσικές τεχνικές για το πρόσωπο και το 
σώμα, καθώς και τεχνικές στην αναίμακτη χειρουργική. Άλλωστε 
είμαστε από τους πρώτους που πιστέψαμε σε αυτή την μέθοδο.

Τα πρότυπα ομορφιάς έχουν επηρεάσει τις αισθητικές πα-
ρεμβάσεις που επιλέγουν να κάνουν οι γυναίκες;  Ζούμε στην 
εποχή της εικόνας με τα social media να κυριαρχούν, όποτε αν 
ανέκαθεν ασκούσαν επιρροή τα τελευταία χρόνια είναι μεγαλύτε-
ρη και πιο γρήγορη η εναλλαγή αυτών των προτύπων. Εμείς όμως 
θα πρέπει να συμβουλέψουμε τι είναι το πιο σωστό για τον καθένα. 
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μας ώστε να 
μην γίνονται υπερβολές και αποτελέσματα που κακοχαρακτηρί-
ζουν την αισθητική ιατρική.

Το ιδανικό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι και να 
τον αποδεχόμαστε. Ποια είναι η δική σας άποψη για τις υπερβο-
λικές αισθητικές παρεμβάσεις που μπορεί να υποβάλλει στην 
εξωτερικό του εμφάνιση ένας άνθρωπος για να «αγγίξει» τα 
πρότυπα ομορφιάς που επιβάλουν οι φιλτραρισμένες εικόνες 
που αναρτούνται στα social media; Το ιδανικό πραγματικά είναι 
να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι και σε κάθε ηλικία. Αυτό 
πιστεύω και εγώ. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να τον αποδεχτού-
με - αυτοί που το κάνουν είναι πραγματικά ευτυχισμένοι και πολύ 
τυχεροί. Όμως για παράδειγμα εγώ βάζω τον κομμωτή μου κάθε 
φορά να μου κόβει μια μια τις άσπρες τρίχες από τα γένια μου (χα-
χαχαχα -γέλια), γιατί αυτό με κάνει να νοιώθω πιο νέος. Η κόρη 
μου και ο γιος μου με βλέπουν πιο νέο και χαίρονται. Ίσως έτσι 
να πιστεύουν ότι θα είμαστε και για περισσότερα χρόνια μαζί. Άρα 
από αυτό συμπεραίνουμε ότι η δράση είναι ιδιαίτερα έντονη και 
στο ψυχολογικό κομμάτι τα οποία όλα μαζί συνεργάζονται ώστε 
να γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι… 

Λακιδης Β. Αντώνιος MD, MSc 
Χειρουργός οφθαλμίατρος 
MASTER Αισθητικής ιατρικής προσώπου και σώματος 
πανεπιστημίου CAMERINO  

Τσιμισκή 38, 3ος όροφος  
Τηλ: 2310211144 & 6944275175 
alakidis@gmail.com
Instagram: lakidis

Οπως κάθε τομέας της 
ιατρικής εξελίσσεται με 
την πάροδο του χρόνου 

έτσι και ο κλάδος της αισθητικής 
συμπεριλαμβάνει νέες μεθόδους. 
Η αισθητική ιατρική είναι μια από 
αυτές και σύμφωνα με τον Οφθαλ-
μίατρο και ειδικό της Αισθητικής 
Ιατρικής, Αντώνη Λακίδη, αποτελεί 
μια αναίμακτη και συνάμα γρήγορη 
μέθοδο. 

Τι είναι η αισθητική ιατρική;
Η αισθητική ιατρική είναι η χρήση 

της ιατρικής και της ιατρικής τεχνολο-
γίας για την βελτίωση της εξωτερικής 
μας εικόνας, στο πρόσωπο και στο 
σώμα. Αυτή μπορεί να απευθύνεται 
στην αντιμετώπιση της αντιγήραν-
σης ή στη βελτίωση των αναλογίων, 
ώστε να συμβαδίζουν με τα πρότυπα 
ομορφιάς της εποχής μας καθώς και 
με τα διαχρονικά πρότυπα. Σίγουρα 
η αισθητική ιατρική δεν είναι κάποια 
συγκεκριμένη ειδικότητα όπως π.χ. η 
οφθαλμολογία, η πλαστική χειρουρ-
γική, η δερματολογία, αλλά ούτε και 
κάποια τέχνη την οποία μπορεί να εξα-
σκεί κάποιος που ασχολείται με την 
ομορφιά παραϊατρικά.

Με ποιους τρόπους μπορεί ένας 
άνθρωπος να αλλάξει εύκολα την 
εμφάνιση του; Όταν μιλάμε για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε 
να βελτιώσουμε την εικόνα μας στην 
αισθητική ιατρική είναι η κλασσική 
αισθητική ιατρική που περιλαμβάνει 
μεσοθεραπείες, fillers (υαλουρονικό 
, υδροξυαπατίτη κ.α.), botox, διαφό-
ρων μορφών νήματα σε μεγέθη και 
υλικά, είναι τα λιπολυτικά προϊόντα 
και πολλά άλλα. Επίσης υπάρχουν 
διάφορα μηχανήματα με εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε σύσφιξη, αδυνάτι-
σμα, καταστροφή των λιποκυττάρων, 
βελτίωση της ποιότητας του δέρματος 
κ.α . Τα τελευταία χρόνια έχει προστε-

Η αναίμακτη  διαδρομή προς την ομορφιά
Ο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΚΙΔΗΣ ΜΑΣ ΜΥΕΙ ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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«Πότε μία γυναίκα απατά τον σύντροφό της;»

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Η γυναικεία σεξουαλικότητα διαφέρει 
από την ανδρική σεξουαλικότητα σε σημα-
ντικά σημεία. Παραδοσιακά, πιστεύεται ότι 
οι γυναίκες είναι φυσικά πιο μονογαμικές 
από τους άνδρες. Παρ ‘όλα αυτά, η γυναι-
κεία απιστία είναι ένα φαινόμενο που έχει 
καταγραφεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όταν 
οι γυναίκες απατούν, το κάνουν συνήθως για 
λόγους διαφορετικούς από τους λόγους που 
συνήθως απατούν οι άνδρες.

Ο παράγοντας πλήξης
Σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες των 

οποίων οι γάμοι φαίνονται ευτυχισμένοι και 
οι ζωές τους φαίνονται ειδυλλιακές εξωτε-
ρικά, μπορεί να αισθάνονται βαριεστημένες, 
ανίσχυρες και παγιδευμένες. Αυτό είναι ιδι-
αίτερα πιθανό να συμβεί σε μια γυναίκα εάν 
ο σύζυγός της είναι επικεντρωμένος στην 
καριέρα του. Τέτοιες γυναίκες μπορεί να επι-
λέξουν την απιστία για τον ενθουσιασμό που 
συνεπάγεται και για να κάνουν ένα διάλειμ-
μα από τη ρουτίνα τους. 

Ποιότητα έναντι Ποσότητας
Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες συνή-

θως δηλώνουν ότι το σεξ με έναν εξωσυζυ-
γικό σύντροφο δεν είναι τόσο καλό όσο το 
σεξ που είχαν κάποτε με τον σύζυγό τους, αν 
και μπορεί να είναι καλύτερο από το σεξ που 
βιώνει τη στιγμή που συμβαίνει η εξωσυζυ-
γική σχέση. Συμπερασματικά,, οι γυναίκες 
είναι πιο πιθανό να είναι σεξουαλικά δυσα-
ρεστημένες με την ποσότητα του σεξ με τους 
συζύγους τους, παρά με την ποιότητα.

Απώλεια της σεξουαλικής έλξης
Οι γυναίκες συχνά απατούν για να διαβε-

βαιώσουν ότι εξακολουθούν να είναι σεξου-
αλικά ελκυστικές στους ξένους. Σε πολλές 
περιπτώσεις αυτή η ανάγκη δεν είναι αποτέ-
λεσμα έλλειψης προσοχής από τους συζύ-
γους τους-μερικές γυναίκες θεωρούν τον 
θαυμασμό των συζύγων τους δεδομένο και 
αναζητούν νέες «κατακτήσεις». Σε άλλες 

περιπτώσεις, η αναπόφευκτη απώλεια 
του πάθους που συμβαίνει καθώς προ-
χωρά μια μακροχρόνια σεξουαλική σχέ-
ση ωθεί τις γυναίκες να αναζητήσουν τη 
συγκίνηση ενός νέου θαυμαστή. 

Βιολογικοί λόγοι
Έρευνα που δείχνει ότι οι γυναίκες 

που είναι παντρεμένες με άνδρες που 

μοιάζουν γενετικά με αυτούς, με ορισμένους 
τρόπους είναι ευάλωτες κατά την περίοδο 
της ωορρηξίας τους. Έτσι, μπαίνουν στον 
πειρασμό να απατήσουν με συντρόφους που 
είναι γενετικά διαφορετικοί. Το ζευγάρωμα 
με έναν γενετικά διαφορετικό σύντροφο θε-
ωρείται ότι έχει αξία επιβίωσης επειδή αυξά-
νει τη γενετική ποικιλομορφία κάθε παιδιού 
που γεννιέται ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας 
προσπάθειας. 

Στάση ζωής 
Η γυναικεία συζυγική απιστία φαίνεται να 

βρίσκεται εν μέσω προοδευτικής αύξησης τα 
τελευταία χρόνια. Σχεδόν το ήμισυ όλων των 
παντρεμένων γυναικών αναμένεται να απα-
τήσουν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους. Αυτή η αύξηση μπορεί απλώς 
να αντικατοπτρίζει την αυξημένη κοινωνική 
αποδοχή της απιστίας τις τελευταίες δεκαετί-
ες, η οποία ενθαρρύνει περισσότερες γυναί-
κες να παραδεχτούν την απάτη. Μια έρευνα 
του 2010 που πραγματοποιήθηκε από την 
AARP δείχνει ότι μόνο το 22 τοις εκατό των 
ερωτηθέντων πίστευαν ότι το «εκτός γάμου 
σεξ» ήταν λάθος.

Η απιστία είναι το σπάσιμο της εμπιστο-
σύνης που συμβαίνει όταν κρατάτε βαθιά, 
ουσιαστικά μυστικά από έναν δεσμευμένο 
μαζί σας πρωταρχικό σύντροφο.

• Όταν απατάμε τον σύντροφό μας, προ-
δίδουμε την εμπιστοσύνη του. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ακόμη περισσότερο από την 
σεξουαλική πράξη, είναι το ψέμα και η προ-
δοσίας που τραυματίζουν τον αγαπημένο και 
εν αγνοία σύντροφό μας (άντρα ή γυναίκα).

• Ο ορισμός περιλαμβάνει σεξουαλική 
δραστηριότητα σε απευθείας σύνδεση και 
πραγματικό κόσμο, καθώς και σεξουαλικές 
και ρομαντικές δραστηριότητες (από το πορ-
νό μέχρι το φιλί ενός άλλου άντρα/γυναίκας 
μέχρι και ένα απλό φλερτ) 

• Ο ορισμός είναι ευέλικτος ανάλογα με 
το ζευγάρι. Επιτρέπει στα ζευγάρια να ορί-
σουν τη δική τους εκδοχή της σεξουαλικής 
ζωής με βάση τις ειλικρινείς συζητήσεις και 
την αμοιβαία λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαί-
νει ότι αν ο/η σύντροφός σας γνωρίζει αυτή 
τη συμπεριφορά και την αποδέχεται, δεν εί-
ναι απιστία.

Γιατί λοιπόν μία γυναίκα απατά;
Όταν αισθάνεται υποτιμημένη, παραμε-

λημένη ή αγνοημένη. Όταν αισθάνεται πε-
ρισσότερο σαν νταντά ή οικονόμος παρά ως 
σύζυγος ή σχέση. Αναζητά λοιπόν μια εξω-
τερική κατάσταση που την επικυρώνει για το 
ποια είναι.

Όταν λοιπόν μία γυναίκα τείνει να αισθά-
νεται ότι εκτιμάται και να συνδέεται με έναν 
άλλο σύντροφο περισσότερο της συναισθη-
ματικής αλληλεπίδρασης (συνομιλία, δια-
σκέδαση μαζί, στοχαστικότητα, οικοδόμηση 
σπιτιού και κοινωνικής ζωής μαζί κ.λπ.) 
παρά της σεξουαλικής δραστηριότητας. Όταν 
δεν αισθάνεται αυτόν τον τύπο σύνδεσης 
από τον κύριο σύντροφό της κι όταν νιώσει 
μοναξιά, μπορεί να το αναζητήσει αλλού.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

PSYCHOLOGY
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστο-

τέλους με Τσιμισκή κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51,  231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,  
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2, 
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7, 
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
Εστιατόριο Κρητικός, Λ.Νίκης 3, 
2310222199
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023 
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102,  231 
027 1001
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. 
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6, 
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133, 
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και 
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar,  Λ.Νίκης 9A, 
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI  Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου, 2316009396
Mikel, Αγίου Δημητρίου 63, 2310252520

Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21, 
2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21, 
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9, 
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους 
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20, 
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 

6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 
2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συ-
κιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93, 
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίν-
δος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος 
Ευόσμου, 2310704696
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244, 
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερω-
μένης 33, 231 051 0355

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Ergon Agora, Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 50, 2311119222
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294

Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331
Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλα-
μαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27, 
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο  Mrs Candys, Γ.Παπαν-
δρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπι-
σθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά 
Πυλαίας
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33, 
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού 
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλα-
μαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδα-
νιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο  χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310028559
Tothelo, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472291
Brulee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών  Mediterranean Cosmos,  
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Ευόσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
Αριστοτέλους 27,
Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
Αριστοτέλους 27
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Σημεία διανομής



press@karfitsa.gr
2310.278.155

Νέο Website!


