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editorial

Η εικόνα ενός παιδιού να βολοδέρνει μεταξύ σχολείου και σπιτιού
επιλέγοντας που θα ζεσταθεί κι όχι που θα εκπαιδευτεί ισοδυναμεί με
μεσαιωνικό αφορισμό.

Του Δημήτρη
Δραγώγια

Οι
μοναδικοί
αιρετοί
που
φάνηκαν
παραπονεμένοι από τις πρωθυπουργικές
εξαγγελίες ήταν οι δήμαρχοι. Γνωρίζουν
ότι μπροστά τους έχουν ένα χειμώνα στον
οποίο θα αποτελέσουν τον προθάλαμο της
αγανάκτησης των πολιτών για το ενεργειακό.
Κυρίως διότι διαχειρίζονται δημόσια κτίρια.
Και ακόμη χειρότερα, σχολεία.
Προχθές, μαθητής, πασίγνωστου λυκείου της
ανατολικής Θεσσαλονίκης μετέφερε στους
γονείς του την πληροφορία – οδηγία από
τους καθηγητές, ότι εάν κριθεί απαραίτητο
στις βαριές ημέρες του χειμώνα, οι μαθητές
θα μένουν σπίτια τους για εξ ‘ αποστάσεως
διδασκαλία προς εξοικονόμηση πετρελαίου.
Θα ευχόμουν απλώς να είναι ράδιο αρβύλα,
αλλά αν όντως πρόκειται για απόφαση κι
όχι φημολογία τότε προβλέπω ακρότητες
έξω από τα δημαρχεία. Αν όντως, υπάρχουν
ακραία καιρικά φαινόμενα, τότε η όποια
απόφαση παύσης λειτουργίας των σχολικών
μονάδων προσδιορίζεται και λαμβάνεται από
την Περιφέρεια. Και πόσο σίγουροι είναι όσοι
έλαβαν αυτήν την απόφαση, ότι στα σπίτια
όλων των παιδιών έχουν ιδανικές συνθήκες
ή δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο ενεργειακό
πρόβλημα; Θα έχουν όλοι αέριο ή πετρέλαιο;

Αν αυτό σημαίνει «προσαρμογή» διότι
ειδάλλως … πεθαίνεις, είναι βέβαιο, ότι ο …
μελλοθάνατος δεν έχει να χάσει τίποτα. Και
εκείνος που θα πληρώσει πρώτος τη νύφη
ακόμη και ως παράπλευρη απώλεια είναι
ο αιρετός. Όχι, τόσο της κεντρικής σκηνής,
ο βουλευτής δηλαδή γιατί εκείνος πρώτος
θα κρυφτεί στα δύσκολα όπως συνήθως
γίνεται. Αλλά ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι
άνθρωποι που ασχολούνται και εκλέχθηκαν
για να ασχολούνται με την καθημερινότητα
του πολίτη. Κι αυτή πλέον, έγινε αποκρουστική.
Μιλώντας, με φίλο δήμαρχο μεγάλου δήμο
μου είπε ότι «πολλοί είμαστε σε απόγνωση,
διότι τα έξοδα έχουν τετραπλασιαστεί και
υπάρχει πρόβλημα, το βλέπουμε ότι έρχεται.
Και είμαστε βέβαιοι για τις αντιδράσεις του
κόσμου αλλά είναι απλά μια εξίσωση που δε
λύνεται με ευχές...». Η εικόνα ενός παιδιού
να βολοδέρνει μεταξύ σχολείου και σπιτιού
επιλέγοντας που θα ζεσταθεί κι όχι που
θα εκπαιδευτεί ισοδυναμεί με μεσαιωνικό
αφορισμό. Και δηλώσεις περί … προσαρμογών
ανάβουν φιτίλια οργής. Κι όταν χάνεις τα
πάντα, είσαι ικανός να κάνεις χειρότερα…
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ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ*

Είναι πιθανή
μια πολιτική
τερατογένεση;

Κέρδη μετρούν στη ΝΕΔ τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το κυβερνητικό
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστιασμένο στην προστασία της κοινωνίας και ένα σχέδιο
θεσμικής ανασύνταξης της Δημοκρατίας.

Ο αντίκτυπος της ΔΕΘ
Μόνο κέρδη μετρούν στη ΝΔ, μια εβδομάδα μετά την
εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι στενοί του
συνεργάτες, τις ημέρες που ακολούθησαν της παρουσίας
του στη Θεσσαλονίκη κατέγραψαν τις αντιδράσεις στα όσα
είπε όχι μόνο για την οικονομία και για τα ζητήματα της
καθημερινότητας που αφορούν δεκάδες επαγγελματικές
και κοινωνικές ομάδες, αλλά και για το πολιτικό μέλλον της
χώρας .
Το δίλημμα άλλωστε που έθεσε ο πρωθυπουργός κατα
τη διάρκεια της ομιλίας του ήταν ξεκάθαρο «δίνουμε μια
δεύτερη ευκαιρία στην πρόοδο ή ρισκάρουμε μια δεύτερη
φορά στη συμφορά;» αναδεικνύοντας παράλληλα με την
παρουσία του τις τεράστιες διαφορές που τον χωρίζουν
από τον ΣΥΡΙΖΑ και υπερθεματίζοντας την προσπάθεια
διατήρησης της σχέσης της μεσαίας τάξης με τη Νέα
Δημοκρατία.
Μάλιστα σε ερώτηση της εφημερίδας Καρφίτσας «Αν
πιστεύετε ότι με τα μέτρα που έχετε πάρει , έχετε
ανταποκριθεί στις προσδοκίες της μεσαίας τάξης;» η
απάντηση ήταν ξεκάθαρη ,«σε πολύ μεγάλο βαθμό ναι ,
διότι απλά είμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε και
τελικά κάναμε , ειδικά ως προ τη μείωση της φορολόγησης
δε χρειάζεται να επαναλάβω όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε
εφαρμόσει , τα οποία έχουν στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα,
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πρωτίστως της μεσαίας τάξης και βέβαια και με την
κατάργηση και της εισφορά αλληλεγγύης για όλους , κλείνει
ένας κύκλος φορολογικών επεμβάσεων και ολοκληρώνεται
με απόλυτη συνέπεια η δέσμευση μας να επιστρέψουμε στη
μεσαία τάξη αυτά που της είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ , και είμαι
σίγουρος ότι η μεσαία τάξη το γνωρίζει πολύ καλά» .
Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε και τη μεγάλη
απόσταση που τον χωρίζει από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,
Νίκο Ανδρουλάκη, η οποία φάνηκε από τη στάση απέναντι
του στο θέμα τον παρακολουθήσεων, θέλωντας να τον
ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δυο φορές τον κάλεσε για να τον
ενημερώσει ως πρωθυπουργός, αλλά ο κ. Ανδρουλάκης
το αρνήθηκε.Πάντως, δεδομένης της δημοσκοπικής
αποδοχής που έχει εντός των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ο
πρωθυπουργός διαχώρισε αυτούς από τον αρχηγό τους.
Όπως είπε, «συμπολίτες μας από το ΠΑΣΟΚ στηρίζουν την
κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι του κ. Ανδρουλάκη είναι πιο
μπροστά από τον ίδιο».
Πάντως ο Πρωθυπουργός , έβαλε σχεδόν το σύνολο
της αντιπολίτευσης απέναντί του κάνοντας λόγο για
ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τη ΝΔ ακόμη
κι αν αυτή είναι με διαφορά πρώτο κόμμα. Ουσιαστικά έβαλε
στον δημόσιο διάλογο ένα σενάριο πολιτικής ανωμαλίας,
«τερατογένεσης», όπως τη χαρακτήρισε.

Τι είναι τερατογένεση; Ο «γάμος» ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,
ΜΕΡΑ25 και ΚΚΕ, για σχηματισμό κυβέρνησης. Και
γιατί είναι τέρας αυτό που προκύπτει σύμφωνα με
τον Πρωθυπουργό και την αναφορά που έκανε στη
ΔΕΘ; Γιατί η μήτρα που το γεννά είναι από μόνη της
δύσμορφη και είναι φυσικά ο εκλογικός Νόμος της
απλής αναλογικής, επινόησης ΣΥΡΙΖΑ.
Θα αναρωτηθεί κάποιος ,καλά ο συνδυασμός
ΣΥΡΙΖΑ /ΑΝΕΛ με την ενισχυμένη αναλογική έδωσε
φυσιολογικό παιδί; Όχι βέβαια ,αλλά αυτό συνέβη
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να φτάσει το
ποσοστό αυτοδυναμίας που χρειαζόταν ακόμα και
με το bonus των 50 εδρών.
Τα πράγματα είναι πολύ απλά: για αυτοδύναμη
κυβέρνηση με απλή αναλογική χρειάζεται το
πρώτο κόμμα ποσοστό περί του 48%. Είναι
απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν υπολογίσουμε,
βάση και των πρόσφατων μετρήσεων, το ποσοστό
της ΝΔ δεν μπορεί να ξεπεράσει το 37% (στο
καλό σενάριο). Άρα αυτοδυναμία δεν υπάρχει, ο
σχηματισμός πολυκομματικής κυβέρνησης είναι
η μόνη εναλλακτική. Το ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε
να δώσει κυβέρνηση, αλλά αυτό κι αν δεν είναι
τερατογένεση (δεν είναι μόνο αυτό που περιέγραψε
ο πρωθυπουργός γενετικό σφάλμα…). Άρα ούτε
αυτό το σενάριο παίζει.
Αν πάμε τώρα στις κινήσεις που μπορεί να
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με δική του πρωτοβουλία, για να
σχηματιστεί κυβέρνηση, χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, το
ΠΑΣΟΚ , το ΚΚΕ, και το ΜΕΡΑ 25 να αθροίσουν
μαζί τις έδρες τους. Δεν είναι το θέμα μαθηματικό.
Το άθροισμα θα δώσει κυβέρνηση. Το θέμα είναι
πολιτικό. Όλα αυτά μεταξύ τους είναι μέρα με την
νύχτα. Όχι μόνο ως κόμματα και πολιτικές, αλλά
ακόμα και σαν πρόσωπα δεν δένουν μεταξύ τους.
Μπορεί ο Κουτσούμπας να βλέπει τον Τσίπρα; Δεν
το νομίζω. Μπορεί ο Τσίπρας να βλέπει το asset
Βαρουφάκη; Πάλι δεν το νομίζω. Άρα πιστεύω
όντως πως πρόκειται για τερατογένεση που δεν
μπορεί να συμβεί , αλλά ακόμα και αν συμβεί θα
κακοφορμίσει τόσο γρήγορα που θα αυτοδιαλυθεί!
• Ο Δημήτρης Βασιλειάδης είναι πολιτικός
αναλυτής της INTERVIEW
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΤΣΗΣ

«Δημοκρατική
Ανατροπή με το
ΠΑΣΟΚ»

«Το δίλημμα
δεν είναι
«Μητσοτάκης
η χάος» αλλά
«δημοκρατική
ανατροπή ή
ανοχή στον
Καθεστωτισμό»»
διαμήνυσε
ο Νίκος
Ανδρουλάκης

Δυναμική εμφάνιση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
Νίκο Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της
86ης ΔΕΘ. Σήκωσε το γάντι στον Πρωθυπουργό, έθεσε το
δικό του εκλογικό δίλημμα ενώ έβαλε στο «ίδιο καζάνι» τη
Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλώντας σε ένα γεμάτο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης,
στην μεγαλύτερη ομιλία αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΘ την
τελευταία δεκαετία αντέστρεψε το δίλημμα των επόμενων
εκλογών. «Δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά:
Δημοκρατική Ανατροπή ή Ανοχή στον Καθεστωτισμό και
την αδικία!» σημείωσε χαρακτηριστικά.
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Δεν έχω κόμμα σούπερ-μάρκετ

«Μοιάζουν τόσο πολύ.
Είναι ικανοί να πουν
το ίδιο και το αντίθετο
χωρίς ντροπή. Γιατί
έχουν ένα κοινό πάθος.
Το πάθος για την
εξουσία. Τους ενώνει
ο κυνισμός» ανέφερε
για ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Επιθετικός προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη εμφανίστηκε και στην συνέντευξη
τύπου ο Ν. Ανδρουλάκης επιστρέφοντας το
ΠΑΣΟΚ στον θεσμό από το 2014.
Έκανε λόγο για αντισυνταγματική παρακολούθηση
και για θράσος από την κυβέρνηση. «Αφού
καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται – ας
άρει ο πρωθυπουργός το απόρρητο» ανέφερε
μεταξύ άλλων. Συμπλήρωσε ότι είναι νοσηρή και
διάτρητη ιστορία.
Μίλησε για ένοχη συγκάλυψη και ότι θα κάνει ότι
μπορεί ώστε να καλέσει και τον Πρωθυπουργό
και τους μάρτυρες η εξεταστική επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν απάντησε για τις συνεργασίες

Στην ετυμηγορία του ελληνικού λαού παρέπεμπε
σε κάθε ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες
ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφεύγοντας το
«Μητσοτάκης ή Τσίπρας».
«Αν ελληνικέ λαέ τους αποδοκιμάσεις δεν
υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να τους βάλει από
το παράθυρο» επεσήμανε απευθυνόμενος στους
ψηφοφόρους.
«Μην βιαζόμαστε για τις συνεργασίες, Ας κρίνει
ο λαος, ας εχουμε την λαικη ετυμηγορία και με
απόλυτη ευθύνη θα την διαχειριστώ. Εκθέτουν την
χώρα συνεχώς για να φτιάξουν ένα περιβάλλον
εσωτερικής απόλυτης κυριαρχίας.

Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης
επιτίθετο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο
Μέγαρο Μαξίμου.
«Σήμερα, βιώνουμε την πλήρη αποκαθήλωση και ηθική
απαξίωση του «επιτελικού» κράτους του κ. Μητσοτάκη. Ενός
απόλυτα συγκεντρωτικού, κλειστού και αδιαφανούς συστήματος
ελέγχου και νομής της εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου» σχολίασε.
«Το «όλα στο φως» του κ. Μητσοτάκη έχει μετατραπεί πλέον
σε «όλα στο σκοτάδι». Από αυτό εδώ το βήμα με κάλεσε να
πάω να ενημερωθώ, από την ΕΥΠ για τους τυπικούς λόγους
της παρακολούθησής μου. Όμως σύμφωνα με το νόμο της
Κυβέρνησής του, είναι παράνομο ακόμα και να ενημερωθώ ότι
με παρακολουθούσαν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης
για το θέμα των παρακολουθήσεων.
Αναρωτήθηκε για ποιον λόγο ο φάκελός του έχει καταστραφεί
αφήνοντας υπόνοιες για ομηρεία του ΠΑΣΟΚ. «Ξέραμε για τον
«μεγάλο αδελφό» αλλά ούτε μας περνούσε από το νου ότι θα
βρεθούμε να μας ακούει ο «μεγάλος Ανιψιός» για λογαριασμό του
«μεγάλου Θείου»! Κρίμα που δεν ζει ο Όργουελ να ξαναγράψει
το βιβλίο του» επεσήμανε με νόημα.

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός»
«Αλίμονο όμως αν κύριοι της ΝΔ θεωρήσουμε ως
“κανονικότητα” τέτοιες πρακτικές. Αλίμονο αν νομιμοποιήσουμε
το φακέλωμα και τις παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων
και δημοσιογράφων. Η παράταξη που θεμελίωσε τη δημοκρατία
στον τόπο δεν συναινεί, δεν διαπραγματεύεται, δεν αποδέχεται
το πισωγύρισμα σε σκοτεινές εποχές. Ο βασιλιάς είναι γυμνός»
τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταχειροκροτούμενος από τους
βουλευτές και τα κομματικά στελέχη.
Απαντώντας στα της «πολιτικής τερατογένεσης» θύμισε
την αποστασία του ’65, το ειδικό δικαστήριο για τον Ανδρέα
Παπανδρέου και το αντιμνημονιακό μέτωπο.
«Μέχρι πριν δυο μήνες ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι «αν ψηφίσεις
ΠΑΣΟΚ είναι σαν να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία». Ο κ. Μητσοτάκης
τώρα λέει «αν ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ». Μοιάζουν
τόσο πολύ. Είναι ικανοί να πουν το ίδιο και το αντίθετο χωρίς
ντροπή. Γιατί έχουν ένα κοινό πάθος. Το πάθος για την εξουσία.
Τους ενώνει ο κυνισμός» κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και
τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. .

Όχι διλήμματα εκβιασμού. Κυβέρνηση από
την πρώτη Κυριακή με την Σοσιαλδημοκρατία
ισχυρή» είπε μεταξύ άλλων ο Ν. Ανδρουλάκης.
Ερωτώμενος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για
το πήχη που έχει βάλει ώστε να θεωρηθεί
επιτυχημένο ένα εκλογικό αποτέλεσμα έκανε
λόγο για “αγώνα χωρίς ταβανι”.
«Δεν έχω κόμμα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει
πλαίσιο, κανόνες και αποφάσεις . Δεν μπορεί ο
καθένας να πιστεύει ότι νομίζει απλά και μόνο
για την καρέκλα. Ήδη υπάρχει η τερατογένεση
των παρακολουθήσεων, αν δούμε και αυτή
την τερατογένεση, θα δούμε την επαναφορά
της συντηρητικής παράταξης βγαλμένη από το
παρελθόν» απάντησε χαρακτηριστικά για τις
φήμες να χάσει βουλευτές και στελέχη που θα
θελήσουν να στηρίξουν μετεκλογικά μια νέα
κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Σε απάντησή του στο ερώτημα της «Κ» για το
γεμάτο Βελλίδειο με την παρουσία νέων έκανε
λόγο για συγκινητική βραδιά που δείχνει την
επαναφορά της Δημοκρατικής Παράταξης.
«Έτσι θα προχωρήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ έγινε
μεγάλο με τη νέα γενιά. Θα κάνω ότι μπορώ
να έχουμε κοντά μας τις νέες γενιές. Μαζί θα
δημιουργήσουμε τις συνθήκες της μεγάλης
αλλαγής» πρόσθεσε.

Πολιτικά

Ο ΛΕ-ΠΑ, ο Αργυρός και τα …
τραπεζώματα
Όλα όσα έγιναν και δεν είδαν το φως της δημοσιότητας
από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
Η συνάντηση με Λε-Πα

Το βράδυ της Παρασκευής, πριν από τα
επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έκανε βόλτα στην πλατεία
Αριστοτέλους συνοδευόμενος από μέλη
και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας,
έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με
τον κόσμο. Είχε όμως και μια… απρόσμενη
συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός συνάντησε
σε γνωστό καφέ-μπαρ τον Λευτέρη
Πανταζή, ο οποίος καθόταν εκεί με την
παρέα του. Οι δυο άνδρες χαιρετήθηκαν
και είχαν μια σύντομη κουβέντα, με τον
γνωστό τραγουδιστή να αναφέρεται και
στην συναυλία που είχε την Παρασκευή,
στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
“Ένας και μοναδικός” έγραψε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης σε σύντομο βίντεο που
ανέβασε στο Instagram.

Βγάζουμε γραβάτες!

Την επόμενη μέρα ο πρωθυπουργός
φτάνοντας στο χώρο της 86ης ΔΕΘ και
βλέποντας να τον περιμένουν στην είσοδο
του κτιρίου διοίκησης της ΔΕθ - HELEXPO υπουργοί και βουλευτές είπε «Παιδιά
βγάζουμε γραβάτες!». Ο ίδιος έφτασε
φορώντας ένα άσπρο πουκάμισο και δίχως
σακάκι, αφού η θερμοκρασία «χτυπούσε»
30αρια. Ακαριαία ήταν η απάντηση
του Άδωνι Γεωργιάδη: «Πρόεδρε, εγώ
επίτηδες δεν έβαλα».

Προτίμησε τον … Ηρακλή

Φέτος, τα περίπτερα του ‘Αρη και
του ΠΑΟΚ δεν έτυχαν κυβερνητικής
επίσκεψης. ‘Ισως γιατί οι δύο μεγάλοι
σύλλογοι της Θεσσαλονίκης τακτοποίησαν
τα θέματα των γηπέδων τους. Αντίθετα,
οι άνθρωποι του Ηρακλή μόλις είδαν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη στην περιοδεία των
περιπτέρων τον «τσάκωσαν». Και όχι
απλώς του μίλησαν για τα σχέδια για το νέο
γήπεδο του Γηραιού στους Χορτατζήδες,
αλλά του παρέδωσαν και την προμελέτη
ώστε να την έχει στα χέρια του. Μη τυχόν
και τους ξεχάσει…

Ο … επίτιμος

Μπέρδεψαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη με τον εκλιπόντα πατέρα
του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη! Το
περιστατικό συνέβη κατά την περιοδεία
στους χώρους της ΔΕΘ. Με το που έφτασε
ο πρωθυπουργός στο περίπτερο του
υπουργείου Υγείας από μικροφώνου η
αρμόδια να τον καλωσορίσει μπερδεύτηκε
και είπε «έχουμε μαζί μας τον
πρωθυπουργό Κώστα Μητσοτάκη» για να
διορθώσει πολύ γρήγορα… σε «Κυριάκο
Μητσοτάκη».
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Κύριε … Ψωμιάδη

Κάπως έτσι μπερδεύτηκε και ο φωτογράφος στην εκδήλωση της ΚΕΔΕ.
Βλέπετε ο άνθρωπος φαίνεται πως δεν ήταν από τα μέρη μας και την ώρα
που «έστηνε» τους πανελίστες για τη φωτογραφία είπε προς το Δήμαρχο
Αμπελοκήπων Μενεμένης «κύριε Ψωμιάδη , ελάτε σας παρακαλώ...»…, «Ε
όχι και Ψωμιάδη» απάντησε εκείνος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης έσκασε στα γέλια .

Τα παράπονα στον … Σκυλακάκη

"Πρόεδρε, ελάτε κι από δω", του είπε ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, προσκαλώντας τον στον χώρο του περιπτέρου
του υπουργείου Εσωτερικών με τον πρωθυπουργό να σπεύδει να χαιρετίσει
όλους τους παρευρισκόμενους. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε
απ’ όλα τα περίπτερα των Υπουργείων, ενώ λίγο πριν την άφιξη του σε αυτό
της Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο αρμόδιος Υπουργός Νότης
Μηταράκης «κατηγορούσε» τον Θεόδωρο Σκυλακάκη για την ζέστη που
είχε λέγοντας… «τα παράπονα σας στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών,
αυτός φταίει, πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση».

Πήρε σπόρους για την Κρήτη

Σπόρους από τον ΕΛΓΑ Δήμητρα χάρισαν στον πρωθυπουργό ενώ βρισκόταν
στο περίπτερο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο
πλαίσιο εκδήλωσης με τρεις νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τον
πρωτογενή τομέα. Ο ίδιος τους πήρε στα χέρια του και δήλωσε πως θα τους
χρησιμοποιήσει σε κτήμα στην Κρήτη.
Το αυτόγραφο στην Karfitsa
Το αυτόγραφο του στο πρωτοσέλιδο της «Karfitsa» έβαλε ο πρωθυπουργός.
Στο πλαίσιο της περιοδείας στους χώρους της ΔΕΘ, του ζητήθηκε να
υπογράψει την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, όπου ο ίδιος ήταν κεντρικό
θέμα με τον τίτλο «Δημιουργώντας την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας».
Ο κ.Μητσοτάκης δίχως να διστάσει στιγμή έπιασε το στυλό και έβαλε την
υπογραφή του.

Μαγειρική; Ουδεμία σχέση

‘Ασχετος με τη μαγειρική δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης όταν τα μέλη της εθνικής
ομάδας αρτοποιίας του χάρισαν το ψωμί της πινακωτής αλλά και μία στολή
μάγειρα! «Εγώ από μαγειρική δεν σκαμπάζω πολύ» είπε χαμογελώντας.
Ωστόσο, άκουσε με λεπτομέρεια τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας και
συνεχάρη τα στελέχη λέγοντας πως η ελληνική αρτοποιεία έκανε άλματα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Παντού σέλφι

Το σίγουρο είναι πως καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου δεν αρνήθηκε σε
κανέναν από όσους του ζήτησε να βγουν μία …σέλφι. ‘Οπου κι αν βρέθηκε
ο πρωθυπουργός αρκετοί ήταν οι πολίτες που ήθελαν να αποθανατίσουν
μαζί του τη στιγμή και του φώναζαν για να βγουν μία φωτογραφία. Ο κ.
Μητσοτάκης «πάγωνε» τις δραστηριότητες προκειμένου να μη χαλάσει σε
κανέναν χατίρι.

Τζέντλμαν στα ραντεβού

Εγγλέζος και κάτι παραπάνω… αποδείχθηκε ο πρωθυπουργός τόσο στα
εγκαίνια της ΔΕΘ όσο και στη συνέντευξη Τύπου. Και στις δύο περιπτώσεις
έφτασε περίπου δέκα λεπτά νωρίτερα, κάνοντας τους δημοσιογράφους να
θυμηθούν παλαιότερες εκδηλώσεις με «ώρα ΠΑΣΟΚ» όπου χρειαζόταν οι
εκπρόσωποι του Τύπου και όλοι οι παρευρισκόμενοι να περιμένουν όχι
απλά το καθιερωμένο τέταρτο αλλά μισή ώρα και βάλε!

Ο Μαρσέλο στα αριστερά

Τι δουλειά είχε ο Μαρσέλο του Ολυμπιακού στην καθιερωμένη συνέντευξη
Τύπου του πρωθυπουργού; Η αναφορά στο όνομα του βραζιλιάνου σούπερ
σταρ έγινε όταν δημοσιογράφος από τα Γιάννενα ξεκίνησε να κάνει ερώτηση
στον κ.Μητσοτάκη, ωστόσο ο πρωθυπουργός δεν μπορούσε να εντοπίσει
το σημείο όπου καθόταν. «Κύριε πρόεδρε εδώ, έξω αριστερά», είπε ο
δημοσιογράφος με τον κ.Μητσοτάκη να πιάνει τη πάσα και να απαντά: «στη
θέση που παίζει ο Μαρσέλο…».

Παντού η οικογένεια

Σε πολλές από τις εκδηλώσεις στις οποίες έδωσε το παρών στο πλευρό
του Κυριάκου βρέθηκαν τόσο η σύζυγός του Μαρέβα, όσο και ο γιος του
Κωνσταντίνος. Ο Μητσοτάκης junior εθεάθη τόσο στο κάλεσμα προς τους
δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλλάς, την παραμονή των εγκαινίων της
ΔΕΘ, όσο και στην περιοδεία του πατέρα του στο περίπτερο των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, ενώ η Μαρέβα βρέθηκε δίπλα του στην καθιερωμένη
ομιλία στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης».

Στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη ο Τζούνης

Έναν από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της
χώρας μας «απόλαυσε» ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ,
Τζορτζ Τσούνης καθώς ήταν στη Θεσσαλονίκη
λόγω ΔΕΘ. Μάλιστα δεν έκρυψε και τη συμπάθειά
του αλλά και την προτίμησή στον συγκεκριμένο
τραγουδιστή, τον οποίο σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνοδεύει από μία φωτογραφία στην
οποία ποζάρει πλάι στον Κωνσταντίνο Αργυρό,
χαρακτηρίζει “ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα
της Ελλάδας”.Εμείς πάντως τον φωτογραφίσαμε
σε τραπέζι στα μπουζούκια όπου τραγουδούσε ο
Νίκος Οικονομόπουλος.

Τετ α τετ Καϊλή – Αργυρός

Και μιας και αναφέραμε τον Κωνσταντίνο
Αργυρό...δείτε τώρα συμπτωση, η φωτογραφική
μας μηχανή απαθανάτισε και το τετ α τετ που είχε
με την Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή η
οποία και αυτή με τη σειρά της θυμήθηκε το πόσο
ωραία μπορεί να διασκεδάσει κανείς στην πόλη
μας .

Το τρέξιμο των κυβερνητικών στελεχών για να τα προλάβουν όλα!
#Κάποιοι υπουργοί και υφυπουργοί περίμεναν
για ώρες τον πρωθυπουργό να περάσει από
τα εκθεσιακά περίπτερα της ΔΕΘ το πρωί του
περασμένου Σαββάτου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να αλλάξουν το πρόγραμμα τους ή ακόμη και να
αναβάλλουν προγραμματισμένες συνεντεύξεις
σε τοπικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, καθώς
δεν μπορούσαν να φύγουν από το πόστο του
υπουργείου τους.
# Από μαγαζί σε μαγαζί έτρεξαν αρκετοί υπουργοί
για να προλάβουν όλα τα τραπεζώματα και τις
συγκεντρώσεις που είχαν προγραμματιστεί μέσα
στο τριήμερο στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί που τους έβλεπες, βέβαια, εκεί ξαφνικά και
τους έχανες… αφού φρόντιζαν να δώσουν το
παρών και λίγη ώρα αργότερα αναχωρούσαν για
τον επόμενο προορισμό ώστε να μη μείνει κανένας
παραπονεμένος.
#Επομένως που καταλήγουμε; ΔΕΘ χωρίς
βόλτα στη Θεσσαλονίκη γίνεται; Δεν γίνεται.
Τα μπαράκια στο κέντρο της πόλης γέμισαν το
Παρασκευοσαββατοκύριακο από
κυβερνητικά
στελέχη και βουλευτές . Για αρχή είδαμε την
Παρασκευή το βράδυ σε απέναντι μπαράκι απο
αυτό που διασκέδαζαν οι νεολαίοι της ΝΔ τον

υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, με μεγάλη
παρέα .
#Στο Clochard δείπνησε η υφυπουργός Παιδείας
Ζέττα Μακρή με την παρέα της ενώ στο ίδιο τραπέζι
βρισκόταν και ο Αντώνης Οικονόμου.
# Στο «Μαμαλούκα» είδαμε τον αναπληρωτή
υπουργό Νίκο Παπαθανάση ενώ στην παρέα καθόταν
και υποψήφιος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Φάνης
Παπάς.

17.09.2022
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Για ζητήματα Ενέργειας στη
ΔΕΘ ο Μάριος Δράμαλης

Επίσκεψη του Συντονιστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της
Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας
Μάριου Δράμαλη στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ της ενέργειας.
Συζήτησε τα ζητήματα της ενέργειας και των Α.Π.Ε. με την ηγεσία
του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας ,τον υφυπουργό
Γιώργο Αμοιρά , τον Διευθυντή του γραφείου Υπουργού Κου
Σκρέκα , Κο Διαμαντή Βαξεβάνο , τον Κο Βαρελιάδη και Κο
Τσελίκη.
Στην συνέχεια συναντήθηκε με την ηγεσία του ΑΔΜΗΕ με τον
Πρόεδρο Μανούσο Μανουσακη και τον Αντιπρόεδρο Γιάννη
Μάργαρη.

2

Παράπονα για το ... πρόγραμμα

Παράπονα για το ότι ο πρωθυπουργός δεν πέρασε από άλλες
επιχειρήσεις παρά μόνο από τη μπύρα «Νύμφη» στο πλαίσιο
της περιοδείας του στα περίπτερα της ΔΕΘ έκανε ο πρόεδρος
του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης προς τον αναπληρωτή γενικό
διευθυντή της ΔΕΘ – HELEXPO, Αλέξη Τσαξιρλή. «Δεν ήταν δικό
μου θέμα η επιλογή του προγράμματος του πρωθυπουργού,
έκανε ότι έκρινε ο ίδιος και το επιτελείο του», απάντησε ο
κ.Τσαξιρλής.

3

1.

2.

3.

4.

Μπουτάρης: Εγώ ψηφίζω μόνο
τον Μητσοτάκη!

«Υπουργέ, εγώ δεν ψηφίζω ΝΔ. Ψηφίζω μόνο τον Μητσοτάκη,
γιατί κανένας από αυτούς στη Βουλή δεν είναι ικανός»… την
ατάκα αυτή πέταξε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης
Μπουτάρης, βλέποντας τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα. Οι δυο τους συναντήθηκαν στα γραφεία διοίκησης
της ΔΕΘ – HELEXPO με τον κ.Μπουτάρη να έχει ολιγόλεπτη
συζήτηση με τον «τσάρο» των Οικονομικών.

4

Από την πίσω πόρτα

Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας του Νίκου Ανδρουλάκη με το
χειρουργημένο πόδι δεν του επέτρεψε μια πιο επιβλητική είσοδο
στο γεμάτο "Ι. Βελλίδης". Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε
να μπει με τις πατερίτσες του και συνοδεία δύο ανθρώπων από
την πίσω πόρτα και να αποθεωθεί από τα στελέχη του κόμματος.

5

Βαρύ το πρόγραμμα ακόμη και
στη γιορτή

Το πρόγραμμα του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για
θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρου Καλαφάτη, ήταν βαρύ
ακόμη και την ημέρα της ονομαστικής του εορτής. ‘Ετσι, τα
υπόλοιπα τρία μέλη της οικογένειας αποφάσισαν να του κάνουν
μία ευχάριστη έκπληξη και να βρεθούν στο γραφείο του στο
Διοικητήριο για να του ευχηθούν από κοντά. Η σύζυγος του,
Βίκυ και τα δύο του παιδιά, η Βασιλεία και ο Θανάσης, είπαν τα
χρόνια πολλά και αποθανάτισαν τη στιγμή.
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Κάποιοι... ξίνισαν

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης υπάρχει
η θέση για ανώτατο όριο θητειών στους δημάρχους. Στα πηγαδάκια μετά το τέλος
της ομιλίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο δήμαρχοι της πόλης με πολλές θητείες. Ο Σίμος
Δανιηλίδης μάλιστα ανοιχτά έλεγε στους συνομιλητές του ότι δεν συμφωνεί με την
πρόταση αυτοί. "Τους δημάρχους τους εκλεγεί ο λαός" ακούσαμε να λέει.

Mασάζ 30 λεπτών ΜΟΝΟ 10€
Xαλαρωτικό, Αθλητικό, Σουήδικο

Mασάζ 45 λεπτών ΜΟΝΟ 12€
Xαλαρωτικό, Αθλητικό, Σουήδικο

Mασάζ 60 λεπτών ΜΟΝΟ 15€
Xαλαρωτικό, Αθλητικό, Σουήδικο

Ολυμπιάδος 49 (ισόγειο) - Κέντρο Θεσσαλονίκης
2311 263 606 | 693 877 2688
www.thessmassage.gr

Thessmassage

Thessmassage
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Πτήση εξπρές

2

Παλαιοπολιτική/οι

3

Στο ασανσέρ που ...
συναντιόμαστε

Όλοι οι συντάκτες ΠΑΣΟΚ των πανελλαδικών εφημερίδων
ανέβηκαν στην Θεσσαλονίκη για να καλύψουν την συνέντευξη
τύπου του προέδρου. Μάλιστα ήρθαν οι περισσότεροι με
την πρωινή πτήση και θα φύγουν με την απογευματινή καθώς
ελάχιστους είδαμε στην ομιλία στο Βελλιδειο.

2.

Κάθε φορά που στέλνουν στα ΜΜΕ ένα δελτίο τύπου
και φωτογραφίες με δημάρχους και αντιδημάρχους που
επισκέπτονται έργα ανάπλασης σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη,
κρατώντας στα χέρια τους τα σχέδια και τη μελέτη, τα οποία
κοιτάζουν πάντα με μεγάλη προσήλωση, μας δημιουργείται
η εξής απορία: Δεν τα είδαν και δεν τα παρατήρησαν προτού
δώσουν την έγκριση τους για το έργο; Να ξέρουν οι αιρετοί πως
η συγκεκριμένη εικόνα θυμίζει πολιτική παλιάς δεκαετίας.

Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της τυχαίας συνάντησης
που είχαν σε τοπικό κανάλι της Θεσσαλονίκης ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης,
με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Την ώρα που έβγαινε από το
ασανσέρ ο κ.Χατζηδάκης έπεσε πάνω στον πρώην γραμματέα
του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τον οποίο είδε και είπε απορημένος: «Τι
κάνεις εσύ εδώ;». « Ήμουν καλεσμένος σε εκπομπή», απάντησε ο
κ.Χριστουλάκης και μετά τις απαραίτητες χειραψίες τράβηξε ο
καθείς το δρόμο του...

4

Δεν βγαίνουν οι
ΣΥΡΙΖΑίοι

Χαράς ευαγγέλια αυτές τις μέρες για τους επιχειρηματίες
στην εστίαση στο κέντρο της πόλης, για ταξιτζήδες, για
ζαχαροπλάστες ακόμα και για όσους έχουν καταστήματα ψιλικών
γύρω από τη ΔΕΘ. Μεγάλη κινητικότητα και πολλά τραπέζια.
"Το Σαββατοκύριακο ήταν οι κυβερνητικοί τώρα έχουμε τους
ΠΑΣΟΚους" έλεγε στη στήλη επιχειρηματίας σε κεντρικό
συμβολικό σημείο της Θεσσαλονίκης. "Και μετά έρχονται αυτοί
του ΣΥΡΙΖΑ" του είπα. "Μπα αυτοί δεν βγαίνουν. Δεν περιμένουμε
τίποτα " σχολίασε.

5

4.

Με την Φιλανδή πρωθυπουργό
η Μαρία Σπυράκη

Συνάντηση με την πρωθυπουργό της Φινλανδίας Sanna
Marin είχε στο Στρασβούργο η Μαρία Σπυράκη. Νωρίτερα η
πρωθυπουργός της Φινλανδίας είχε απευθυνθεί στην ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας, πως «αν η Ευρώπη
θέλει να βγει νικήτρια απέναντι στην ρωσική επίθεση, θα πρέπει
να μείνει ενωμένη και πιστή στις αξίες της. Θα πρέπει η Ρωσία να
πάρει το μάθημά της». H ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ συνεχάρη
την κ.Μarin για την εξαιρετική ομιλία της. Σε ανάρτηση της στα
social media έγραψε χαρακτηριστικά: «Η πρωθυπουργός της
Φινλανδίας Sanna Marin έκανε μια εμπνευσμένη ομιλία στην
ολομέλεια μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο,
δείχνοντας με το παράδειγμα της πως οι γυναίκες στην πολιτική
μπορούν να ηγούνται με ισχύ, με ιδέες και ευαισθησία».
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Στην … ντουλάπα τα
κοστούμια

7

Φουλ του …
μωβ

Άνω - κάτω για ακόμα μια φορά έγιναν οι «γαλάζιοι» που παρακολούθησαν τη
συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ. Οι όποιες ελπίδες
που κάποιοι διατηρούσαν για έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό και την ανάληψη
υπουργικού χαρτοφυλακίου εξανεμίστηκαν από το ξεκάθαρο ΟΧΙ του πρωθυπουργού
. Αμέσως μετά όπως αντιλαμβάνεστε ορισμένοι που είχαν αρχίσει να ράβουν
υπουργικά κοστούμια, τα έβαλαν τελικά στην ντουλάπα.

Όλα...μωβ στη συνέντευξη τύπου της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην 86η ΔΕΘ.
Μωβ μπάνερ, μωβ κοστούμι ακόμα και μωβ φάκελος. Η επικεφαλής της «Πλεύσης
Ελευθερίας» ήταν λάβρα για τους Νίκο Ανδρουλάκη και Γιάνη Βαρουφάκη. Μπαλαντέρ
συμμάχους και υποστυλώματα της εξουσίας τους χαρακτήρισε αντί άλλων.

Σιθωνία:

Ένας εμπρησμός που
αποσιωπήθηκε, ένα
σκάνδαλο που κυοφορείται
και μια δίκη που επίκειται
Το βράδυ της Τετάρτης δυο κουκουλοφόροι που
επέβαιναν σε μηχανή έριξαν στουπί με εύφλεκτο
υλικό σπάζοντας την τζαμαρία της τεχνικής εταιρίας
που διατηρεί στην περιοχή πρώην δήμαρχος. Εν
συνεχεία προσπάθησαν να προκαλέσουν πυρκαγιά
ρίχνοντας μια φωτοβολίδα. Φωτιά, ωστόσο, δεν
άναψε και περίοικοι έσπευσαν και την έσβησαν
προτού προκληθεί περαιτέρω ζημιά.
Το γεγονός αποσιωπήθηκε από την Αστυνομία. Το
γιατί προκαλεί απορία. Δεν τυγχάνει καθημερινώς,
δυο κουκουλοφόροι τον Σεπτέμβρη που ακόμη
διατηρεί κόσμο ελέω τουρισμού η περιοχή, να πετούν
… βρεγμένο στουπί για να προκαλέσουν φθορά. Πόσο
μάλλον, όταν η στόχευση ήταν συγκεκριμένη ενός
επωνύμου προσώπου και πρώην δημάρχου. Ούτε
καν τα τοπικά Μέσα έγραψαν τίποτα.
Την ίδια ώρα ένα σοβαρό και πολυαναμενόμενο
έργο περιβαλλοντικού χαρακτήρα επιδιώκεται να
πάρει σάρκα και οστά στη Σιθωνία, με την υπογραφή
σύμβασης που αφορά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ
Νικήτης. Η σύμβαση υπογράφηκε και το έργο
αναλαμβάνει η Εταιρεία Υδροφίλη με προϋπολογισμό
1,5 εκατ. ευρώ προ έκπτωσης. Κατά πληροφορίες
της εφημερίδας, στην εν λόγω εταιρία συμμετέχει
και πρώην δήμαρχος. Το έργο άρχισε παρά τις
διαμαρτυρίες κατοίκων ότι η συγκεκριμένη εταιρία
δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις

περάτωσης καθώς δε διέθετε άδειες από την
Αρχαιολογία και το Δασαρχείο. Η εταιρία επέμενε
ότι διέθετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και μάλιστα
η τεχνική εταιρία του Δήμου συναινούσε τονίζοντας
ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Ωστόσο, μετά από
καταγγελία του πρώην δημάρχου Νικήτης Μιχάλη
Αναγνωσταρά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν νόμιμα
έγγραφα από την αρχαιολογία και το δασαρχείο και
μάλιστα κατέθεσε μήνυση για πλαστογραφία. Το
έργο σταμάτησε. Η εταιρία επιδιώκει να βγάλει πλέον
νόμιμα έγγραφα από τις υπηρεσίες Αρχαιολογίας και
Δασαρχείου.
Παρεμπιπτόντως, τέλη του μήνα διεξάγεται η
πολυθρύλητη δίκη για το καταγγελλόμενο σκάνδαλο
σχετικό με τον έλεγχο αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης
στην περιοχή του Δήμου Σιθωνίας. Μεταξύ άλλων
ελέγχεται ελέγχεται με παραγγελία του εισαγγελέα
Διαφθοράς Βόρειας Ελλάδας για παρατυπίες που
έφτασαν στη Δικαιοσύνη με ογκώδη φάκελο, ο
πρώην δήμαρχος Σιθωνίας. Για την εν λόγω υπόθεση
με τα υδρόμετρα, έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις
κακουργηματικού χαρακτήρα τόσο εις βάρος του
δημάρχου όσο και άλλων δημοτικών παραγόντων. Η
εταιρία που είχε αναλάβει το έργο της αναβάθμισης
των υδρομέτρων ήταν η ίδια που ανέλαβε τώρα το
έργο στο ΧΑΔΑ, η εταιρία Υδροφίλη!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Αντώνης Σαμουργιαννίδης:

info@sigmamarketing.eu
2310 644171 & 6908608479
Στρ.Μακρυγιάννη 65,
Ηλιούπολη/Θεσσαλονίκη

Ολοένα και
περισσότερες
επιχειρήσεις
εντάσσονται στον
ψηφιακό κόσμο
Για τα νέα δεδομένα στο digital marketing και το πόσο
σημαντικό είναι κάθε επιχείρηση να στραφεί προς αυτό
εξήγησε ο Ceo Founder της SIGMA Marketing, Αντώνης
Σαμουργιαννίδης σε συνέντευξη του στην Karfitsa. «Τα Social Media εξελίσσονται συνεχώς και αν έχεις στην ομάδα
σου τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να συνδυάσεις τις
γνώσεις τους θα πετύχεις την ανάπτυξη», τονίζει.
Πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ο τομέας
του marketing και πως έχετε προσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα;
Ο τομέας του μάρκετινγκ δεν έχει αλλάξει ακριβώς. Αυτή η
λεπτή γραμμή ανάμεσα στην Διαφήμιση και το Μάρκετινγκ
είναι που δυσκολεύει τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια
τους επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στα νέα ψηφιακά
δεδομένα. Δεν υπάρχει η κατάλληλη γνώση σχετικά με το
«Τι είναι μάρκετινγκ;». Σε μια απλή αναζήτηση στη google θα
συναντήσετε πολλούς ορισμούς, αυτός που αντιπροσωπεύει
εμένα παρόλα αυτά είναι πως "Μάρκετινγκ είναι όλες εκείνες
οι ενέργειες που κάνει μια επιχείρηση για να πετύχει τους
στόχους της". Το digital marketing έφερε στην αγορά νέα
δεδομένα, νέα μέσα προβολής και προώθησης. Η διαχείριση
αυτών όμως χρειάζεται γνώσεις μάρκετινγκ. Σε αυτό το
λεπτό σημείο λοιπόν ενσωματώνεται και ξεχωρίζει από τους
ανταγωνιστές της η SIGMA Marketing.

Είναι εύκολο μια επιχείρηση να αναπτύξει δραστηριότητα
μέσω social media και να έχει κέρδος από αυτό;
Bεβαίως, αρκεί να έχει ΥΠΟΜΟΝΗ - ΕΠΙΜΟΝΗ και ΑΝΤΙΛΗΨΗ. Εμείς
σαν SIGMA Marketing βρισκόμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι
για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα πραγματοποιώντας
όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη των
στόχων. Τα Social Media εξελίσσονται συνεχώς και αν έχεις στην
ομάδα σου τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να συνδυάσεις τις
γνώσεις τους θα πετύχεις την ανάπτυξη. Ένα βασικό keyword που
αξίζει να τονιστεί, είναι το «Brand Awareness».
Αποτελεί το Α και το Ω στην επιτυχία των πωλήσεων.
Ποιες εταιρείες πρέπει να στραφούν περισσότερα στα
διαδικτυακά κανάλια του marketing;

Η εταιρεία Sigma
Marketing παρέχει
πλήθος υπηρεσιών
έχοντας παράλληλα μια
δυνατή και εξειδικευμένη
ομάδα με γνώσεις

Εν έτη 2022 οφείλεις αν θέλεις να εξελίσσεσαι σαν εταιρία να
ακολουθήσεις την τεχνολογική εξέλιξη και να εντάξεις την
επιχείρησή σου στα διαδικτυακά κανάλια. Το ζήτημα είναι να
σκεφτείς ορθά και αναλύοντας των ορισμό «Social Media Network»
να φροντίσεις για το κατάλληλο περιεχόμενο. Θα σε βοηθήσω και
θα σου πω πως αναφέρεσαι σε μια Κοινότητα. Η ενημέρωση αυτής
ορθά όπως προανέφερα θα φέρει το αποτέλεσμα που θες. Εξάλλου
η διαφήμιση τι μας λέει; «Δρα ψυχολογικά στον καταναλωτή και του
δημιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δεν θα υπήρχαν». Let's do it!

www.sigmamarketing.eu
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Μπορούν να «σωθούν» εταιρείες εάν στραφούν
με σωστά βήματα προς το digital marketing;
Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμπειρικά θα σου πω πως όχι.
Αν το τελευταίο χαρτί «απελπισίας» είναι το Digital Marketing και δείξουν σε αυτό αδύναμοι χωρίς ΥΠΟΜΟΝΗ
και ΕΠΙΜΟΝΗ όπως αναφέραμε και προηγουμένως, δεν
θα αντέξουν τον ανταγωνισμό. Θέλει την δική του «αγάπη»
το Digital Marketing. Στους κανόνες όμως υπάρχουν και
εξαιρέσεις. Αξίζει να το δοκιμάσει κανείς!
Ποιες υπηρεσίες παρέχετε;
Η SIGMA Marketing είναι ένα 360° DIGITAL AGENCY. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε
επιχείρηση. Όλες οι ενέργειες γίνονται εντός του χώρου
μας και καλύπτουμε από την διαχείριση των Social Media, την σχεδίαση και κατασκευή ενός επαγγελματικού
Website καθώς και Eshop, την σχεδίαση της εταιρικής
ταυτότητας (λογότυπο, εταιρικά folder, φυλλάδια κτλπ.),
διαχείριση facebook Ads, διαχείριση Google Ads μέχρι και
την Συμβουλευτική προσέγγιση.

Οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη
Θεσσαλονίκη και λαμβάνουν υπηρεσίες
digital marketing αυξάνονται;
Καθημερινά. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις
εντάσσονται στον ψηφιακό κόσμο και εμπιστεύονται
εξωτερικά διαφημιστικά γραφεία για την ανάπτυξή τους.
Τους συμφέρει νομίζω καθώς επιλέγουν ένα πακέτο δίχως
περεταίρω δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Έχουν άμεσα
στο εργατικό δυναμικό τους μια ομάδα ανθρώπων που
ασχολείται με την επιχείρησή τους.
Με πόσες εταιρείες συνεργάζεστε; Είναι μόνο από
Θεσσαλονίκη; Πείτε μας μια από τις επιτυχίες
σας στο ψηφιακό marketing;
Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 70 επιχειρήσεις
και τα project καθημερινά αυξάνονται. Ιδιαίτερη χαρά
έχουμε από την συνεργασία μας με την 3η Υγειονομική
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης αναλαμβάνοντας με επιτυχία την
σχεδίαση των προωθητικών της ενεργειών. Φυσικά και οι
συνεργασίες μας δεν είναι μόνο από Θεσσαλονίκη καθώς
οι υπηρεσίες μας προσφέρονται πανελλαδικά και όχι μόνο.
Η μεγαλύτερη επιτυχία της SIGMA Marketing είναι οι
μακροχρόνιες συνεργασίες της. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
επιτυχία και χαρά για εμάς να βλέπουμε τα project των
συνεργατών μας να μεγαλώνουν.

SIGMA
MARKETING

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 και
η οργάνωση της έγινε κατά τα
χρόνια φοίτησής του Αντώνη
Σαμουργιαννίδη στην σχολή,
Εμπορίας και Διαφήμισης(μάρκετινγκ)
στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.
«Η πτυχιακή μου εργασία με θέμα
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΙΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
βαθμολογήθηκε με 9.8/10 και
φυσικά με βοήθησε να μελετήσω
και να οργανώσω άρτια το Project ώστε με την αποφοίτηση μου
να οραματίζομαι την ένταξη του
στην αγορά», περιγράφει ο Ceo της
εταιρείας. «Δύναμη της Sigma Marketing είναι η γνώση. Ξεχωρίζουμε
στην αγορά καθώς είμαστε σε θέση
να αναλύσουμε το εκάστοτε project
επιστημονικά προσαρμόζοντας τις
γνώσεις μας με σκοπό την ανάπτυξη
της εκάστοτε εταιρίας. Είμαστε
ο εξωτερικός συνεργάτης που
χρειάζονται!».

17.09.2022

15

Πρέπει να τρέξουμε.
Γιατί οι καιροί
«ου μενετοί»!
Οι καιροί «ου μενετοί» έλεγε πριν από 2.500 χρόνια
ο Θουκυδίδης στις Ιστορίες του. Η φράση παραμένει
εξαιρετικά επίκαιρη και σήμερα που οι διεθνείς
αβεβαιότητες επηρεάζουν την ανάπτυξη σε όλο τον
κόσμο και φυσικά και στη χώρα μας. Τα μνημόνια
για 10 ολόκληρα χρόνια, η πανδημία του covid-19
στη συνέχεια, κατόπιν η εισβολή στην Ουκρανία, η
ενεργειακή κρίση και ο εισαγόμενος πληθωρισμός
που ο πόλεμος προκάλεσε μάς φρέναρε για τα
καλά. Έτσι τα έργα στους δήμους και τις περιφέρειες
αλλού προχωρούν με αργούς ρυθμούς, αλλού
εγκαταλείπονται. Οι εκπτώσεις στους δημόσιους
διαγωνισμούς της τάξης του 55%-60% και αύξηση
των υλικών και του κόστους κατασκευής μέχρι και 10
φορές πάνω. Τα δημόσια έργα ακόμη και του ΕΣΠΑ
με «σίγουρη» χρηματοδότηση «πάγωσαν», εργολάβοι
«εγκαταλείπουν» τα εργοτάξια και το κράτος, αμήχανο
προσπαθεί να βρει λύσεις που δυστυχώς δεν βρήκε
μέχρι σήμερα. Σε τέτοιο περιβάλλον προσπαθούμε και
προς το παρόν τα καταφέρνουμε με μεγάλη δυσκολία
στον δήμο μας να προχωράμε ιστορικά έργα, έστω και
με χρονικές καθυστερήσεις.
Στον δήμο μας δημιουργούμε καθημερινά και
θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε. Στον δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη δημιουργούμε έργα υποδομής
που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών
και προσφέρουν ανάσες για τον αθλητισμό και τον
πολιτισμό. Με σκληρή δουλειά και με το βλέμμα
στραμμένο στις ανάγκες της νέας γενιάς, αλλά και
στην καθημερινότητα των πολιτών.
Με έργα παντού και σε κάθε γωνιά του δήμου, που
για να τα περιγράψω θα χρειαστούν χιλιάδες λέξεις.
Θα περιοριστώ σε ένα έργο ανά δημοτική ενότητα
επιγραμματικά.
Στην Πυλαία υλοποιούμε τη μεγάλη ανάπλαση
της οδού 17 Νοέμβρη, που θα αλλάξει την εικόνα
του πιο σημαντικού δρόμου στον οικισμό των
Κωνσταντινουπολιτών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η
«εκ θεμελίων» ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού
Δημοτικού Γυμναστηρίου και του Γυμναστηρίου της
Άρσης Βαρών που με την ολοκλήρωσή τους αλλάζουν
τα δεδομένα στις υποδομές της περιοχής.
Στο Πανόραμα ολοκληρώσαμε τη συνολική ανάπλαση
του πολιτιστικού μας κέντρου με την αίθουσα «Λ.
Φωκίδη» δημιουργώντας τις πιο σύγχρονες υποδομές
πολιτισμού-συνεδριακού τουρισμού, ενώ καταθέσαμε
πλήρη και ώριμη μελέτη για το «στολίδι» του
Πανοράματος, τον λόφο Ανάληψης, που εγκρίθηκε
ήδη από το Δασαρχείο.
Στον Χορτιάτη το «δώρο» μας προς τη νέα γενιά είναι
το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο, που θα αποτελέσει
κυψέλη αθλητισμού για την ευρύτερη περιοχή,
που χτίζεται ήδη, ενώ ιστορικά έργα υποδομών σε
αποχέτευση και ύδρευση αναβαθμίζουν συνολικά
την περιοχή. Ανεκτίμητη πολιτιστική παρακαταθήκη
η ανάδειξη του βυζαντινού Ιερού Ναού της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και των πέριξ κτιρίων
που δημιουργούν την πρώτη ιστορική πλατεία του
Χορτιάτη.
Στο Φίλυρο λύνουμε οριστικά το πρόβλημα με την
υδροδότηση με το νέο δίκτυο ύδρευσης 9 εκ. ευρώ
με χρήματα του προγράμματος «Α. Τρίτσης», ενώ στην
Εξοχή το νέο δημοτικό σχολείο θα προχωρήσει παρά
τα προβλήματα με την αρχική εργολαβία, καθώς το
χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κ.
Μακεδονίας.
Στο Ασβεστοχώρι, την Εξοχή και τον Χορτιάτη,
χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του δήμου
μας υλοποιούνται ταυτόχρονα ένα τεράστιο
έργο υδροδότησης και δικτύου αποχέτευσης,
προϋπολογισμού 25εκ. ευρώ, έργα ιστορικά για την
περιοχή.
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Πυλώνας μας είναι ακόμη ο ψηφιακός δήμος, που
τον υλοποιούμε και τον χαίρονται οι συμπολίτες μας
με καινοτόμες ποιοτικές υπηρεσίες: E-poledomiα,
E-15195, που έτυχε πανελλαδικής αναγνώρισης και
άλλες 25 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μας αναδεικνύουν
πρωταγωνιστές και στον τομέα αυτόν, ενώ είμαστε
ο πρώτος πανελλαδικά δήμος που κατήργησε κάθε
μορφής έγγραφα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού μας
Συμβουλίου που διεξάγονται 100% ψηφιακά.
Ακόμη είμαστε υπερήφανοι γιατί με ταχύτητες… φωτός
ολοκληρώνονται οι εργασίες του δήμου μας για την
αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες
σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής
απόδοσης τύπου LED. Προσφέροντας εξοικονόμηση
ενέργειας έως 70%, προστασία του περιβάλλοντος και
μεγαλύτερη ασφάλεια στις γειτονιές.
Με ρωτάτε για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η
μεγαλύτερη πρόκληση για το μέλλον είναι η επιστροφή
στην κανονικότητα. Για να χαιρόμαστε από κοντά τους
δικούς μας και να μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε
ξανά. Για να αισθανθούμε πάλι τις παλιές βεβαιότητες
στην καθημερινότητά μας. Και φυσικά να ζήσουμε την
ανάπτυξη.

Γράφει ο Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης*

Στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
δημιουργούμε έργα υποδομής
που βελτιώνουν την
καθημερινότητα των πολιτών
και προσφέρουν ανάσες
για τον αθλητισμό και τον
πολιτισμό

Όσο για το όραμά μου ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν
τα μεγάλα λόγια, αλλά οι πράξεις. Ο στόχος μου
είναι την επόμενη πενταετία να συνεχίσουμε και να
ολοκληρώσουμε ένα πολύπλευρο και ιστορικό έργο
που υποστηρίζεται από τους συμπολίτες μας. Για να
τελειώσουμε τα «μεγάλα», να συνεχίσουμε να είμαστε
αποτελεσματικοί στα «καθημερινά», βελτιώνοντας
ακόμη περισσότερο την εξυπηρέτηση του πολίτη
και για να διευρύνουμε κι άλλο την κοινωνική μας
αγκαλιά για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
Με τις ανάγκες της κάθε γειτονιάς. Από τα μικρά και
καθημερινά, όπως η καθαριότητα, τα σχολεία, οι
παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης μέχρι τα μεγάλα
έργα υποδομής που οδηγούν τις πόλεις μας στο
αύριο και πιο κοντά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Έτσι
θα συνεχίσω και στη νέα θητεία, με πολλή δουλειά
και ειλικρίνεια, έναν διαρκή έντιμο διάλογο με τους
συμπολίτες μου, όπως όλα αυτά τα χρόνια που με
τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.
• Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι Δήμαρχος ΠυλαίαςΧορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης
των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΤΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

«Το ΠΑΣΟΚ ενοχλεί»
Να κάθεται να χειροκροτά τις πολιτικές που έχουν
οδηγήσει σε εξαθλίωση εκατομμύρια πολίτες;
Εξαγγελίες που μετατρέπουν την πολιτική σε ένα
παζάρι νεοθωμανικού τύπου; Αυτή τη στιγμή η
χώρα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο μονοπάτι, σε
ένα πλαίσιο διεθνών προκλήσεων και βλέπουμε τη
κυβέρνηση να έχει χάσει την αξιοπιστία της, μετά
το σκάνδαλο των υποκλοπών, ένα βαθύ ζήτημα
Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός προσπαθεί
να το υποβαθμίσει, με μια ρητορική που ανήκει
σε μια περίοδο που χάρισε τερατογενέσεις, τις
οποίες επικαλέστηκε προσχηματικά για να θολώσει
την αλήθεια. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός
πρέπει να δώσει εξηγήσεις και να απαντήσει ποιος
και γιατί παρακολουθούσε τον Ν. Ανδρουλάκη.
Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν διαφορές με
την πολιτική της κυβέρνησης και το γυαλί
έσπασε με την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν
υπάρχει πεδίο συνεννόησης πλέον ΜητσοτάκηΑνδρουλάκη;
Ο Ν. Ανδρουλάκης έχει νωπή ισχυρή εντολή για
αυτόνομη πορεία και κατάθεση προγράμματος
σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης με επίκεντρο
τον άνθρωπο και τις ανάγκες. Το σκάνδαλο
είναι ένας καταλύτης πολιτικών εξελίξεων.
Ένα προσωποκεντρικό σύστημα εξουσίας
προσωποκεντρικό
παρακολουθούσε
έναν
πολιτικό αρχηγό της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ
στέκεται απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, αξιακά,
ηθικά και πολιτικά. Δεν δεχόμαστε κανένας να
χρησιμοποιεί την εξουσία ως τον έλεγχο του
κράτους. Προσωπικά δεν βλέπω κανένα πεδίο
συνεννόησης. Ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους.
Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη ΝΔ. Είναι και
το παράδειγμα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δύο
μοντέλα διακυβέρνησης τα οποία χαρακτηρίζονται
από την ανάγκη ελέγχου της εξουσίας.

Ο Ν. Ανδρουλάκης έχει
νωπή ισχυρή εντολή από
τη βάση της παράταξης
για αυτόνομη πορεία και
κατάθεση προγράμματος
σοσιαλδημοκρατικής
διακυβέρνησης με
επίκεντρο τον άνθρωπο
και τις ανάγκες του.
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Για τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, την υπόθεση
παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, τον
δύσκολο χειμώνα και τα μέτρα της κυβέρνησης και τη
νέα γενιά στο κίνημα μιλά στην «Κ» ο συντονιστής του
Δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Τσούμας.
Πολλές οι αναφορές του Κ. Μητσοτάκη από την
ΔΕΘ στο πρόσωπο του Ν. Ανδρουλάκη. Πώς το
εκλαμβάνετε στο ΠΑΣΟΚ;
Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε μια πολιτική
αποδρομή, σε ένα πολιτικό βέρτιγκο. Μετά την
εκλογή του Ν. Ανδρουλάκη απέφευγε οποιαδήποτε
αναφορά στο ΠΑΣΟΚ προσπαθώντας να το εξαφανίσει
από τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Φαίνεται
ότι «η σούπα χάλασε» και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πλέον
ενοχλεί, με την εντολή που έχει πάρει για αυτόνομη
πορεία μακριά από τα παραδείγματα διακυβέρνησης
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-Καμμένου. Τι ακριβώς περίμενε ο
Πρωθυπουργός από το ΠΑΣΟΚ;

Δύσκολος χειμώνας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε
μια σειρά μέτρων. Φτάνουν;
Θεωρούμε την αντίδραση της κυβέρνησης
καθυστερημένη. Το ΠΑΣΟΚ είχε ασκήσει έντονη
κριτική για την προσπάθεια αποσύνδεσης της
χώρας από τον άνθρακα και την ταύτιση με το
φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση παρά τις προτάσεις
του ΠΑΣΟΚ για πλαφόν στην λιανική, για μείωση
του ΕΦΚ, για επιδοτήσεις νέων κατασκευών για τη
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, επιλέγει
μια πολιτική οριζόντιας επιδότησης που δεν
λειτουργεί, ανακυκλώνει το πρόβλημα και παράγει
νέες στρεβλώσεις.
Εξελίσσεται μπροστά μας μια παρωδία. Νωπή η
δήλωση Πέτσα ότι όποιος δεν προσαρμόζεται,
πεθαίνει. Ο κ. Γεωργιάδης μας μιλά για χειμώνα
του 1942 που τότε πέθαναν 60.000 άνθρωποι
στην Αθήνα. Έχουμε μια κυβέρνηση που παίζει
το παιχνίδι του ολιγοπωλίου, απέναντι στα λαϊκά
συμφέροντα.
Νεολαία και ΠΑΣΟΚ ξανά πιο κοντά. Πέρασε η
«εποχή των δεινοσαύρων»;
Είναι πολύ σημαντικό για μια γενιά που έχει περάσει
τα πάνδεινα, την γενιά της κρίσης, να αντιλαμβάνεται
ότι το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει τα προβλήματα και
την δύσκολη καθημερινότητα αυτής της γενιάς
και να προτίθεται να εφαρμόσει πολιτικές που να
απαντούν σε αυτά τα προβλήματα. Παράδειγμα,
το θέμα της κοινωνικής κατοικίας που ανέδειξε
το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να πείσουμε τη νεολαία ότι
η πολιτική είναι κομμάτι της λύσης και όχι ακόμη
ένα πρόβλημα. Πιστεύουμε και μπορούμε να τα
καταφέρουμε.

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

&

43

Χρόνια

Αντιμετωπίζουμε
το πρόβλημα στη ρίζα του!
Το πλέον αναγνωρίσιμο όνομα εμπιστοσύνης
σε όλο τον κόσμο για την κλινική αποκατάσταση
των μαλλιών με εγγυημένα αποτελέσματα.
43 χρόνια λειτουργίας,
70.000 μεταμοσχεύσεις μαλλιών,
7 επιστημονικά κέντρα στην Ελλάδα
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του.
Με παγκόσμια πιστοποιητικά ποιότητας
και ολοκληρωμένα προγράμματα διάγνωσης
και εξατομικευμένης θεραπείας κατά της τριχόπτωσης,
δημιουργούν την πραγματική αναγέννηση
των μαλλιών σας.
43 χρόνια κάνουμε μικρά θαύματα επί-κεφαλής!

Ο ειδικός επί... κεφαλής!
ΑΘΗΝΑ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΠΑΤΡΑ • ΛΑΡΙΣΑ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΡΟΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 20, 551 33 Καλαμαριά, Τ.: 2310 458 555
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«Έρχεται»
κυκλικός κόμβος
στην Καραολή και
Δημητρίου
Αναπλάσεις 12,5
εκατ. ευρώ στο Δήμο
Κορδελιού Ευόσμου
– Κ. Σωτηράκης: «Δεν
γνωρίζω άλλο δήμο
στη δ. Θεσσαλονίκη να
έχει απορρφήσει τόσα
κονδύλια»

Ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
εξασφάλισε ακόμα 3 εκ.ευρώ για
αναπλάσεις
δρόμων και οδικού
φωτισμού,
καθώς
άμεσα
θα
πέσουν οι υπογραφές με το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για
την απορρόφηση συνολικού ύψους
12.5 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Το υπουργείο είχε εγκρίνει αρχικά 9.5
εκ.ευρώ για αναπλάσεις και αστικη
αναζωογόνηση. Πριν λίγες μέρες, ο
αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών
του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
Κωνσταντίνος Σωτηράκης βρέθηκε
στο υπουργείο, όπου του ζήτησαν
να καταθέσει και ένα έργο αστικής
αναζωογόνησης μέχρι 3 εκ.ευρώ και
θα το επιχορηγούσαν σαν συνέχεια
της πρώτης ένταξης που ήταν 9.5 εκ.
ευρώ.
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών
Κωνσταντίνος Σωτηράκης ανέφερε
στην «Karfitsa» πως δεν γνωρίζει
άλλο δήμο της δυτικής Θεσσαλονίκης
που να έχει χρηματοδοτηθεί με τόσα
χρήματα, ενώ τόνισε ότι η επιμονή της
διοίκησης έφερε αποτελέσματα.
«Πιστεύω ότι η επιμονή και οι
διεκδικήσεις αυτής της διοίκησης τα
τρία χρόνια της θητείας της όσον αφορά
την κεντρική διοίκηση τώρα φαίνονται
τα αποτελέσματα.Έχουν εγκριθεί Πάνω
από 22.000.000 εκατομμύρια ευρώ
από διάφορα υπουργεία και φορείς.
Δεν γνωρίζω άλλο δήμο τουλάχιστον
της Δυτικής Θεσσαλονίκης να έχει
απορροφήσει τόσα χρήματα σε
αυτή την αυτοδιοικητική θητεία. Ας
σταματήσουν καποιοι να λοιδορούν τη
διοίκηση και ας αναγνωρίσουν έστω
και τώρα ότι στέκεται και διεκδικεί
αυτά που αναλογούν στο δεύτερο
δήμο της Βορείου Ελλάδος».

Οι δρόμοι που θα γίνουν
αναπλάσεις
«Ανάσα» στο Κορδελιό θα δώσουν οι
αναπλάσεις σε κεντρικούς δρόμους,
όπως οι οδοί Αθ. Διάκου, Μερκούρη,
Εθνικής
Αντιστάσεως,
Κρήτης,
Σιάτιστης, ενώ για τον Εύοσμο η
δημοτική αρχή θα προχωρήσει στην
ανάπλαση της οδού Καραολή &
Δημητρίου και την κατασκευή νέου
κυκλικού κόμβου στη συμβολή των
οδών Καραολή & Δημητρίου και Μ.
Αλεξάνδρου.
Οι αναπλάσεις θα αλλάξουν την εικόνα
και την αισθητική αναβάθμιση του
δήμου, ενώ θα δώσει και περισσότερη
ασφάλεια στους πολίτες, καθώς
σύμφωνα με πληροφορίες βγήκε ο
ανάδοχος για τον φωτισμό της οδού
Αντώνη Τρίτση που τα τελευταία
χρόνια έχει «βυθιστεί» στο σκοτάδι.
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Μετά τη ΔΕΘ …
υποψήφιοι Δήμαρχοι
Εκκινούν για το Θώκο
του 2023!

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες όσον
αφορά τους υποψηφίους δημάρχους της
Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την αυλαία της
86ης ΔΕΘ. ‘Αλλωστε, θα απομένει περίπου
ένας χρόνος πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές
που έχουν οριστεί για τον Οκτώβριο του
2023 και η κλεψύδρα του χρόνου για όσους
ενδιαφέρονται είτε να διατηρήσουν, είτε να

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Μιχάλης Κούπκας

Ο Δρόσος Τσαβλής
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διεκδικήσουν το δημαρχιακό θώκο αρχίζει να
μετράει αντίστροφα.
Μπορεί οι όποιες διαδικασίες να «πάγωσαν»
προσωρινά, λόγω του θέρους αλλά και της
παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στην
πόλη, όμως από τις επόμενες ώρες έρχονται
ανασχηματισμοί διοικήσεων, ανακοινώσεις
νέων παρατάξεων, προγραμματισμός

εκδηλώσεων και παρουσιάσεις ονομάτων
που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια των
υποψηφίων δημάρχων! ‘Απαντες φαίνονται
έτοιμοι να σφυρίξουν την έναρξη του
προεκλογικού αγώνα…

Πρώτα ο ανασχηματισμός, μετά τα
ονόματα για τον Κ.Ζέρβα
Θέμα λίγων 24ωρών είναι πλέον για τον
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο
Ζέρβα, να ανακοινώσει ανασχηματισμό.
Αυτός θα είναι ο τελευταίος πριν τις
εκλογές και με τα καινούργια πρόσωπα θα
πορευτεί μέχρι την κάλπη. Τα προβλήματα
λίγο - πολύ για τον δήμαρχο είναι γνωστά
και αφορούν την έλλειψη πάγκου και την
άρνηση ορισμένων να αναλάβουν θέσεις
άμισθων αντιδημάρχων.
‘Ετσι, οι όποιες αλλαγές αναμένονται
περιορισμένες. Ο δήμαρχος γράφει και
σβήνει για να καταλήξει στο κατάλληλο
σχήμα,
ωστόσο
οι
πληροφορίες
αναφέρουν πως θα αλλάξει χαρτοφυλάκιο
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Μιχάλης
Κούπκας, μετά από τρία χρόνια παρουσίας
στη συγκεκριμένη θέση. Η αλλαγή αυτή
θα φέρει «καραμπόλες» κι εκεί ξεκινά ο
«πονοκέφαλος».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο
δήμαρχος σκέφτεται ενδεχόμενο αλλαγής
και σε άλλες νευραλγικές θέσεις, όπως για
παράδειγμα η αντιδημαρχία Καθαριότητας.
Μάλιστα, εξετάζει το ενδεχόμενο να
«ενωθούν» αντιδημαρχίες και τα πρόσωπα
που θα αναλάβουν να έχουν αυξημένες
αρμοδιότητες. Στο κάδρο είναι και η
επιστροφή κάποιων προσώπων, μεταξύ
αυτών ο Χάρης Αηδονόπουλος.
Μετά τον ανασχηματισμό και ειδικότερα
προς τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές
Οκτωβρίου θα ακολουθήσει μεγάλη
εκδήλωση όπου ο κ.Ζέρβας θα ανακοινώσει
την παράταξη με την οποία θα διεκδικήσει
για δεύτερη τετραετία την ψήφο των
πολιτών της Θεσσαλονίκης. Ακολούθως,
θα γίνουν γνωστά και τα ονόματα των
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με
τους οποίους ο δήμαρχος έχει ήδη δώσει
τα χέρια για συνεργασία.

‘Ετοιμος να ανακοινώσει και ο
Δρ.Τσαβλής - Ποιοι άλλοι «παίζουν»
δυνατά
‘Ετοιμος για το επόμενο βήμα, αυτό της
ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του για
τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης,
φαίνεται πως είναι και ο Δρόσος Τσαβλής.
Ο πνευμονολόγος και πρώην πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης
εκτιμάται πως μέσα στον επόμενο μήνα
θα κάνει γνωστή την πρόθεσή να κατέβει
απέναντι στον Κωνσταντίνο Ζέρβα,
με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί στις
προηγούμενες εκλογές με τον κ.Τσαβλή να
εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς δημοτικός
σύμβουλος.
Οι δύο άνδρες ήρθαν σε ρήξη για τους
εκτός λίστας εμβολιασμούς. Αποτέλεσμα
ήταν να διαγραφεί ο κ.Τσαβλής από τη
διοικούσα παράταξη, με τον γιατρό να

κάνει λόγο για συκοφαντική εμπλοκή
του ονόματος του στην υπόθεση και για
ανήθικη και μικροπολιτική συμπεριφορά
του δημάρχου.
Για την ίδια μάχη, αυτή του δήμου
Θεσσαλονίκης, έχουν ήδη ανακοινώσει
υποψηφιότητα και αναμένονται οι επόμενες
κινήσεις από τους Γιώργο Ορφανό και ο
Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Εξακολουθούν
να παίζουν δυνατά οι Αθανάσιος Σαββάκης
και Ανδρέας Παπαμιμίκος, που όμως
κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, ενώ οι
πληροφορίες αναφέρουν πως δύο ακόμη
πολύ δυνατά ονόματα (ένας άνδρας και
μία γυναίκα) εξετάζουν το ενδεχόμενο
διεκδίκησης του δημαρχιακού θώκου.

Επίσημη έναρξη της
προεκλογικής μάχης
και σε άλλους δήμους

Ο Κλεάνθης Μανδαλιανός

Θέμα λίγων 24ωρών είναι πλέον για τον
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα,
να ανακοινώσει ανασχηματισμό. Αυτός θα
είναι ο τελευταίος πριν τις εκλογές και με τα
καινούργια πρόσωπα θα πορευτεί μέχρι την
κάλπη.

Ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης από τις
αρχές του καλοκαιριού ανακοινώνει
ονόματα υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων που θα τον στηρίξουν
στην προσπάθεια να διεκδικήσει
την αλλαγή στον δήμο Κορδελιού
Ευόσμου. Πλέον, σχεδιάζει την πρώτη
επίσημη εκδήλωση για τις αρχές
Οκτωβρίου, εκεί όπου θα ανακοινώσει
το όνομα της παράταξης της οποίας θα
ηγηθεί και θα βρεθεί κόντρα στο νυν
δήμαρχο, Κλεάνθη Μανδαλιανό.
Για την πρώτη επίσημη κίνηση
ετοιμάζεται και ο Δημήτρης Ασλανίδης,
υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά.
Στις 9 Οκτωβρίου θα καλέσει όλους
τους πολίτες να παραστούν στην
ιδρυτική διακήρυξη της παράταξης
«Αλλαγή» στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Χρήστος Τσακίρης».

Ο κ.Ασλανίδης έχει ήδη δώσει τα χέρια
με 100 υποψηφίους, εκ των οποίων
πολλοί είναι εν ενεργεία δημοτικοί και
κοινοτικοί σύμβουλοι.
Τις επόμενες κινήσεις του σχεδιάζει
και ο Χρήστος Βάρδας, υποψήφιος
δήμαρχος του δήμου Καλαμαριάς.
Στο πλευρό του δικηγόρου για
τις αυτοδιοικητικές εκλογές του
2023 στέκεται και ο επί τρεις
θητείες
δήμαρχος
Καλαμαριάς,
Χριστόδουλος Οικονομίδης, ο οποίος
τονίζει σε σχετική δήλωσή του
πως η πρωτοβουλία του κ.Βάρδα
ανταποκρίνεται
στις
σημερινές
αυτοδιοικητικές συνθήκες της πόλης.
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Τιμή στη γυναικεία
επιχειρηματικότητα

το επίκεντρο των Επιχειρηματικών Βραβείων
«Θαλής ο Μιλήσιος» του 2022 τέθηκε η γυναίκα, θέλοντας να αναδειχθεί η συμβολή της στην κοινωνία, στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.
Τα 4α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»
απονεμήθηκαν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία υπουργών,
ευρωβουλευτών, βουλευτών, στελεχών της τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων τοπικών φορέων και του
επιχειρηματικού κόσμου.
Τα φετινά βραβεία διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(ΕΒΕΑ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
(ΣΕΓΕ) και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
Χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης ήταν η Alpha Bank
και η Εθνική Ασφαλιστική, ασημένιος χορηγός η EY Ελλάδος και χάλκινοι χορηγοί η ΑΒ Βασιλόπουλος και η
ΔΕΗ. Υποστηρικτές της διοργάνωσης: Lamda Development, J. Safra Sarasin, Άκτωρ, ΔΕΠΑ, Εθνική Τράπεζα,
Ελληνικός Χρυσός (Hellas Gold), ΕΥΑΘ, Μασούτης.
Στα τέταρτα Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος» βραβεύθηκαν με το:
l Βραβείο «Ελληνίδα Επιχειρηματίας - Δημιουργός brand», οι κυρίες Ελένη Κωνσταντινίδου, ιδρύτρια και πρόεδρος, και Σίλια Σιγαλού, ιδρύτρια και
διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας CALLISTA.
l Βραβείο «Διοίκηση Νεοφυούς Επιχείρησης», η
κυρία Ζηνοβία Μαυροειδή, CEO της εταιρείας EFRESH.
l Βραβείο «Προσφορά στην Έρευνα και Καινοτομία», η κυρία Έλενα Χουλιάρα, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος ASTRAZENECA Ελλάδας &
Κύπρου.

Βραβεία για εννιά σημαντικές κυρίες
του επιχειρηματικού κόσμου - Τέσσερις
τιμητικές διακρίσεις
l Βραβείο «Ελληνίδα Επιχειρηματίας του εξωτερι-

Από αριστερά προς τα δεξιά: Administrative Manager
Palladian Communication Specialists, κ. Κωνσταντίνος
Λυμπέρης, Εκδότης GK Media Publishing, κ. Νίκος
Καραμανλής, CEO Palladian Communication Specialists, κ.
Γιώργος Λυμπέρης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Administrative Manager
Palladian Communication Specialists, κ. Κωνσταντίνος
Λυμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής,
κ. Σταύρος Κωνσταντάς, CEO Palladian Communication
Specialists, κ. Γιώργος Λυμπέρης
Από αριστερά
προς τα δεξιά:
Γενικός
Διευθυντής
Εθνικής
Ασφαλιστικής,
κ. Τάσος
Αναστασίου,
Ιδρύτρια και
Πρόεδρος
Callista, κα
Ελένη
Κωνσταντινίδου
, Ιδρύτρια και
Διευθύνουσα
Σύμβουλος
Callista, κα
Σίλια Σιγαλού
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Υπουργός
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
κύριος Άδωνις
Γεωργιάδης

κού», η κυρία Μαίρη Κατράντζου, Founder & Creative Director του brand MARY KATRANTZOU.
l Βραβείο «Διοίκηση Οικογενειακής Επιχείρησης»,
η κυρία Μαρίνα Οφλούδη - Γιαβρόγλου, πρόεδρος
της εταιρείας SOYAMILLS INTERNATIONAL LTD.
l Βραβείο «Εξαγωγική Αριστεία», η κυρία Μαίρη
Χατζάκου, πρόεδρος της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ.
l Βραβείο «Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος», η κυρία
Βασιλική Αναγνώστου, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου EPSILON ΝET
l Βραβείο «Επικεφαλής Πρωτοποριακής Επιχείρησης», η κυρία Λένα Φιλίππου - Κορρέ, Korres
Co-Founder & Chief Innovation Officer της εταιρείας KORRES.

Τιμητική διάκριση έλαβαν:
l Η Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, νομισματολόγος, επι-

μελήτρια Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank,
για την προσφορά της στον πολιτισμό.
l Η κυρία Καλλιρόη Δανάλη Αποστολοπούλου, επιχειρηματίας, για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση
της γυναικείας παρουσίας στην επιχειρηματική και
κοινωνική ζωή της σύγχρονης εποχής.
l Η κυρία Μαρία Θέμελη, επίκουρη καθηγήτρια της
Ιατρικής στο πανεπιστήμιο VU University Medical
Center της Ολλανδίας και ερευνήτρια, για την πολυετή προσφορά της στον χώρο της Έρευνας και
της Ιατρικής και κατόπιν των πρωτοπόρων ερευνών
που διεξάγει στον τομέα της ανοσοθεραπείας για
την καταπολέμηση του καρκίνου.
l Η κυρία Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, πρωταθλήτρια
Ευρώπης στο βάδην, σε αναγνώριση της εξαιρετικής της προσπάθειας, της μοναδικής της επιτυχίας
και του ήθους της.
Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
κ. Κωστής Χατζηδάκης
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Από αριστερά
προς τα δεξιά:
Υπουργός
Προστασίας του
Πολίτη, κ.
Παναγιώτης
(Τάκης)
Θεοδωρικάκος,
Υφυπουργός
Πρόνοιας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κα
Δόμνα
Μιχαηλίδου,
Εκδότης GK
Media Publishing,
κ. Νίκος
Καραμανλής

Από αριστερά προς τα δεξιά: Εκδότης GK Media Publishing, κ. Νίκος Καραμανλής,
Επικεφαλής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας - Alpha Bank, κ. Δημήτριος
Χαριζάνης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, CEO Palladian Communication
Specialists, κ. Γιώργος Λυμπέρης

Παράδοση βραβείων και χαιρετισμοί
Τα βραβεία παρέδωσαν οι κυρίες Δόμνα Μιχαηλίδου,
υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Εύα Καϊλή, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και ευρωβουλευτής ΚΙΝΑΛ, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ευρωβουλευτής ΝΔ, και οι κύριοι Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιώργος Γεωργαντάς,
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκος
Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ευρωβουλευτής ΝΔ, Σταύρος Κωνσταντάς, διευθύνων σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλιστικής, Τάσος Αναστασίου, γενικός διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτριος Χαριζάνης, επικεφαλής Διεύθυνσης Δικτύου καταστημάτων
Ελλάδας ALPHA BANK.
Τα φετινά βραβεία, με επίκεντρο την γυναίκα, επιβράβευσαν σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες
του επιχειρηματικού -και όχι μόνο- στίβου, οι οποίες
με τις πρωτοβουλίες, το έργο και τις δράσεις τους σηματοδοτούν μια νέα εποχή, όπου η γυναίκα πρωταγωνιστεί σε θέσεις με νευραλγικό ρόλο. Τα βραβεία χαιρέτισαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρος
Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυ-

Από
αριστερά
προς τα
δεξιά:
Υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων,
κ. Γεώργιος
Γεωργαντάς,
Ζηνοβία
Μαυροειδή,
CEO eFresh.gr

Από αριστερά προς τα δεξιά: Εκδότης GK Media Publishing,
κ. Νίκος Καραμανλής, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, κ. Σταύρος Αθ.
Καλαφάτης, CEO Palladian Communication Specialists, κ.
Γιώργος Λυμπέρης

βέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Άγγελος Χαριστέας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας και η εκπρόσωπος του προέδρου της
Κριτικής Επιτροπής των βραβείων και μέλος αυτής, κυρία Ευτυχία Κασελάκη, Partner της EY Ελλάδος.

Από
αριστερά
προς τα
δεξιά:
Ευρωβουλευ
τής ΠΑΣΟΚ
και Αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κα Εύα
Καϊλή, κα
Ρόη Δανάλη
Αποστολοπο
ύλου,
Επιχειρηματίας

Οι χΟρηγΟI
Χορηγοί επικοινωνίας της φετινής
διοργάνωσης ήταν τα ακόλουθα Μέσα
Ενημέρωσης: Αθηναϊκό Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, Bankingnews.gr,
Bankwars.gr, BnB Daily, Businessdaily.gr,
Capital.gr, Cnn.gr, Epixeiro.gr, Euro2day.gr,
FnB Daily, Grtimes.gr, Καρφίτσα,
Μακεδονία της Κυριακής, Makthes.gr,
Mikrometoxos.gr, Παρασκήνιο, Political,
Queen.gr, Theceo.gr, Thesstoday.gr.
Ο θεσμός των Επιχειρηματικών Βραβείων
«Θαλής ο Μιλήσιος» διοργανώνεται από την
Palladian Communications και την GK
Media Publishing. Την εκδήλωση
παρουσίασε ο κύριος Γρηγόρης
Αρναούτογλου.

Τα φετινά 4α Επιχειρηματικά Βραβεία
διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα
του ΕΒΕΑ, του ΕΒΕΘ, της ΚΕΕΕ,
του ΣΒΕ, του ΣΕΒΕ, του ΣΕΓΕ και
της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Από αριστερά προς
τα δεξιά: Founder &
Creative Director,
Μαίρη Κατράντζου,
Υφυπουργός
Πρόνοιας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κα
Δόμνα Μιχαηλίδου

Ο παρουσιαστής της
εκδήλωσης, Γρηγόρης
Αρναούτογλου

Από αριστερά προς τα
δεξιά: Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιος
για τις Ιδιωτικές
Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ,
κ. Νίκος Παπαθανάσης,
Πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ, κα
Μαίρη Χατζάκου
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«Έτσι με έκαιγαν
με σίδερο οι
βασανιστές μου»
Η φρίκη που βίωσε 16χρονος Αφγανός στα χέρια
διακινητών μεταναστών που απαιτούσαν χρήματα για να
τον αφήσουν ελεύθερο
Λεπτό προς λεπτό τη φρίκη την οποία
έζησε στα χέρια των βασανιστών του,
περιγράφει ένας 16χρονος Αφγανός.
Βρέθηκε σε ένα διαμέρισμα της
Θεσσαλονίκης, όπου Πακιστανοί
τον βασάνιζαν καίγοντας το σώμα
του με καυτό σίδερο για ρούχα. Τον
χτυπούσαν σε πόδια και χέρια. «Τρέμω
μόνο που βλέπω τη φωτογραφία
του», είχε πει στους αστυνομικούς
που είχαν εισβάλει στο διαμέρισμα
και τον απελευθέρωσαν. Η κατάθεσή
του, καθώς ο ίδιος δεν είναι γνωστό
πλέον πού βρίσκεται, διαβάστηκε στο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Οι
βασανιστές του καταδικάστηκαν σε
βαριές ποινές μέχρι και σε 141 χρόνια
κάθειρξη.
Η ιστορία του 16χρονου Αφγανού,
όπως και ενός 21χρονου ομοεθνή
του έγινε γνωστή όταν στις «πιάτσες»
των
μεταναστών
κυκλοφόρησε
βίντεο που έδειχνε με ποιόν τρόπο
κακοποιούνταν. Οι βασανιστές τους
είχαν στείλει το βίντεο στους συγγενείς
τους, πιέζοντάς τους με αυτόν τον
τρόπο να καταβάλλουν επιπλέον
1.500 ευρώ. Τα σημάδια, όταν έδινε
κατάθεση ήταν νωπά στο σώμα του.
Στην ψυχή του θα μείνουν για πάντα.
Ο ανήλικος ξεκίνησε μόνος του από τη
χώρα του για να φτάσει στη Ρουμανία,
όπου ζούσε ο ξάδερφός του. Μέσω
Ιράν, πήγε στην Τουρκία και από
εκεί στην Ελλάδα. «Ο διακινητής
μας Καν μιλούσε διαρκώς με
Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι του
ζητούσαν τσιγάρα. Ένας στρατιώτης
έλεγξε τα πράγματά μας και πήρε
15 ευρώ από έναν Άραβα, που
είχε στο παντελόνι του», κατέθεσε
επιβεβαιώνοντας την εμπλοκή των
Τούρκων στρατιωτών στη διακίνηση
μεταναστών. Οι διακινητές στη χώρα
μας τον παρέλαβαν στην Ξάνθη. Μόλις
έφτασε σε διαμέρισμα του Ευόσμου
στη Θεσσαλονίκη, ενημέρωσε τους
συγγενείς του και κατέθεσαν τα
χρήματα που είχαν δεσμευτεί, 2.600
ευρώ.
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Διεκδικούσαν και άλλα χρήματα
Όμως οι διακινητές τον οδήγησαν σε
παράπηγμα, όπου τον χτυπούσαν.
Διεκδικούσαν από τους συγγενείς
του ακόμη 1.500 ευρώ για να τον
αφήσουν ελεύθερο. «Μας έδερναν
κάθε εμένα. Εμένα, τον άλλον
Αφγανό και έναν Άραβα. Ο τελευταίος
κατάφερε να ξεφύγει, την ώρα που
ο Πακιστανός έδερνε εμένα». Αυτή
ήταν η καθημερινότητα. Όμως ο
ανήλικος κινδύνεψε να πέσει θύμα
βιασμού. «Εκτός από το ξύλο μία μέρα
προσπάθησε να βγάλει το εσώρουχό
μου και να με βιάσει. Προσπαθούσα
να τον αποτρέψω και κρατούσα το
εσώρουχό μου. Μας ανάγκαζαν να
κοιμόμαστε με το εσώρουχο για να μην
μπορούμε να ξεφύγουμε», κατέθεσε.
«Βλέποντας την αντίδρασή μου,
άρχισε να με χτυπάει περισσότερο».
Σοκάρουν όσα κατέθεσε όμως
για τον βασανισμό με τη συσκευή
σιδερώματος ρούχων. «Αφού με
έδειρε», λέει αναφερόμενος στον ίδιο
Πακιστανό, «έκαιγε την πλάτη μου με
μία συσκευή σιδερώματος και ο ένας
άλλος Πακιστανός τραβούσε βίντεο.
Το βίντεο το έστειλαν σε συγγενείς
μου για να πάρουν χρήματα». Τα
ίδια και ο 21χρονος ομοεθνής του:
«Μας φυλούσαν δύο σωματώδεις
Πακιστανοί. Και μας χτυπούσαν πολύ
άσχημα, στην πλάτη, στα χέρια και
αλλού, χρησιμοποιώντας ξύλινα και
πλαστικά κοντάρια. Το χειρότερο ήταν
όταν ήρθαν δύο διακινητές και μας
έκαιγαν με ένα σίδερο για τα ρούχα
και ο ένας τραβούσε βίντεο και μας
είπε ότι το έστειλε στις οικογένειές
μας».
Και δεν έφτανε μόνον αυτό. Όπως
κατέθεσε ο 21χρονος «έλεγαν στις
οικογένειές μας ότι αν δεν στείλουν
άμεσα και άλλα χρήματα θα μας
σκοτώσουν. και 6 μηνών σε 14
Πακιστανούς

Είχαν και ένα κοντάρι και μας
χτυπούσαν με αυτό. Την ημέρα που
μας απελευθέρωσαν οι αστυνομικοί
είχαν τηλεφωνήσει στους δικούς μου.
Τους είπαν ότι ήταν η τελευταία μέρα
και αν δεν έστελναν χρήματα δεν θα
με ξαναέβλεπαν».
Τα όσα συνέβαιναν με τις διακινήσεις
και τους βασανισμούς των μεταναστών
είχαν προκαλέσει την έρευνα της
δίωξης οργανωμένου εγκλήματος
της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που
έφτασαν τόσο στο διαμέρισμα όσο
και σε ένα παράπηγμα όπου τους
είχαν οδηγήσει και τους βασάνιζαν.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
επέβαλε ποινές κάθειρξης 943 χρόνων
και 6 μηνών σε 14 Πακιστανούς που
ενεπλάκησαν στις διακινήσεις και τους
βασανισμούς.

Σκέψεις, Απόψεις & Δεσμεύσεις
του πρ. βουλευτή Χαλκιδικής Ευθύμη
Καρανάσιου
…για τις υποδομές

Ποιά είναι τα
οραματικά έργα
που θα αλλάξουν
την εικόνα της
Χαλκιδικής
Υποδεχόμενοι πριν από λίγες μέρες τον
Υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια στη
Χαλκιδική, διαπίστωσα (μεταξύ άλλων) ότι
παραμένει το χρόνιο αίτημα των τουριστικών
επιχειρηματιών της Ανατολικής Χαλκιδικής για
δημιουργία δύο πολύ βασικών τουριστικών
υποδομών:
•Του Λιμανιού της Ουρανούπολης,
•Του πεζόδρομου, που οδηγεί από τη Σκάλα
Τρυπητής στην Ουρανούπολη.
Αν βέβαια ήμουν στη θέση τους θα πρόσθετα
και το αίτημα κατασκευής μαρίνας στην
Ουρανούπολη και την Αμμουλιανή.
Είναι εξωφρενικά λυπηρό το γεγονός της
απαξίωσης από τους αρμόδιους φορείς
δημιουργίας λιμανιού στην Ουρανούπολη: το
θέμα αυτό άλλωστε «κινήθηκε» για πρώτη
φορά πριν 15 χρόνια από την τότε Πρόεδρο του
Συλλόγου Επαγγελματιών Ουρανούπολης, κ.
Ελευθερία Λεμονιάδου, σε ειδική συνεδρίαση,
όπου πρώτος διέγνωσα και τόνισα την
ακαταλληλότητα των δεδομένων και των
ζητούμενων.
Ο τελευταίος σταθμός πριν από τον Άθωνα,
ο οποίος τη μετά covid εποχή υποδέχθηκε
περίπου 1.000.0000 επισκέπτες:
▶είτε προσκυνητές που φιλοξενήθηκαν στις
Ιερές Μονές,
▶είτε απλούς επισκέπτες, που πραγματοποίησαν
τον παράπλου του Αγίου Όρους,
μένει αναξιοποίητος, έχοντας μετατραπεί σε
«γεφύρι της Άρτας» - αποτέλεσμα τραγικών (και
«απλήρωτων») λαθών του φορέα υλοποίησης.
Κι ενώ ο Δήμαρχος Αριστοτέλη πραγματοποιεί
– σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό – ένα
εκπληκτικό πρόγραμμα τουριστικής προβολής
και προώθησης, που το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα θα αποτελέσει πιλότο για
όλους τους Δήμους της χώρας, η εικόνα
της Ουρανούπολης αμαυρώνεται από το
«στοιχειωμένο» έργο υποδομής.

Συμπληρωματικά αυτής της εξέλιξης, έρχεται
να προστεθεί η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας
πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, που θα οδηγεί
τον επισκέπτη από το λιμάνι της Τρυπητής στην
Ουρανούπολη. Η εν λόγω υποδομή, σύμφωνα με
το μελετητή, χρήζει νέας χάραξης της εθνικής οδού
περιμετρικά της παλιάς, έτσι ώστε να επιτρέψει την
ελεύθερη διάβαση στον υφιστάμενο παραλιακό
δρόμο.
Έργα οραματικά, που θα αλλάξουν την τουριστική
εικόνα, αλλά και την τουριστική ιστορία στο τρίτο
πόδι της Χαλκιδικής. Δεδομένου ότι:
•διαχειρίστηκα τα θέματα,
•ότι βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία με τους
τουριστικούς επαγγελματίες και
•επειδή ο τουρισμός στη Χαλκιδική αξίζει να έχει
ανθρώπους που δημιουργούν για τον τόπο και δεν
«πασαλείβουν» όλα με όλα για να εξασφαλίσουν μια
φωτογραφία σε ένα δελτίο Τύπου,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ
▶ Να συνεργασθώ με τον εξαιρετικά αποτελεσματικό
Δήμαρχο Αριστοτέλη, Στέλιο Βαλιάνο, ο οποίος
μόλις ολοκλήρωσε μία σύνθετη και επίπονη
προσπάθεια, προκειμένου να εκπονηθεί νέα μελέτη
για την κατασκευή του λιμανιού της Ουρανούπολης,
▶ Να δημιουργήσω συνθήκες επίσπευσης από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που φέρει την
ευθύνη, εκπόνησης της εν λόγω μελέτης χωρίς
περαιτέρω χρονοτριβή,
▶ Να προβώ σε εκείνες τις ενέργειες = που
θα επικαιροποιήσουν τη μελέτη δημιουργίας
πεζόδρομου στην Ουρανούπολη, δεδομένου ότι
το υφιστάμενο πόνημα μετρά πάνω από 30 χρόνια
ζωής - κλειδωμένο άραγε σε ποιο συρτάρι;
▶ Να εντάξω στη συζήτηση την επικακτική ανάγκη
δημιουργίας μαρίνας ή μαρινών στην περιοχή της
Ουρανούπολη – Αμμουλιανής: τουρισμός χωρίς
μαρίνες σήμερα δεν υφίσταται.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΑΚΟΜΗ

Να μεταφέρω αυτήν την εικόνα
στα αρμόδια και στα συναρμόδια
Υπουργεία, μιας και η ευκαιρία που
είχε ο Υπουργός να ακούσει τα
πραγματικά προβλήματα αναλώθηκε
σε αντεγκλήσεις με τοπικιστικό
αντιπολιτευτικό περιεχόμενο (τί
κρίμα…)
Η Χαλκιδική πρέπει επιτέλους
να στηριχθεί από ανθρώπους
ανοικτόμυαλους και προκομένους. Να
περάσει από το όραμα στο έργο.
Γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι μόνο το
όραμα δεν της ήταν αρκετό…
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Απόφαση – χαστούκι για
εταιρίες ενέργειας που
κόβουν αυθαίρετα το ρεύμα

«Η εταιρία παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας
καταχρηστικά έδωσε εντολή απενεργοποίησης του
μετρητή της παροχής της ενάγουσας (ιδιοκτήτριας
βιοτεχνίας), χωρίς προηγουμένως να την ενημερώσει,
διότι δεν είχε κάποια απαίτηση σε βάρος της».
Με αυτές τις φράσεις το Μονομελές Πρωτοδικείο της
Θεσσαλονίκης με απόφασή του που δημοσιεύτηκε
πριν λίγες ημέρες δικαίωσε ιδιοκτήτρια βιοτεχνίας στο
νομό Θεσσαλονίκης. Ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) διέκοψε
την ηλεκτροδότηση ύστερα από εντολή εταιρίας, που
υποστήριζε ότι ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας είχε παλιότερο
χρέος, παρ’ ότι και εκείνος προσκόμιζε αποδείξεις ότι το
είχε ξοφλήσει. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι το χρέος είχε
καταβληθεί και έκρινε ότι η διακοπή ήταν παράνομη
που προκάλεσε προβλήματα στη βιοτεχνία. «Από την
ως άνω συμπεριφορά η ενάγουσα ιδιοκτήτρια της
βιοτεχνίας υπέστη ηθική βλάβη λόγω της προσβολής
της προσωπικότητάς της και επομένως η πρώτη των
εναγομένων έχει υποχρέωση να την αποζημιώσει για
την ηθική βλάβη που αυτή υπέστη», σημειώνεται στην
απόφαση.
«Αυτό που έχει σημασία στην απόφαση και γενικά
για τέτοιες υποθέσεις είναι πώς αντιμετώπισε το
συγκεκριμένο δικαστήριο μία από τις μεγάλες εταιρίες
του ρεύματος. Δέχτηκε ότι έκανε μία αυθαίρετη
ενέργεια και ότι προσπάθησε ουσιαστικά να εκβιάσει
για να πληρωθεί χρήματα που είχαν ήδη καταβληθεί»,
σημείωσε ο συνήγορος της ιδιοκτήτριας της εταιρίας
Γιώργος Διονάς.

Άλλο χρέος

Η βιοτεχνία τον Ιούλιο του 2019 αναγκάστηκε να διακόψει
τις δραστηριότητές της αφήνοντας εκτεθειμένους τους
πελάτες της, καθώς η εταιρία ενέργειας, επικαλούμενη
ένα παλιό χρέος του συζύγου της ιδιοκτήτριας αποφάσισε
να κινήσει τις διαδικασίες διακοπής, μέσω του ΔΕΔΔΗΕ.
«Με το ισχύον καθεστώς ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει νομικό
δικαίωμα να κάνει έλεγχο για τη διακοπή, αυτό είναι
προβληματικό», σημείωσε ο κ. Διονάς. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρίας ενέργειας, ο
σύζυγος της βιοτέχνη πριν τη συνταξιοδότησή του το 2012
δεν κατέβαλε λογαριασμούς ύψους 1.225 ευρώ. Ωστόσο
όμως, σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκομίστηκαν και
δέχτηκε το δικαστήριο, η οφειλή εξοφλήθηκε κανονικά
σε δύο δόσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Ξαφνικά
όμως η εταιρία ενέργειας προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών και παρουσίασε νέα οφειλή του ατόμου, που
αμφισβητήθηκε από τον ίδιο, όπως άλλωστε δέχτηκε
το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. βάσει της απόφασης
εκείνης προχώρησε στη διακοπή του ρεύματος της
βιοτεχνίας της συζύγου του.
Η ζημιά στη βιοτεχνία ήταν μεγάλη: «Λόγω της μη
ηλεκτροδότησης παρέμειναν εκκρεμείς οι αναφερόμενες
παραγγελίες και συνεπώς υπήρχαν παράπονα των
πελατών και επίσης επλήγη η φήμη και η αξιοπιστία της
επιχείρησης, ενώ επιπλέον βίωσε έντονο άγχος και λύπη
καθώς δεν μπόρεσε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
της», σημειώνεται στην αγωγή που κατατέθηκε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ηλεκτροδότηση είχε
αποκατασταθεί πάλι με προσφυγή στα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης, αφού η εταιρία ενέργειας δεν δεχόταν
τις αποδείξεις της Τράπεζας για την καταβολή των
δόσεων και την εξόφληση του λογαριασμού του
συζύγου. Το δικαστήριο απασχόλησε επίσης το
γεγονός ότι οι οφειλέτες ήταν διαφορετικά φυσικά
πρόσωπα αν και το χρέος θεωρήθηκε ενιαίο, παρ’
ότι εξοφλήθηκε, καθώς αφορούσε την ίδια γραμμή
παροχής. Η ιδιοκτήτρια της βιοτεχνίας διεκδίκησε
αποζημίωση για ηθική βλάβη ποσού 5.000 ευρώ και
το δικαστήριο τη δικαίωσε επιδικάζοντας αποζημίωση
για τον συγκεκριμένο λόγο 1.000 ευρώ. «Ότι έφτασε
το δικαστήριο να καταδικάσει τη συμπεριφορά
αυτή, έστω και με αυτό το συμβολικό ποσό, είναι
πολύ σημαντικό καθώς έχει απέναντί της εταιρίες
μεγαθήρια», σχολίασε μιλώντας στην Karfitsa ο κ.
Διονάς.
«Η εταιρία ενέργειας ούτε αμφισβητεί, ούτε αρνείται
την ανυπαρξία της οφειλής της ενάγουσας, αλλά ούτε
και με κάποιον τρόπο διεκδικεί την είσπραξή της από
αυτήν», τονίζεται στην απόφαση, αιτιολογώντας την
κρίση του δικαστηρίου που δικαίωσε την ιδιοκτήτρια
της βιοτεχνίας. Μάλιστα περιγράφει στην απόφαση
πρακτικές στις οποίες δεν γίνεται έλεγχος, όμως
προχωρούν στη διακοπή ηλεκτροδότησης. «Δεν
έλαβαν υπόψη τους διενεργώντας τον απαραίτητο
έλεγχο προς τη διαπίστωση της ανυπαρξίας οφειλής,
τον οποίο μάλιστα λόγω της παρόδου μεγάλου
χρόνου (6,5 έτη) θα έπρεπε να διενεργήσουν με
ιδιαίτερη προσοχή και με επιμέλεια κάτι που ευχερώς
θα μπορούσαν να κάνουν», αναφέρεται στη δικαστική
απόφαση.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αποζημίωσε
ιδιοκτήτρια εταιρίας για διακοπή της ηλεκτροδότησης
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Εκπτώσεις και προσφορές
σε φροντιστήρια και
δραστηριότητες

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΤΣΟΥ

Ο Σεπτέμβριος άρχισε με τα έξοδα να «τρέχουν»
και τους γονείς να έχουν πάρει χαρτί και μολύβι
για να υπολογίσουν τα χρήματα που απαιτούνται
για τα φροντιστήρια, αλλά και τις εξωσχολικές
δραστηριότητες των παιδιών τους, στον απόηχο των
ανατιμήσεων στα βασικά προϊόντα κι υπηρεσίες.
Με
προσφορές, αναπροσαρμογή των τιμών,
μειώσεις διδάκτρων κι αρκετές δόσεις ξεκίνησαν τη
λειτουργία τους τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
στη Θεσσαλονίκη. Μείωση στην τιμή των διδάκτρων
που αγγίζει το 10% συγκριτικά με πέρσι καταγράφεται
φέτος στα περισσότερα φροντιστήρια της
Θεσσαλονίκης.
«Προχωρήσαμε σε εκπτώσεις και μειώσεις στις τιμές
των διδάκτρων, προκειμένου να μπορέσουν οι γονείς
να ανταποκριθούν στα έξοδα. Προσπαθούμε μέσα
από τις διευκολύνσεις οι μαθητές να συνεχίσουν να
έχουν ποιοτική εκπαίδευση και προετοιμασία για τις
εξετάσεις με καλούς εκπαιδευτικούς και ολιγομελή
τμήματα», αναφέρει στην εφημερίδα Karfitsa, o
Δημήτρης Ασλανίδης, ιδιοκτήτης φροντιστηρίων
μέσης εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκης και προσθέτει
ότι «θα απορροφήσουμε το ενεργειακό κόστος και τις
ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα να μην μετακυλήσουμε
το κόστος στα δίδακτρα των μαθητών. Καλούμε
τους γονείς τα εμπιστευτούν τα φροντιστήρια της
Θεσσαλονίκης, καθώς θα βρουν υψηλή ποιότητα
παρεχόμενων υπηρεσιών».

Στο «κυνήγι» των προσφορών οι γονείς

Οκτώ στους δέκα γονείς κάνουν ενδελεχή έρευνα
πριν προχωρήσουν στην εγγραφή του παιδιού τους
σε κάποιο φροντιστήριο της Θεσσαλονίκης. Αυτό
που κυριαρχεί για να καταλήξουν είναι η τιμή των
διδάκτρων και στη συνέχεια οι έμπειροι εκπαιδευτικοί,
η ποιότητα των σπουδών και οι επιτυχίες του
φροντιστηρίου στα αποτελέσματα των επιτυχόντων
στις ανώτατες σχολές της χώρας.

«Πονοκέφαλος» οι εξωσχολικές
δραστηριότητες

Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, ζωγραφική
και χορός είναι μερικές μόνο από τις εξωσχολικές
δραστηριότητες που επιλέγουν τα παιδιά για να
απασχοληθούν και να κάνουν ένα ευχάριστο και
εποικοδομητικό διάλειμμα από τις καθημερινές
υποχρεώσεις του σχολείου. Οι επιπτώσεις
της ενεργειακής κρίσης επηρεάζουν και τις
εξωσχολικές
δραστηριότητες.
Αθλητικοί
σύλλογοι προκειμένου να συνεχίσουν να είναι
βιώσιμοι, αλλά και να έχουν αθλητές στα
σωματεία τους αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους
και προχωρούν σε οικονομικές διευκολύνσεις.
«Το σωματείο μας μετρά περισσότερα από
1.500 παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ,
ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Η νέα σχολική κι αθλητική
χρονιά ξεκινά με σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες για τις οικογένειες. Προσπαθούμε να
απορροφήσουμε το ενεργειακό κόστος, γι΄ αυτό
τον λόγο δεν προχωρήσαμε σε αυξήσεις των
εισφορών για τις δραστηριότητες μας, ώστε να
μπορέσουν τα παιδιά συνεχίσουν κανονικά.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα ... κομπιουτεράκια «παίρνουν
φωτιά» και ο υπολογισμός των εξόδων για φροντιστήρια και
εξωσχολικές δραστηριότητες προκαλούν απόγνωση στους γονείς μετά
το μπαράζ ανατιμήσεων

Παράλληλα, κάνουμε αρκετές δόσεις και σε
περιπτώσεις που οι γονείς δεν μπορούν να
ανταπεξέλθουν δίνουμε τη δυνατότητα τα παιδιά
να συνεχίσουν ακόμα και δωρεάν», αναφέρει
στην «Κ» ο Γιώργος Παυλάκος,
γενικός
διευθυντής της ομάδας του Μακεδονικού, που
εδρεύει στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ο χορός είναι μια από τις πιο δημοφιλείς
εξωσχολικές δραστηριότητες που επιλέγουν οι
γονείς για τα παιδιά τους. Οι ιδιωτικές σχολές
χορού
αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους,
προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν χορευτές
και να είναι βιώσιμες.
«Προχωρήσαμε σε πολύ μικρή αύξηση των
εισφορών λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο,
κάνουμε μεγαλύτερες ευκολίες, προσφορές
και εκπτώσεις, προκειμένου να συνεχίσουν τα
παιδιά και οι ενήλικες να ασχολούνται με τον
χορό και σε πολλές περιπτώσεις σε γονείς που
δεν μπορούν να πληρώσουν, κάνουμε ακόμα
μεγαλύτερες εκπτώσεις», τονίζει ο Ιωάννης
Δοματζής, ιδιοκτήτης σχολών χορού στη
Θεσσαλονίκη.
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Στροφή στην
ηλιακή ενέργεια

Η εκτόξευση των λογαριασμών ρεύματος και
φυσικού αερίου στρέφει τους καταναλωτές να
αναζητήσουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας
αλλά και χρημάτων. Όλο και περισσότεροι πολίτες
στρέφονται στην ηλιακή ενέργεια. Μεγάλη αύξηση
στις παραγγελίες σε ηλιακούς θερμοσίφωνες
καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Παράλληλα, σε νέες ενεργειακές επιδοτήσεις
στρέφεται η κυβέρνηση, ως ένα επιπλέον
μέτρο στήριξης των νοικοκυριών εν όψει του
επερχόμενου δύσκολου χειμώνα με τον οποίο
είναι αντιμέτωπα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα, ξεπέρασαν το 80% οι παραγγελίες
για ηλιακούς θερμοσίφωνες σε σχέση με το 2021,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας,
Δημήτρη
Βαργιάμη. Όπως εξηγεί στην εφημερίδα Karfitsa, ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελεί την πιο
συμφέρουσα οικονομικά επιλογή για τη θέρμανση
του νερού.
«Η εγκατάσταση και η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα
για παροχή ζεστού νερού εξοικονομεί αρκετά
χρήματα από τους λογαριασμούς ρεύματος.
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Ο καταναλωτής εξοικονομεί έως και το 30% της
κατανάλωσης, καθώς εξασφαλίζει έως 90% του
ζεστού νερού δωρεάν. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας
κάνει απόσβεση χρημάτων σε 2 με 3 χρόνια»,
αναφέρει στην «Κ», ο πρόεδρος της Ένωσης
Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας, Ευθύμιος Σπανός
και προσθέτει ότι, «τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν
ηλιακό θερμοσίφωνα εξοικονομούν χιλιάδες ευρώ
κάθε χρόνο. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελεί
μία απόλυτα ορθή επιλογή για μια κατοικία ώστε
να αποκτήσει αυτή, εύκολα κι απλά, ζεστό νερό
χρήσης». Οι τιμές για αγορά και τοποθέτηση ηλιακού
θερμοσίφωνα κυμαίνονται από 1.000 – 1.500 ευρώ.
Η αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών βρίσκεται
-τους τελευταίους μήνες- πρώτη στη λίστα των
ενεργειών στις οποίες προχωρούν οι καταναλωτές
για να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση ενέργειας.
Σε μία μέση τετραμελή οικογένεια, αν εγκατασταθεί
ένας ηλιακός θερμοσίφωνας, η ηλεκτρική
κατανάλωση μπορεί αμέσως να μειωθεί. H Χαρά
Αντωνίου, αποφάσισε να εγκαταστήσει ηλιακό
θερμοσίφωνα, μετά και την αύξηση στις τιμές
του ρεύματος, με στόχο να εξοικονομήσει όσα
περισσότερα χρήματα από τον μηνιαίο οικογενειακό
προϋπολογισμό.

Μεγάλη αύξηση στις παραγγελίες
για ηλιακούς θερμοσίφωνες ενόψει
χειμώνα και ελέω ενεργειακής
κρίσης

«Προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος των
λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, γι’
αυτό κι αγοράσαμε
ηλιακό θερμοσίφωνα.
Επίσης, η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα
απαιτεί λίγα χρήματα, οπότε πιστεύουμε ότι
είναι οικονομικά συμφέρουσα επιλογή για να
μειώσουμε τον λογαριασμό ρεύματος», τονίζει.
Με επιστολή της προς τα αρμόδια υπουργεία
οικονομικών, ανάπτυξης κι επενδύσεων,
περιβάλλοντος κι ενέργειας, η Ομοσπονδία
Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας ζήτησε
να επιδοτηθεί η εγκατάσταση ηλιακών
θερμοσίφωνων στα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις
προς
αντικατάσταση
των
ηλεκτρικών θερμοσίφωνων. «Ο ηλεκτρικός
θερμοσίφωνας αποτελεί την πιο ενεργοβόρα
συσκευή για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις.
Ωστόσο, τα ηλιακά συστήματα παρέχουν δωρεάν
ζεστό νερό σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής
ηλιακών συστημάτων γίνεται από βιομηχανίες
στη χώρα μας», αναφέρει ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας.

Στη Θεσσαλονίκη
το 1ο Παγκόσμιο Forum
για την Ενδοσκοπική
Καρδιοχειρουργική
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Πήραν μέρος οι κορυφαίοι
καρδιοχειρουργοί από όλον
τον κόσμο
Ο εκτελεστικός
αντιπρόεδρος του
Ομίλου «Ιατρικό
Αθηνών» Χρήστος
Αποστολόπουλος, ο
Dr. med. Patrick Perier και ο Dr. Αντώνιος
Πίτσης

Διακεκριμένοι ενδοσκόποι καρδιοχειρουργοί, από όλο
τον κόσμο, έδωσαν το παρόν το στη Θεσσαλονίκη,
στο πλαίσιο του 1ου Παγκόσμιου Forum για την
Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική – Inagural Forum of
the Endoscopic Cardiac Surgery, “The Edge of Tomorrow”.
Το Forum πραγματοποιήθηκε το διήμερο 9 και 10
Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το
συνέδριο αποτέλεσε ένα σημαντικό ιατρικό γεγονός,
καθώς είναι κομβικής σημασίας σηματοδοτώντας την
νέα εποχή στην καρδιοχειρουργική.
«Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική είναι το μέλλον
της καρδιοχειρουργικής», τόνισε σε δηλώσεις του ο
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
και Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης
Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών (Endoscopic Cardiac
Surgeons Club), Δρ. Αντώνιος Πίτσης,
«Μέχρι σήμερα η καρδιοχειρουργική γινόταν μέσω
ανοιχτού θώρακος και μεγάλων τομών. Αυτό έχει
καταργηθεί πια. Σήμερα η καρδιοχειρουργική γίνεται
δια μέσου οπών, που αφήνουν ελάχιστες, έως
καθόλου, ουλές και αυτό είναι πολύ σημαντικό για
τους ασθενείς», σημείωσε και πρόσθεσε πως «δεν
είναι μόνο όμως το αισθητικό σκέλος, αλλά και
το λειτουργικό καθώς οι ασθενείς θα μπορούν να
επιστρέψουν στην δουλειά τους και στις ασχολίες
τους πιο γρήγορα. Η νοσηλεία τους και η παραμονή
τους στην εντατική θεραπεία θα είναι πιο σύντομη
και οι επιπλοκές λιγότερες από τα χειρουργεία της
καρδιάς». Ο καρδιοχειρουργός επανέλαβε ότι «αυτή
είναι η εξέλιξη της καρδιοχειρουργικής».

Όσον αφορά τις εργασίες του συνεδρίου έγινε με ένα πάνελ
που συμμετείχαν οι καλύτεροι καρδιοχειρουργοί από όλο
τον κόσμο, ανέφερε ο κ. Πίτσης.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε και μια πρωτοποριακή
live μετάδοση με επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο,
τρισδιάστατων εικόνων ενδοσκοπικών καρδιοχειρουργικών
επεμβάσεων, από τις χειρουργικές αίθουσες του
Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, αλλά και
μαγνητοσκοπημένων ενδοσκοπικών επεμβάσεων καρδιάς
από τα μεγαλύτερα καρδιοχειρουργικά κέντρα του κόσμου.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Ένωσης Ενδοσκόπων
Καρδιοχειρουργών και της European Association of Cardiothoracic Surgery’s, Dr. med. Patrick Perier αναφέρθηκε και
εκείνος στα οφέλη της ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής.
Παράλληλα, σημείωσε, ότι η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική
«είναι η αιχμή του δόρατος για όλους εμάς που την
κάνουμε καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε
να την διδάξουμε στους υπόλοιπους και νεότερους
καρδιοχειρουργούς».
Ο Dr. med. Patrick Perier επισήμανε ότι η ενδοσκοπική
καρδιοχειρουργικής «εχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για
τους ασθενείς μας που έχουμε χειρουργήσει, καθώς θα
έχουν ένα τεράστιο όφελος από αυτή την μέθοδο».
Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ομίλου «Ιατρικό Αθηνών»,
Χρήστος Αποστολόπουλος, ανέφερε ότι «το Ιατρικό
Διαβαλκανικό συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στην ιατρική»
και συμπλήρωσε ότι « η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική
είναι το μέλλον και το Ιατρικό Διαβαλκανικό μπορεί αυτό
το μέλλον και τις υπηρεσίες του αύριο να τις προσφέρει
σήμερα».

Ο σκοπός του συνεδρίου
Να σημειωθεί ότι ο σκοπός του
συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε
από την Ένωση Ενδοσκόπων
Καρδιοχειρουργών, (ENDOSCOPIC CARDIAC SURGEONS CLUB) και τελέστηκε
υπό την αιγίδα του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών, είναι η εμβάθυνση της γνώσης
ως προς τη διάγνωση και αντιμετώπιση
των δομικών παθήσεων της καρδιάς,
της στεφανιαίας νόσου, καθώς και
της αντιμετώπισης της κολπικής
μαρμαρυγής, μέσω της συσχέτισης της
κλινικής εικόνας, της απεικόνισης (με
υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική και
μαγνητική καρδιάς, ηλεκτροφυσιολογική
απεικόνιση κλπ) καθώς και των
τρισδιάστατων ενδοσκοπικών εικόνων
υψηλής ανάλυσης από το χειρουργείο.
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Επιμέλεια:
Βασιλική Λαδά

Το «Κάψε το σενάριο»
στο Θέατρο Γης
Το «Κάψε το σενάριο» έρχεται στη
Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 23
Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης, στις
21.15. Για τον εορτασμό 10 χρόνων,
παρουσιάζουν ένα εναλλακτικό comedy
show που δίνει τον απόλυτο έλεγχο στο
κοινό. Ο θεατής πλέον μπαίνει στον ρόλο
του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου ακόμα
και του ηθοποιού και οι Λάμπρος Φισφής,
Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος
υπακούν στις πιο τρελές του ιδέες.

Η «Μικρασία» του Λεωνίδα Παπαδόπουλου στο
Θέατρο Αμαλία
Η θεατρική παράσταση «Μικρασία» του Λεωνίδα Παπαδόπουλου έρχεται στο
Θέατρο Αμαλία, την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00.
Πρόκειται για μία μουσικό-θεατρική παράσταση βασισμένη σε αφηγήσεις,
τραγούδια και μνήμες μιας εποχής κι ενός τόπου που σημάδεψε τη σύγχρονη
ελληνική ιστορία. Η παράσταση «Μικρασία» αποτελεί ένα φόρο τιμής στις
αλησμόνητες πατρίδες που δεν κατάφεραν να τις αφανίσουν ούτε σφαγές,
ούτε διαπλοκές.

«The Thread» (Το Νήμα)
στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης
Η τελευταία σκηνική δημιουργία
του Βαγγέλη Παπαθανασίου, «The
Thread» (Το Νήμα), έρχεται στη
Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 21 και
την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,
στις 21.00. Η μεγαλειώδης αυτή
χορευτική παράσταση βασίζεται
στον διάλογο του παρελθόντος
με το παρόν. Από τη μία οι
παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί και
από την άλλη ο σύγχρονος χορός.
Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι
και ξένοι και όμως τόσο όμοιοι. Η
παράσταση αυτή καταφέρνει να
ενώσει αυτούς τους δύο κόσμους
και να τους κάνει έναν.

Ο Σωκράτης Μάλαμας στο
Θέατρο Γης
Ο Σωκράτης Μάλαμας συνεχίζει τις εμφανίσεις του
σε ανοιχτούς χώρους και το φθινόπωρο στα πλαίσια
του 8ου Φεστιβάλ Δάσους, στο Θέατρο Γης, την
Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στις
21.00. Θα τον συνοδεύουν σταθερά και πάντα με
τη συνταγή της επιτυχίας, όπως έχουμε συνηθίσει
σε κάθε ζωντανή τους εμφάνιση, οι Ιουλία
Καραπατάκη, Πέτρος Μάλαμας και Φώτης Σιώτας.

Ο Γιάννης Χαρούλης στο
Κυβερνείο (Παλατάκι)

Το «Queen Symphonic»
συγκρότημα στο Paok
Sports Arena

Ο Γιάννης Χαρούλης συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε
ανοιχτές σκηνές και έρχεται στη Θεσσαλονίκη, για
δύο συναυλίες στο Κυβερνείο (Παλατάκι), την Τρίτη
20 και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, στις 21.00.
Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται για πρώτη φορά για
να τραγουδήσει για όλους εμάς, στον αύλειο χώρο
του Κυβερνείου, για 2 μαγικές νύχτες κάτω από τα
αστέρια!

Η ροκ μπάντα «Queen Symphonic», έρχεται στο Paok Sports Arena, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου,
στις 21.00, με τις μεγαλύτερες
επιτυχίες των Queen, του Freddie
Mercury και τους τραγουδιστές
– πρωταγωνιστές του «We Will
Rock You», από το West End του
Λονδίνου. Μετά την παγκόσμια
περιοδεία τους σε Αγγλία, Γαλλία,
Γερμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία
και Ιαπωνία και έπειτα από 2 soldout παραστάσεις στο Ηρώδειο,
το περασμένο καλοκαίρι, το
συγκρότημα «Queen Symphonic» έρχεται για πρώτη φορά στην
Θεσσαλονίκη!
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1ο βραβείο
επιχειρηματικότητας
στην DELOS ENERGY
A.E.

Ο Νίκος Τσερκετζίδης με τον Μαργαρίτη Σχοινά

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής βράβευσε στην τελετή των
επιχειρηματικών βραβείων 2022 την εταιρία που διευθύνει ο
Νίκος Τσερκετζίδης
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των
Βραβείων Επιχειρηματικότητας 2022 από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
στο γνωστό ξενοδοχείο Pomegranate Wellness Spa Hotel, της Νέας
Ποτίδαιας στη Χαλκιδική – Το πρώτο βραβείο δόθηκε στην εταιρεία
DELOS ENERGY Α.Ε την οποία διευθύνει ο υποψήφιος βουλευτής
Χαλκιδικής Nίκος Τσερκετζίδης.
Συνολικά, 13 επιχειρήσεις βραβεύθηκαν στη μεγάλη εκδήλωση με
θέμα την επιχειρηματικότητα, η οποία τείνει να γίνει θεσμός αφού σε
αυτό τον διαγωνισμό συμμετείχαν εκατοντάδες επιχειρήσεις.
Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα Υπουργείων, δημόσιων
οργανισμών και φορέων της χώρας μας και έχει ενταχθεί στο
πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης.
Ο υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής και πρόεδρος της DELOS ENERGY Α.Ε, Nίκος Τσερκετζίδης έλαβε το πρώτο βραβείο στο αποτύπωμα
της πράσινης ενέργειας και ευχαρίστησε μέσα από ανάρτηση του τον
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Κουφίδη για την
βράβευση και την αναγνώριση.
Συγκεκριμένα ο κ Τσερκετζίδης γράφει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ
για την αποψινή μου βράβευση, σε εκδήλωση των ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2022 του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, και ένα μεγάλο μπράβο, στον πρόεδρο
του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννη Κουφίδη και στο ΔΣ, για την τιμή να
είμαι μεταξύ των επιχειρηματίων που βραβεύτηκαν και την άψογη
διοργάνωση και φιλοξενία! Ευχαριστώ όλες και όλους φίλες και φίλους
που παρευρέθηκαν, στην υπέροχη εκδήλωση. Δεν αναπτύσσεται
ποτέ ένα δέντρο από τις ρίζες κατευθείαν στα φύλλα, χωρίς να
μεσολαβήσει δυναμωμένος ένας κορμός. Γι’ αυτό οι άνθρωποι πρέπει
να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, οπότε το αποτέλεσμα της δουλειάς
μας θα είναι ωφέλιμο για το σύνολο. Η ζωή είναι σαν ένα ποδήλατο.
Για να κρατήσεις την ισορροπία σου πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι.
Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και εγώ με την βοήθεια του Θεού και των
συνανθρώπων μου, με υπόσχεση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για
όλους μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς!!!».

Με τον διευθυντή της Αστυνομίας Χαλκιδικής Γιώργο Παπαδόπουλο

Με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Χαλκιδικής Ιωάννη Κουφίδη

Με το δήμαρχο Αριστοτέλη Στέλιο Βαλιάνο

Δέκα σκέψεις για τη ΔΕΘ

Ιδού δέκα πράγματα που σκέφτεται
μία Θεσσαλονικιά ή ένας θεσσαλονικιός
κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης:
1. Να φύγει εάν έχει εναλλακτική. Ο
Θεσσαλονικιός βλαστημά για την κίνηση, για
τα γεμάτα λεωφορεία, για τα εστιατόρια που
δεν μπορεί να βρει τραπέζι, για τις ουρές
στα καταστήματα, για τα ύφη των Αθηναίων,
για τα ύψη των Λαρισαίων, για τα κοστούμια
των πολιτικών και τα χαμόγελα των εκθετών.
2. Η οικονομική δραστηριότητα της πόλης
μπαίνει από τον φούρνο στην κατάψυξη. Οι
έμποροι λένε πως λόγω πορειών και κλειστών
δρόμων δεν δουλεύουν, οι επαγγελματίες
της εστίασης λένε πως δουλεύουν κάποιες
ώρες, και οι τουρίστες απλά περιφέρονται
από δρόμο σε δρόμο παράλληλα με
τους εκθέτες, που διακρίνονται από τα
κρεμασμένα τους ταμπελάκια.
3. Τα μπουζούκια ευημερούν. Η παρτυτούρα
ζει στιγμές ακροάματος, οι βουλεύτριες
της ΝΔ συγκατοικούν στα ίδια τραπέζια με
τις αντίστοιχες του ΚΙΝΑΛ, τα λουλούδια
εκτοξεύονται και η πόλη ενώνεται σ 'ένα
μεγάλο τραπέζι.
4. Η Νέα Παραλία βουλιάζει. Επιδίδονται
σε περιπάτους οι γενικοί γραμματείς, οι
αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι οι παρολίγον
βουλευτές, οι πολιτευτές, τα στελέχη, όλοι.
5. Επιτέλους καθαρίζονται τα πεζοδρόμια.
Βεβαίως εννοούμε αυτά που είναι κοντά στο
Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης και
αυτά που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής
από την έκθεση. Διότι στα υπόλοιπα
παραμένει το χαλί από τις ευγενικές
"χορηγίες" των πουλιών.
6. Νέοι έρωτες φουντώνουν μεταξύ
Αθηναίων και θεσσαλοκιών. Πρόκειται
για τους λεγόμενους εκθεσιακούς έρωτες
που διαρκούν όσο και η ΔΕΘ. Με όλα αυτά
επιβεβαιώνεται ο όρος ερωτική πόλη.
7. Μπαίνουν οι βάσεις για τα έργα που
πρόκειται να γίνουν στην πόλη. Οι παράγοντες
κρατούν σημειώσεις, ο σχεδιασμός ανθίζει,
τα προγράμματα παίρνουν φωτιά.
8. Τα δέντρα κόβονται. Οι κήποι στους
δημόσιους χώρους φυτεύονται. Η πόλη
σημαιοστολίζεται. Το βράδυ στις 9.30 έχει
συναυλία. ΟΙ δρόμοι κλείνουν. Και όχι
απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
9. Οι ήχοι της πόλης αλλάζουν. Ακούγονται
ελληνικά από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Τα καφέ και τα κλαμπάκια διαφημίζουν
την ύπαρξη τους. Κόρνες, ανήσυχοι
εκνευρισμένοι οδηγοί οδηγούν προς την
απόγνωση.
10. Η πόλη επιστρέφει στον υβριδικό της
χαρακτήρα. Μετασχηματίζεται και πάλι σε
πολυπολιτισμική, βαλκανική, εορτάζουσα
πρωτεύουσα του εαυτού της.
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ΤΗΣ
ΣΥΝΘΙΑΣ
ΣΑΠΙΚΑ*

Opinion

Τι είναι η ΔΕΘ
τελικώς; Τι (δεν)
βλέπουμε και τι
(δεν) σκεφτόμαστε
οι Θεσσαλονικείς
γι αυτήν;

Δημήτρης
Μαραμής
Την άποψή του ότι οι άνθρωποι δεν είναι
μηχανές αλλά όνειρα και ότι η μουσική
είναι η λύτρωσή τους, τεκμηριώνει ο
Δημήτρης Μαραμής. Αυτό, σύμφωνα
με τον ίδιο, σχετίζεται με το γεγονός
ότι η μουσική πρέπει να αναγεννά τους
ανθρώπους ως αισθηματικά και ονειρικά
πλάσματα, διαφορετικά ζουν μία ρουτίνα
χωρίς αληθινές στιγμές.
Ο γνωστός μουσικός συνθέτης θα
παρουσιάσει την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου
τον κύκλο τραγουδιών του «Συμπόσιον»,
στον Αστικό Αμπελώνα Θεσσαλονίκης.

Σε συνέντευξή του στην «Karfitsa»,
ο Δημήτρης Μαραμής μιλάει για την
ιδέα του «Συμπόσιον», για τη μουσική
γενικότερα, καθώς και για την κορυφαία
στιγμή της καριέρας του. Ταυτόχρονα, ο
συνθέτης σημειώνει ότι η μουσική είναι το
«παράθυρο» μέσα στον ρεαλιστικό κόσμο
ύπαρξής μας και το πνευματικό «νέκταρ»
που τον μεταφέρει σε άλλους κόσμους.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΔΑ

«Οι άνθρωποι δεν είναι
μηχανές, είναι όνειρα και η
μουσική η λύτρωσή τους»
Πώς προέκυψε η ιδέα και το concept του
«Συμπόσιον»;
Το «Συμπόσιον» εμπνέεται από τη φόρμα
του Μεγάλου Ερωτικού του Μάνου
Χατζιδάκι. Μόνο που το θέμα δεν είναι
ο έρωτας αλλά ο οίνος και ο έρωτας.
Εμπνέεται, επίσης, από ένα βροχερό
ταξίδι μου στη Νεμέα της Αργολίδας. Είδα
να αναδύονται μέσα από τη βροχή και
τους αμπελώνες οι κίονες του αρχαίου
Ιερού του Νεμείου Διός και μαγεύτηκα.
Τότε σταμάτησα στο πρώτο οινοποιείο
που βρέθηκε μπροστά μου και δοκίμασα
το νεμεάτικο κρασί κι έτσι ξεκίνησα την
έρευνα στην ποίηση για να δω τί είχε
γραφτεί με θέμα τον οίνο. Ανακάλυψα
πλούσια και σπουδαία ποιητική γραμματεία
από τον Όμηρο έως και σήμερα με θέμα
τον οίνο!
Πώς έγινε η επιλογή των στίχων σας;
Με ποια κριτήρια;
Καταρχάς με ενδιέφερε μαζί με το κρασί,
το ταξίδι της ελληνικής γλώσσας μέσα
στους εικοσιπέντε αιώνες ύπαρξης,
ιστορίας και ακατάπαυστης γραφής
ποίησης. Αναζήτησα την ποίηση που με
άγγιζε περισσότερο από όλες τις ιστορικές
περιόδους: αρχαία, ελληνιστική, βυζαντινή,
φαναριώτικη, μεσοπολέμου, σύγχρονη.
Επίσης, έντονοι είναι οι συμβολισμοί, όπου
εκτός από το κρασί πρωταγωνιστούν ως
θέματα το σταφύλι, το αμπέλι, το φιλί, ο
θεός Διόνυσος, ο έρωτας και το αίμα.
Τί εστί μουσική για εσάς; Τι πιστεύετε
ότι προσφέρει η μουσική στον κόσμο
γενικότερα;
Η μουσική γεννιέται μέσα στον καθημερινό
κόσμο που ζούμε για να μας μεταφέρει
όμως σε έναν άλλο, διαφορετικό κόσμο.
Είναι ένα παράθυρο μέσα στο ρεαλιστικό
κόσμο της ύπαρξής μας, που ανοίγεται και
βιώνουμε αισθήματα και πρωτόγνωρες
πνευματικές διεγέρσεις. Έτσι νιώθω εγώ
τη μουσική. Σαν ένα πνευματικό «νέκταρ»
το οποίο με παρασύρει σε άλλους κόσμους,
με γεμίζει, μου δίνει νόημα καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της ομορφιάς της
ζωής. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα
μπορούσα να επιβιώσω χωρίς τη μουσική.
Είναι το οξυγόνο μου!
Τί θέλετε να μεταβιβάσετε στον κόσμο
μέσα από τη δική σας μουσική ερμηνεία
και εκτέλεση;
Ομορφιά και αίσθημα! Μελωδία, αρμονία,
ρυθμός είναι τα τρία εργαλεία τα οποία
επιστρατεύω στην τέχνη της μουσικής
ώστε να γεννήσω μία σύνθεση που να
κινήσει τον αισθηματικό κόσμο των
ακροατών μου.

Θέλω να δακρύζουν οι άνθρωποι όταν
ακούν μουσική, γιατί αυτό τους λυτρώνει
και τους αναγεννά ως αισθηματικά και
ονειρικά πλάσματα. Οι άνθρωποι δεν
είναι μηχανές. Είναι όνειρα. Πρέπει,
λοιπόν, να θυμούνται πως πρέπει να
επιστρέφουν εκεί. Διαφορετικά δε θα
ζουν πραγματικά την αληθινή ζωή, αλλά
μία ψεύτικη και μονότονη ρουτίνα χωρίς
αληθινές στιγμές.
Ποιοι συνθέτες και μουσουργοί
γενικότερα υπήρξαν πρότυπα ή
φωτεινοί οδηγοί για εσάς;

«Η μουσική είναι το πνευματικό
“νέκταρ” που με παρασύρει σε
άλλους κόσμους»

Δεν υπάρχει δάσκαλος από την
κλασσική μουσική που να μην έχω
μελετήσει ή να μη με έχει επηρεάσει.
Από τους πιο σύγχρονους έχω σαν
πρότυπο παραγωγικής εργασιομανίας
και πειθαρχίας τον Philip Glass, και
γενικότερα αγαπώ τους μινιμαλιστές
John Adams, Michael Nyman και άλλους
λιγότερο γνωστούς. Όσον αφορά εντός
συνόρων είναι ξεκάθαρο σε όλη μου την
πορεία πως είμαι «Χατζιδακικός», και
συνεχίζω την παράδοση και την αισθητική
αυτού του συνθέτη.
Τί δυσκολίες μπορεί να προκύψουν
στην σύνθεση, στην ολοκλήρωση και
στην παρουσίαση ενός έργου και πως
τις αντιμετωπίζετε συνήθως;
Η δημιουργία εμπεριέχει μέσα της την
ανθρώπινη υπέρβαση. Δεν γεννιούνται
εύκολα τα καλά έργα. Δεν αρκεί το
ταλέντο. Το ταλέντο δεν είναι τίποτα
εάν δε δοθείς, δεν αφοσιωθείς, δεν
ξενυχτήσεις, δεν καεί ο εγκέφαλός σου
πάνω από το έργο, αν δεν το ακούσεις
μέσα σου χίλιες φορές μέχρι να το
τελειοποιήσεις και να το παραδώσεις.
Είμαι συνηθισμένος στις πιέσεις και στις
μεγάλες ευθύνες. Πρώτα ανακοινώνεται
που θα παρουσιαστεί ένα έργο μου χωρίς
να έχει γραφτεί ούτε μία νότα, κι έπειτα
γράφεται. Αυτό που με βοηθάει είναι η
ισχυρή μου αυτοπεποίθηση πως θα βρω
τρόπο να γεννήσω αυτό που απαιτείται
μέσα στις προθεσμίες.
Ποια ήταν η κορυφαία στιγμή της
μουσικής σας καριέρας και γιατί;
Ο «Ερωτόκριτος» φυσικά. Ήταν ένα
έργο που αγκαλιάστηκε από πλήθος
κόσμου σε ολόκληρη τη χώρα και ήταν
πολύ σπουδαίο που αγαπήθηκε ένα έργο
μεγάλης έκτασης στη μουσικοθεατρική
του φόρμα και όχι απλά ως κάποιο
τραγούδι μου. Ο «Ερωτόκριτος» είχε και
την τύχη εξαιτίας της Λυρικής Σκηνής
και του Νιάρχος να προβληθεί όπως του
άξιζε. Είμαι ευγνώμων για αυτό.
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«Με το
παρελθόν
μπορούμε και
δημιουργούμε
το παρόν μας»
Την άποψη της πως όταν κοιτάμε στο παρελθόν
μπορούμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε
στο παρών αλλά και να εκτοξευτούμε στο
μέλλον, εκφράζει σε συνέντευξη της στη Karfitsa η Γεωργία Ηλιοπούλου.
Η Γεωργία Ηλιοπούλου, Managing Director
της Lavris LTD, είναι το άτομο που πίσω από
αυτό κρύβεται η σύλληψη της ιδέας για τη
μουσικοχορευτική παράσταση «The Thread»
Το Νήμα, που έρχεται στη Θεσσαλονίκη 21 και
22 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής. Μια
παράσταση αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα
συνθέτη, Βαγγέλη Παπαθανασίου!

Γεωργία
Ηλιοπούλου
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Η ιδέα της παράστασης σας ανήκει. Πως
ξεκίνησε να χτίζεται όλο αυτό μέσα στο
μυαλό σας;
Ήταν χρόνια στο μυαλό μου και το
επεξεργαζόμουν. Βλέπετε ο στόχος ήταν η
προβολή της χώρας στο εξωτερικό και μετά
από δύο άλλες προσπάθειες, οι οποίες δεν
λειτούργησαν έτσι όπως τις είχα σκεφτεί
η δημιουργία μιας παράστασης σύγχρονου
χορού ήταν το επόμενο βήμα. Την περίοδο της
κρίσης που όλοι έγραφαν αρνητικά τόσο για
τη χώρα όσο και για τους Έλληνες θεώρησα
ότι πρέπει να αντιδράσουμε και να πούμε
σε όλους εκεί έξω ότι δεν ήμαστε έτσι όπως
έλεγαν. Έτσι ξεκίνησε η δημιουργία αυτής της
παράστασης.
Τι κρύβεται πίσω από το όνομα της
παράστασης «The Thread» Το Νήμα;
Το νόημα και η ουσία αυτής της παράστασης
είναι ακριβώς αυτή του Νήματος. Είναι το
Νήμα της Αριάδνης που θα μας βοηθήσει να
βγούμε στο φως. Είναι το νήμα που ενώνει
το παρελθόν με το παρόν. Είναι το νήμα που
ενώνει όλες τις περιοχές της χώρας και ακόμη
παραπέρα, είναι το νήμα που μας ενώνει με
τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι το νήμα της ζωής
μας. Η παράσταση ξεκινάει με τον κύκλο και
τον συμβολισμό του Λαβύρινθου που ανοίγει
σιγά σιγά και μας οδηγεί στη συνέχεια στο
ταξίδι αυτό του χρόνου και του τόπου.

Δώστε μας μια γεύση για αυτό που
θα παρακολουθήσει ο κόσμος και
που θα έρθει σε επαφή.
Είναι μια παράσταση η οποία
με αφετηρία τους Ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς ξετυλίγει
τόσο την ιστορία του τόπου από
την αρχαιότητα ως σήμερα, όσο
και καταδεικνύει τη διαχρονία του
Ελληνικού πολιτισμού. Η μείξη του
παραδοσιακού και του σύγχρονου
είναι ιδιαίτερη και άλλοτε τα δυο
χορευτικά στυλ αντιπαρατίθενται
και άλλοτε συνυπάρχουν. Είναι μια
παράσταση γεμάτη συμβολισμούς
και με βηματισμούς από χορούς
από τη Σμύρνη και την Καππαδοκία,
ως την Ανατολική Ρωμυλία, τη
Μακεδονία, τα νησιά, την Ήπειρο.
Είναι μια συνομιλία του αρχέγονου
με το σύγχρονο. Μια ιδιαίτερη
παράσταση την οποία προσωπικά
πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να δει
και να ξαναδεί και κάθε φορά να
προσλαμβάνει και κάτι καινούργιο.
Το «The Thread» είναι μια
μουσικοχορευτική παράσταση η
οποία συνδυάζει το παραδοσιακό
στοιχείο με το σύγχρονο. Με ποιον
τρόπο μπορεί και επιτυγχάνεται
αυτό;
Είναι τόσο δύσκολο αρχικά να
σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα δύο στυλ
μπορούν να συνυπάρξουν και όμως
η παράσταση αυτή αποδεικνύει
αυτό που λέει στο σημείωμα
του προγράμματος ο Βαγγέλης
Παπαθανασίου. «Γνωρίζοντας
όσο τίποτα άλλο την δύναμη της
μουσικής ως Θεία Δύναμη που
προϋπήρχε του ανθρώπου, και
συνδυάζοντας την με την αρχέγονη
ανθρώπινη έκφραση που είναι ο
χορός, ήταν το βασικό ερέθισμα που
με έκανε να ασχοληθώ με αυτό το
εγχείρημα. Την συνύπαρξη αυτών
των δύο στοιχείων του πολιτιστικού
θησαυρού του τόπου μου, σήμερα.
Μια ολιστική προσέγγιση της
εξέλιξης του ανθρώπου.»
Η χορογραφία του Rassel Maliphant
που έχει εστιάσει περισσότερο;
Στο διάλογο των δυο διαφορετικών
στυλ σωματικής έκφρασης. Βλέπουμε
το πως εκείνος ερμήνευσε τον
Τσάμικο με ένα εξαιρετικό σόλο που
χορεύει ο Αναστάσης Καραχανίδης,
αλλά και πως ξορκίζει «το κακό» με
τους κουδουνοφόρους του. Μετά από
έρευνα και μελέτη ενάμισι χρόνου
κατάφερε να μπεί τόσο καλά στην
ψυχή του Έλληνα που μας έδωσε
μια μοναδική κατά την άποψη μου
χορογραφία.

ΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Μαίρη Κατράντζου είναι αυτή
που υπογράφει τον σχεδιασμό των
κοστουμιών. Δώστε μας μια εικόνα
από τις δημιουργίες της...
Η Μαίρη Κατράντζου στο σημείωμα
της στο πρόγραμμα αναφέρει. «Τα
κοστούμια έχουν αναφορά στην
Ελληνική παράδοση, φιλτραρισμένη
μέσω ενός σύγχρονου φακού και
είναι συμπληρωματικά της μουσικής
του Βαγγέλη Παπαθανασίου και της
δουλειάς του Rassel Maliphant πάνω
στο σώμα και στην κίνηση.
Πείτε μας λίγα λόγια για την
σύνδεση και τη συνεργασία
που είχατε με τον Βαγγέλη
Παπαθανασίου...
Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν
ένας πρωτοπόρος της μουσικής,
μια ιδιοφυία. Η συνεργασία μαζί
του ένα μάθημα ζωής για μένα.
Ήταν ο δημιουργός που λάτρευε τη
χώρα του και την παραδοσιακή της
μουσική. Απαιτητικός, επίμονος,
μεθοδικός έδωσε το στίγμα του στην
παράσταση αυτή.
Ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε
στο κοινό μέσα από την παράσταση;
Το σημαντικότερο όλων είναι
να χαρούν όλοι εκείνοι που θα
έρθουν να δουν την παράσταση.
Να νοιώσουν περήφανοι για τη
χώρα μας και να πιστέψουν ότι
γυρνώντας στο παρελθόν μπορούμε
να αντλήσουμε τη δύναμη να
συνεχίσουμε να δημιουργούμε στο
παρόν έτσι ώστε να μπορούμε να
εκτοξευτούμε στο μέλλον!

Η μουσική είναι η Θεία
Δύναμη που προϋπήρχε
του ανθρώπου. «Το Νήμα»
είναι μια παράσταση
αφιερωμένη στη μνήμη του
μεγάλου Έλληνα συνθέτη
Βαγγέλη Παπαθανασίου

Η νομική προστασία
των ζώων
συντροφιάς και των
αδέσποτων ζώων
ΤΗΣ ΤΖΙΝΑΣ Αρχικά με το νόμο 4830/2021 που έχει ως στόχο την
ΑΛΕΞΑΚΗ* προστασία των ζώων συντροφιάς, την εξασφάλιση της

ευζωίας τους και την μείωση των αδέσποτων μέσω
προγραμμάτων υιοθεσίας θεσπίζονται τα σχετικά με τη
σίτιση-πότιση των αδέσποτων ζώων τόσο από δήμους σε
συνεργασία με φιλοζωικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
όσο και από απλούς πολίτες με την προϋπόθεση όμως
να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Με τον όρο "ζώο"
αναφερόμαστε σε κάθε έμβιο οργανισμό που συναισθάνεται
και κινείται σε ξηρά, αέρα, θάλασσα ή υδροβιότοπο, ενώ
με τον όρο "ευζωία" εννοούμε τη καλή φυσική και ψυχική
κατάσταση ενός ζώου σε σχέση με τις συνθήκες που ζει και
πεθαίνει. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για ευζωία όταν το ζώο
είναι απαλλαγμένο από πείνα, δίψα, άσκοπη ταλαιπωρία,
με κατάλληλο κατάλυμα διαβίωσης που προστατεύει από
τις καιρικές συνθήκες, όταν είναι απαλλαγμένο από τον
πόνο και καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά, καθώς και όταν
διαβιεί σε συνθήκες που το απαλλάσσουν από την αίσθηση
φόβου(αρθρο2 παρ 1,2 Ν4830/2021)
Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση όσον αφορά την
τήρηση των κανόνων όσον αφορά την υγεία των ζώων και
την παρακολούθηση των νόσων είναι η Γενική Διεύθυνση
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (άρθρο 7 π.δ. 97/2017,αρθρο 3παρ 1
Ν4830/2021).Αρμόδια αρχή όμως για τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων είναι οι δήμοι οι οποίοι σε συνεργασία
με τις φιλοζωικές οργανώσεις και σωματεία μεριμνούν
για τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων σε ειδικά
καταφύγια, τον εμβολιασμό, τη στείρωση, την κτηνιατρική
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και την μέριμνα για
την υιοθεσία τους (αρθρο3 παρ 2β Ν4830/2021).
Επιπλέον με το άρθρο 23 του νόμου 4830/2021,
απαγορεύτηκε η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο και
για οποιονδήποτε σκοπό ζώου σε παράστασης τσίρκου
εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα που
εξασφαλίζεται η ευζωία του ζώου και έχει δοθεί σχετική
άδεια για τη συμμετοχή του ζώου από το δημοτικό
συμβούλιο ενώ κρίνεται υποχρεωτική η παρουσία
κτηνιάτρου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Με το άρθρο 24 του προαναφερθέντος νόμου
προσδιορίζονται και οι καταστάσεις κατά τις οποίες
θεωρείται ότι υπάρχει κακοποίηση των ζώων. Αυτές είναι:
η κακή και βάναυση μεταχείριση του ζώου, η μη σύννομη
αναπαραγωγή, ο εκούσιος τραυματισμός, η απλή σωματική
βλάβη, ο βασανισμός των ζώων. Σε περιπτώσεις ακούσιου
τραυματισμού ενός αδέσποτου ζώου οφείλει ο δράστης να
ενημερώσει το αρμόδιο Αστυνομικό τμήμα ή τον αρμόδιο
δήμο του τόπου που έλαβε χώρα το περιστατικό ώστε να
παρασχεθεί στο ζώο η απαιτούμενη περίθαλψη.
Επιπλέον, υπάρχουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι βασικές διοικητικές κυρώσεις -πρόστιμα έχουν ως
εξής :
1)διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς
αρμόδια άδεια-5000 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης
(αρθρο22 παρ 1)
2)συμμετοχή ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που
διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο-30.000 ευρώ για κάθε
ζώο που διατηρείται(άρθρο 23 παρ 1)
3)συμμετοχή ζώου σε θέματα-20.000 ευρώ για κάθε
ζώο (άρθρο 23 παρ 2 α)
4)εκτροφή, εκπαίδευση, συμμετοχή του ζώου σε μάχη40.000 ευρώ για κάθε ζώο
5)κακοποίηση, βάναυση μεταχείριση ζωου-5.000 έως
15.000 ανάλογα της σοβαρότητας του αδικήματος
6)φόνος, βασανισμός ζώων με την πρόκληση
έντονου σωματικού πόνου, πνιγμού, ηλεκτροπληξίας,
θερμοπληξίας κλπ-30.000 με 50.000 ευρώ ανα περιστατικό
(αρθρο 24 παρ 1β,2)
Τέλος, όσον αφορά στις ποινικές κυρώσεις, η παράνομη
εμπορία ζώων συντροφιάς τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
έως 360 ημερήσιες μονάδες το ύψος της εκάστης ορίζεται
από 10 έως 50 ευρώ. Σε περίπτωση αφαίρεσης της
σήμανσης από το ζώο χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος
και η κλοπή ζώου συντροφιάς τιμωρούνται με φυλάκιση
μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή μέχρι 300 ημερήσιες
μονάδες (το ύψος της καθεμιάς από αυτές ανέρχεται από
10 έως 20 ευρώ).

Opinion
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«Κάψε το σενάριο»:

«Φιλία και
συνεργασία πάνε
μαζί!»
«Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα
από το να γιορτάζεις με τους
αγαπημένους σου ανθρώπους»

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΔΑ
Το «Κάψε το σενάριο» γιορτάζει δέκα χρόνια ύπαρξης και έρχεται στη
Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου με την
παράσταση «10 χρόνια αποτυχίες». Σε συνέντευξή τους στην «Karfitsa»,
οι κωμικοί Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος,
μιλάνε για την ιδέα του «Κάψε το σενάριο», για το αυτοσχεδιαστικό στυλ
κωμωδίας, για την αγάπη τους προς το κοινό τους, ενώ, παράλληλα,
δίνουν και συμβουλές για τους νέους κωμικούς. Σύμφωνα με τους
ίδιους, είναι ευγνώμονες προς το κοινό που τους στηρίζει τόσα χρόνια
και τονίζουν πως δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να γιορτάζεις
με τους αγαπημένους σου ανθρώπους!
Πώς προέκυψε η ιδέα και το όνομα του «Κάψε το Σενάριο» πριν
δέκα χρόνια;
Η ιδέα για την ακρίβεια είναι και ο ίδιος ο τίτλος της παράστασης.
«Καίω το σενάριο», σημαίνει πως δημιουργώ μία ατμόσφαιρα και
χώρο στον οποία πρώτο και κύριο ρόλο έχει ο ίδιος ο κόσμος που
συμμετέχει. Αυτός δίνει τις κατευθύνσεις και εμείς απλά ακολουθούμε.
Αυτή ακριβώς η ελευθερία σε συνδυασμό με το στοιχείο της έκπληξης
που υπάρχει από παράσταση σε παράσταση, είναι που αγκαλιάστηκε και
αγαπήθηκε από το κοινό.
Πώς προέκυψε το αυτοσχεδιαστικό στυλ της κωμωδίας; Πείτε μας
λίγα λόγια για αυτό.
Ο αυτοσχεδιασμός είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία του performing.
Είτε έχεις απέναντι σου ζωντανό κοινό, είτε άλλους ηθοποιούς, πρέπει
να είσαι σε θέση να αντιδράσεις σε κάθε ερέθισμα που αποτυπώνεται
εκείνη την στιγμή. Και αυτή η αντίδραση είναι που τελικά μπορεί να
δώσει και το ξεχωριστό χρώμα που απαιτείται σε μία παράσταση.
Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο στυλ για την επετειακή περιοδεία,
το να δίνετε δηλαδή τον έλεγχο στο κοινό;
Γιατί δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να γιορτάζει κανείς παρέα
με τους αγαπημένους του ανθρώπους. Και για εμάς οι αγαπημένοι μας
άνθρωποι είναι το ίδιο το κοινό που αγκάλιασε τη συγκεκριμένη ιδέα και
της έδωσε τόσα χρόνια ζωής.
Μετά από 800 παραστάσεις, πείτε μας μερικές αγαπημένες ατάκες
που έχουν μείνει αξέχαστες σε εσάς και στο κοινό;
Δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε έτσι απλά μόνο μία, μπορούμε
μόνο να θυμόμαστε με πολύ αγάπη, εκατοντάδες πρόσωπα ανθρώπων
που για λίγα λεπτά έγιναν ένα με την παρέα μας, παίρνοντας για λίγα
δευτερόλεπτα ή λεπτά τα ηνία ενός ολόκληρου σόου.
Πιστεύετε ότι η φιλία παίζει σημαντικό ρόλο στην καλή συνεργασία;
Στην περίπτωση μας κατηγορηματικά ναι. Για την ακρίβεια φιλία και
συνεργασία εδώ και χρόνια βαδίζουν χέρι – χέρι. Δεν μπορούμε να τα
ξεχωρίσουμε.
Πώς αισθάνεστε που υπάρχει η ίδια ανταπόκριση του κοινού μετά
από 10 χρόνια; Πώς αισθάνεστε οι ίδιοι όταν το κοινό ανταποκρίνεται
στο στυλ κωμωδίας και χιούμορ σας;
Αισθανόμαστε τυχεροί και ευγνώμονες. Και σίγουρα με διάθεση να
τους ανταποδίδουμε αυτή την αγάπη, όχι για δέκα αλλά για άλλα εκατό
χρόνια.
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σας; Θα υπάρξουν και άλλες
στιγμές που θα σας δει το κοινό μαζί;
Βρισκόμαστε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση μίας μεγάλης περιοδείας σε
όλη την Ελλάδα, με αφορμή τα δέκα χρόνια. Ότι νεότερο από εκεί και
πέρα θα φροντίσουμε να το επικοινωνήσουμε εγκαίρως.
Τι άποψη έχετε για το black humor, που κυριαρχεί στη σημερινή
εποχή;
Στα 7.5 δισεκατομμύρια που είναι ο πληθυσμός στη γη, είναι πιθανό
να ακούσεις 7.5 δισεκατομμύρια διαφορετικές απόψεις για το τί είναι
γενικά χιούμορ, τί είναι black humor και ποια πρέπει να είναι τα όριά
τους. Εμείς επιλέγουμε να δείξουμε την άποψη και τα πιστεύω μας μέσα
από τις ζωντανές μας εμφανίσεις. Και το κοινό στη συνέχεια κρίνει ανά
περίπτωση αν συμφωνεί ή όχι μαζί μας.
Ποιες είναι μερικές από τις συμβουλές που θα δίνατε σε νέους
κωμικούς;
Πίστη στο ταλέντο τους, σκληρή καθημερινή δουλειά, αποτύπωση
της δικής τους αλήθειας και μελέτη όλων των προκατόχων τους που
σημάδεψαν τη κωμωδία, όχι για να τους οικειοποιηθούν αλλά για να
διδαχτούν από το πνεύμα τους.

1922 - 1922
2022 - 2022

100 100
χρόνια
χρόνια
Πανμετάλ
Πανμετάλ
100 xρόνια

100 xρόνια

πρωτοπόροι στην ανακύκλωση μετάλλων,
πρωτοπόροι
ανακύκλωση
μετάλλων,
μειώνουμε τις
ανάγκες για στην
εξόρυξη
Νέων Πόρων,
περιορίζουμε
το περιβαλλοντικό
μαςγια
αποτύπωμα.
μειώνουμε
τις ανάγκες
εξόρυξη Νέων Πόρων,
Προωθούμεπεριορίζουμε
ένα νέο μοντέλο
κυκλικής οικονομίας
το περιβαλλοντικό
μας αποτύπωμα.
που εξασφαλίζει ένα βιώσιμο περιβάλλον.
Προωθούμε ένα νέο μοντέλο κυκλικής οικονομίας
Το κάναμε και
συνεχίσουμεένα
να το
κάνουμε
και στο
πουθαεξασφαλίζει
βιώσιμο
περιβάλλον.
μέλλον με συνέπεια στις αξίες μας.

Το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο
μέλλον με συνέπεια στις αξίες μας.

100 χρόνια Παν Μετάλ.
Ο αξιόπιστος συνεργάτης στην ανακύκλωση.

100 χρόνια Παν Μετάλ.
Ο αξιόπιστος συνεργάτης στην ανακύκλωση.

Ο αξιόπιστος συνεργάτης
στην ανακύκλωση.

Ο αξιόπιστος συνεργάτης
στην ανακύκλωση.
Τ. 2310 710 999
pan-metal.gr

Τ. 2310 710 999
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Οι ONIRAMA
παρουσιάζουν το διαχρονικό
ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ
στην πιο ξεσηκωτική εκδοχή του!
Ένα από τα πιο κλασικά και
αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, με
την υπογραφή του Βασίλη Τσιτσάνη,
παίρνει νέα πνοή από τους ONIRAMA, σε μια μουσική διασκευή που
φέρνει το καλοκαίρι στην καρδιά
του φθινοπώρου!
Διατηρώντας αναλλοίωτη την
“mixin up” ψυχή της μπάντας,
οι ONIRAMA αυτή τη φορά
‘ανακατεύουν’ ρυθμούς ska και
reggae, με balkan ηχοχρώματα
και σαφή αναφορά στο ρεμπέτικο
τραγούδι, με κοινό παρονομαστή το
μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη.
Το Ξημερώνει και Βραδιάζει, με τη
σφραγίδα των ONIRAMA, ξεχώρισε
και αγαπήθηκε μέσα από τα
καλοκαιρινά live του συγκροτήματος
και κυκλοφόρησε επίσημα στις 12
Σεπτεμβρίου στα ραδιόφωνα και σε
όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η ΧΑΜΕΝΗ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΗΒΑΙΟΥ
Ο Χρήστος Θηβαίος ερμηνεύει το
«Χαμένη Ζωή», σε μουσική του Νίκου
Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα
και μας εισάγει μουσικά στον β’ κύκλο
της επιτυχημένης σειράς «Σασμός».
Ο καταξιωμένος ερμηνευτής
ντύνει με τη μοναδική χροιά του μία
δυναμική σύνθεση του Νίκου Τερζή
και τους εμπνευσμένους στίχους του
Γιάννη Κότσιρα, σε ένα τραγούδι που
«μαγεύει» από το πρώτο άκουσμα.
Το «Χαμένη Ζωή» θα κυκλοφορήσει
από την Panik Oxygen, όπως και όλα
τα τραγούδια της σειράς «Σασμός»
που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και
είναι από τα αγαπημένα του κοινού,
μαζί με music video, τη Δευτέρα
19 Σεπτεμβρίου, οπότε και κάνει
πρεμιέρα η σειρά – φαινόμενο που
προβάλλει ο Alpha.

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Pinning
The
media

MEZE MEZE

Αν σας εξιτάρουν οι γαστρονομικές προκλήσεις και αναζητάτε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, φτιαγμένο
με αγάπη και μεράκι, σίγουρα είστε στο σωστό μέρος. Γήινα χρώματα, πέτρα και ξύλο, αγκαλιάζουν και
δένουν αρμονικά στον χώρο ενώ το προσωπικό που απαρτίζεται κυρίως από νεαρά και έμπειρα άτομα είναι
πανέτοιμο να σας εξυπηρετήσει ταχύτατα. Ότι και εάν επιλέξετε,θα ενθουσιαστείτε με την πανδαισία των
γεύσεων που μόνο στο κορυφαίο ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ μπορείτε να απολαύσετε. Ξεχωριστές οινικές επιλογές, σε μια
ειδικά επιλεγμένη Wine List! Ρωτήστε τον Αλέξανδρο και επιλέξτε μαζί το κρασί που ταιριάζει ιδανικά με το
δικό σας πιάτο!
Διεύθ. Κων.Καραμανλή 6 | Ελευθέριο Κορδελιό Τηλ. 231 070 0100

MENTA serving
quality
Για το κοινό της πόλης, η ΜΕΝΤΑ αποτελεί ένα από τα στέκια που κοσμούν το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Για εμάς, την ομάδα της ΜΕΝΤΑ, είναι εκείνο το σημείο συνάντησης στο οποίο μοιραζόμαστε καθημερινές
ιστορίες με τους ανθρώπους της πόλης που αγαπάμε, προσφέροντας τους επιλογές και εξυπηρέτηση υψηλής
ποιότητας.
Απέναντι από το Παζάρ Χαμάμ και δύο βήματα από τα Λουλουδάδικα, η ΜΕΝΤΑ βρήκε τη θέση της μέσα στο
γεμάτο ιστορία κέντρο κάποια χρόνια πριν, δίνοντας στη σύγχρονη πλευρά του μία νέα διάσταση που δίνει
στον επισκέπτη την επιλογή να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης τόσο στον ιδιαίτερο χώρο της όσο και στην
υπέροχη αυλή της.
Το serving quality δεν αποτελεί μόνο το motto μας αλλά και τον αυτοσκοπό μας. Για εμάς, ο κάθε πελάτης
είναι ξεχωριστός γι’ αυτό και του προσφέρουμε μοναδική εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ, στην
καρδιά της πόλης, να μοιραστούμε στιγμές ποιοτικής απόλαυσης!

Την Τρίτη την έκανε την σοκαριστική
δήλωση ο αναπληρωτής υπουργός
εσωτερικών
Στέλιος
Πέτσας
στην
εκπομπή του Παπαδάκη ότι «όποιος δεν
προσαρμόζεται, θα πεθάνει», Σάββατο
πάει κι ακόμη συζητιέται στα social media. Δυο μέρες του πήρε του υπουργού να
καταλάβει ότι δεν έπρεπε να κάνει τέτοια
δήλωση και να επιχειρήσει να ανασκευάσει
αυτά που δεν ανασκευάζονται. Κι εγώ
έμεινα ν’ αναρωτιέμαι: Αν στην τηλεόραση
που συνήθως τα στρογγυλεύουν τα
πράγματα οι πολιτικοί, διατυπώνει ανοιχτά
τέτοιον εκβιασμό προς τον λαό ο υπουργός,
πίσω από τις κλειστές πόρτες, στις μεταξύ
τους συζητήσεις πόση απαξίωση να
εκφράζουν άραγε γι’ αυτόν τον ταλαίπωρο
κοσμάκη αυτοί που κρατάνε τις τύχες μας
στα χέρια τους?
Κι άλλες πρεμιέρες αυτή την εβδομάδα…
Τόσο βαρετές που να βαριέσαι και
να γράψεις γι’ αυτές.
«Για πες μας,
τραγουδίστρια – μαϊντανέ, για δεκάκις
χιλιοστή φορά τις πρώτες εμπειρίες σου
από την αλλαγή στον τόπο κατοικίας
σου που έγινε κάπου στα μέσα του
προηγούμενου αιώνα»…
Ανατρεπτικές
συνεντεύξεις,
πρωτότυπα
πράγματα,
ενδιαφέροντα, σημερινά! Ε, ναι! Για πες
μας! Απ’ τα χείλη σου κρεμόμαστε.
Το
άκρον
άωτον
του
σωστού
προγραμματισμού ξεπέρασαν εκεί στο
ΣΚΑΪ θεωρώντας πάρα πολύ φυσιολογικό
τα αφιερώματα και τα ντοκιμαντέρ για
τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική
καταστροφή να τα προβάλουν αμέσως
μετά την τουρκική σειρά που φιλοξενούν
στην primetime ζώνη τους. Μπράβο! Όχι…
ειλικρινά!... Μπράβο! Αμέσως μετά έπρεπε
να βγάλουν κι έναν διεθνολόγο να μας
αναλύσει την σημερινή Ελληνοτουρκική
πραγματικότητα και να μας ερμηνεύσει
τις απειλές των Τούρκων πολιτικών που
χρησιμοποιούν ως μέσο συνετισμού της
Ελληνικής πλευράς τις τουρκικές θηριωδίες
της Μικρασιατικής καταστροφής. Και στο
καπάκι μια επανάληψη του τελευταίου
επεισοδίου της τουρκικής σειράς, να
δέσουμε.
Ασφαλώς και θα έπρεπε να καλυφθεί και
στη χώρα μας εκτενώς δημοσιογραφικά
ο θάνατος της βασίλισσας του Ηνωμένου
Βασιλείου, Ελισάβετ ΙΙ, αλλά …. Ρε παιδιά!
Άλλο δημοσιογραφικά κι άλλο … γραφικά.
Πού τους βρήκατε όλους αυτούς που
δηλώνουν ειδήμονες για τα βασιλικά
θέματα της Γηραιάς Αλβιώνας και τους
βάλατε να μας αναλύουν πρωτόκολλα (!!!!)
κι άλλα φαιδρά στις life-style εκπομπές?
Έλεος κάπου!
Πολλά υποσχόμενη και με διθυραμβικές
κριτικές από το κοινό στα social media
η νέα σειρά της δημόσιας τηλεόρασης
«Κάνε ότι κοιμάσαι». Εκθειάστηκε όχι
μόνο για το σενάριο που φαίνεται να θίγει
πολλά σύγχρονα θέματα, αλλά και για τις
ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Μακάρι
να μην μείνει …. Στις υποσχέσεις.

PSY

PSYCHOLOGY

«ΣΎΝΔΡΟΜΟ
ASPERGER Ή'
ΔΕΠΥ; ΠΟΙΕΣ
ΕΊΝΑΙ ΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΈΣ;»
Το Άσπεργκερ και η ΔΕΠΥ είναι δύο
καταστάσεις που συχνά συγχέονται
επειδή έχουν κάποια αλληλεπικάλυψη σε
συμπτώματα, όπως κοινωνικές δυσκολίες
και παρορμητικότητα. Επιπλέον, είναι
σύνηθες οι άνθρωποι να έχουν και τις δύο
περιπτώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές
βασικές διαφορές μεταξύ των δύο.
Παλαιότερα
το
πρώτο
σύνδρομο,
αναφερόταν
ως
Asperger.
Τώρα
αναφέρεται ως διαταραχή του φάσματος
του αυτισμού και χαρακτηρίζεται κυρίως
από
κοινωνικές
και
επικοινωνιακές
δυσκολίες.
Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΠΥ
χαρακτηρίζεται από προβλήματα με
υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα και
έλλειψη προσοχής.
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα του Άσπεργκερ και της
ΔΕΠΥ μπορεί να επικαλύπτονται, αλλά
υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές.
Και οι δύο καταστάσεις μπορεί να
προκαλέσουν κοινωνικές δυσκολίες, αλλά
τα άτομα με Asperger έχουν συνήθως
πιο σημαντικά προβλήματα σε αυτόν
τον τομέα. Μπορεί να δυσκολεύονται να
κατανοήσουν τις κοινωνικές ενδείξεις και
μπορεί να προτιμούν να είναι μόνοι.
Τα άτομα με ΔΕΠΥ από την άλλη
πλευρά, μπορεί να είναι πιο πιθανό να
αναζητήσουν κοινωνική αλληλεπίδραση,
αλλά στη συνέχεια δυσκολεύονται να τη
διατηρήσουν λόγω της παρορμητικότητας
και της υπερδραστηριότητάς τους.
Παρακάτω είναι μια λίστα κουκκίδων
με μερικά από τα συμπτώματα κάθε
περίπτωσης και πώς συνδέονται ή
διαφέρουν.
• Τα άτομα με Asperger έχουν συχνά στενά
ενδιαφέροντα και μπορεί να αποκτήσουν
εμμονή με ορισμένα θέματα. Τείνουν να
έχουν ευρύτερα ενδιαφέροντα που μπορεί
να αλλάζουν συχνά ή παρορμητικά.
• Το Asperger χαρακτηρίζεται από
επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενώ η
ΔΕΠΥ όχι.
• Τα άτομα με Asperger μπορεί να έχουν
δυσκολία με την αλλαγή και να χρειάζονται
ρουτίνες, ενώ τα άτομα με ΔΕΠΥ μπορεί να
αναζητούν αλλαγές και να αντιπαθούν τις
ρουτίνες.
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Τα άτομα με Asperger μπορεί να
δυσκολεύονται
να κατανοήσουν
τις κοινωνικές
ενδείξεις και
μπορεί να
προτιμούν να είναι
μόνοι.

• Τα άτομα με Asperger έχουν συχνά
προβλήματα με τον κινητικό συντονισμό,
ενώ τα άτομα με ΔΕΠΥ δεν έχουν
συνήθως αυτό το σύμπτωμα.
Αιτίες
Το Asperger και η ΔΕΠΥ είναι και οι
δύο νευροαναπτυξιακές διαταραχές,
που σημαίνει ότι προκαλούνται από
προβλήματα με την ανάπτυξη του
εγκεφάλου. Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς
προκαλεί αυτά τα προβλήματα, αλλά
πιστεύεται ότι τόσο η γενετική όσο και το
περιβάλλον παίζουν ρόλο.
Αιτίες του Άσπεργκερ
Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το Asperger μπορεί να συνδέεται με ένα
πρόβλημα με την καλωδίωση και τις
συνδέσεις σε διαφορετικά δίκτυα στον
εγκέφαλο.
Θεωρείται επίσης ότι το Asperger μπορεί
να συνδέεται με ανωμαλίες με τον
νευροδιαβιβαστή σεροτονίνη.
Αιτίες ΔΕΠΥ
Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η ΔΕΠΥ
μπορεί να συνδέεται με ένα πρόβλημα
με τους νευροδιαβιβαστές ντοπαμίνη
και νορεπινεφρίνη. Αυτή η θεωρία
υποστηρίζεται από το γεγονός ότι τα
άτομα με ΔΕΠΥ συχνά ανταποκρίνονται
καλά σε φάρμακα που επηρεάζουν τα
επίπεδα ντοπαμίνης και νορεπινεφρίνης.
Διάγνωση
Τόσο το Asperger όσο και η ΔΕΠΥ
διαγιγνώσκονται
με
βάση
τα
συμπτώματα. Δεν υπάρχει ιατρική
ή εργαστηριακή εξέταση για καμία
από τις δύο καταστάσεις. Αντίθετα,
οι γιατροί χρησιμοποιούν συνήθως
κλίμακες ιστορικού, συνεντεύξεων και
αξιολόγησης συμπεριφοράς για να
κάνουν μια διάγνωση. Είναι σημαντικό
να σημειωθεί ότι και οι δύο καταστάσεις
μπορούν να διαγνωστούν στην παιδική
ηλικία, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να
αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ*

Αντιμετώπιση
Είναι σημαντικό να διαγνωστεί σωστά το
Asperger και η ΔΕΠΥ επειδή οι θεραπείες
είναι διαφορετικές. Η θεραπεία εστιάζει
στη διαχείριση των συμπτωμάτων.
Θεραπεία Asperger
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για το Asperger, αλλά υπάρχουν θεραπείες που
μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των
συμπτωμάτων. Αυτές οι θεραπείες συνήθως
περιλαμβάνουν υποστήριξη συμπεριφοράς,
λογοθεραπεία,
εργοθεραπεία
και
εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων.
Θεραπεία ΔΕΠΥ
Οι θεραπείες για τη ΔΕΠΥ περιλαμβάνουν
συνήθως φαρμακευτική αγωγή, θεραπεία
συμπεριφοράς
και
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις.
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για
τη θεραπεία της ΔΕΠΥ περιλαμβάνουν
διεγερτικά και μη διεγερτικά. Η θεραπεία
συμπεριφοράς περιλαμβάνει τη διδασκαλία
των παιδιών πώς να διαχειρίζονται
καλύτερα τα συμπτώματά τους. Οι
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν
τη συνεργασία με δασκάλους για να
βοηθήσουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να μάθουν
καλύτερα στο σχολείο.
Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί
να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των
συμπτωμάτων και στη βελτίωση της
λειτουργικότητας και στις δύο περιπτώσεις.
Αγαπητοί γονείς:
• Κάνετε υπομονή
• Ενθαρρύνετε τη θετική συμπεριφορά
• Παρέχετε δομή και ρουτίνα
• Υποστηρίξτε την κοινωνική
αλληλεπίδραση
• Διδάξτε δεξιότητες αυτορρύθμισης
• Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος,
συνιδρύτρια του Reggio Thessaloniki

Γιάννης
Μπουτάρης

Ιστορίες

με . .κάρυ!

ΣΥΝΈΒΑΛΑ ΏΣΤΕ
ΝΑ ΞΕΦΎΓΟΥΝ ΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΊΣ
ΑΠΌ ΤΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΌ
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.

Ο αντισυμβατικός Γιάννης Μπουτάρης, γνωστός
και ως Κυρ Γιάννης, σε κάποια συνέντευξή μου
είχε πει … «Μετά από μένα ο Θεός έσπασε το
καλούπι»! Και μάλλον έχει δίκιο. Πετυχημένος
επιχειρηματίας, ένας από τους σημαντικότερους
οινοποιούς της Ελλάδας, ο 60ος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης. Εκκεντρικός, πάντα «νέος» σε
ιδέες και ψυχή, αληθινός. Δεν έκρυψε ποτέ ούτε
τις καλές, ούτε τις δύσκολες στιγμές της ζωής
του, μιλώντας για όλα ανοιχτά. ‘Οπως και τώρα…

Πώς είναι ένα 24ωρο του Γιάννη Μπουτάρη σήμερα;

Σας λείπει το δημαρχιλίκι;
‘Οχι δεν μου λείπει, παρόλο του ότι ήταν μία
καλή εμπειρία, με καλές και κακές στιγμές.

‘Εργο που θα θέλατε να δείτε να τελειώνει αύριο;
Πέρα από τα σταματημένα έργα της Πλατείας Ελευθερίας και της Αγίας Σοφίας,
θα ήθελα να δω την επέκταση του πεζόδρομου της παλιάς παραλίας.

Γυρνώντας πίσω τις σελίδες της ζωής σας τι
σκέφτεστε;
Αν ξαναζούσα από την αρχή πιστεύω πως δεν θα
έκανα κάτι διαφορετικό.

Αισθάνεστε υπερήφανος για…
…γιατί συνέβαλα πολύ στο άνοιγμα της Θεσσαλονίκης και την αφύπνιση
των κατοίκων ώστε να ξεφύγουν από τον συντηρητισμό και τον κομματικό
εναγκαλισμό. ‘Οτι και να κάνουμε, κτίρια και υποδομές, φεστιβάλ, οι άνθρωποι
είναι αυτοί που δίνουν ζωή και πρωτοπορία στην πόλη.

Διαβάζω, πηγαίνω πολύ στο Κτήμα και στο Νυμφαίο, ασχολούμαι με το Μουσείο
Ολοκαυτώματος, προσπαθώ να βάλω μπροστά την κιβωτό του ελληνικού
αμπελώνα.
Η Θεσσαλονίκη είναι για εσάς…
Η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα μου. Εδώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, πήγα σχολείο,
παντρεύτηκα, γεννήθηκαν τα παιδιά μου, γεννήθηκαν και πέθαναν οι γονείς μου.
Η Νάουσα είναι η επαγγελματική μου πατρίδα, το Νυμφαίο ο τόπος καταγωγής
μου. Αγαπώ πολύ αυτά τα μέρη.

Ποιο είναι το καλύτερο κρασί;
Αυτό που σου αρέσει περισσότερο από όλα όσα έχεις δοκιμάσει.
Μήπως υπάρχει κι άλλο βιβλίο στα σκαριά;
‘Οχι!
Ανεκπλήρωτο όνειρο;
Η μετατροπή του ζωολογικού κήπου σε φάρμα κατοικίδιων ζώων. Τα μικρά
παιδιά πρέπει να μπορούν να ξεχωρίζουν έναν γάιδαρο από ένα μεγάλο σκύλο!
Τελικά δεν ήσασταν δήμαρχος έως τα 100…
…ούτε θα ήμουν ποτέ! Το έλεγα για να δηλώσω ότι αυτό που έδωσα στον δήμο
Θεσσαλονίκης θέλω να συνεχίσει. ‘Ελεγα επίσης ότι δύο θητείες είναι αρκετές
για έναν δήμαρχο. Το δημαρχιλίκι είναι προσφορά, δεν είναι επάγγελμα. Εύχομαι
πια να ερχόταν κάποιος άλλος με αντιλήψεις ίδιες με τις δικές μου.

ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
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Pardew’s
stories…

Ο Άλαν Πάρντιου έγινε ο τρίτος Άγγλος προπονητής
που θα θητεύσει στον Άρη με τον 61χρονο τεχνικό
να έρχεται στην Ελλάδα κουβαλώντας μαζί του
εκτός από ένα σπουδαίο βιογραφικό - κυρίως στα Βρετανικά γήπεδα και πολλές ιστορίες που
τον έκαναν ξεχωριστό. Άλλωστε, δεν τα λες και
λίγα τα 318 παιχνίδια που μετράει στα γήπεδα
της Premier League. Κάθε άλλο. Η «χρυσόσκονη»
γύρω από το όνομά του είναι μεγάλη και η είδηση
του ερχομού του στην Ελλάδα για λογαριασμό
του Άρη έγινε κεντρικό θέμα ακόμα και στη «Sun».
Ποιος είναι όμως πραγματικά ο Άλαν Πάρντιου
και τι θα προσφέρει στους Κίτρινους; Απάντηση
σαφώς και δεν μπορεί να δοθεί πριν κριθεί εντός
των τεσσάρων γραμμών, όμως το σίγουρο είναι
πως η επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη να δώσει
τα ηνία της ομάδας του στον Άγγλο τεχνικό
φέρνει έναν άνεμο αλλαγής στον σύλλογο που
αλλάζει ρότα και προχωράει σε ένα διαφορετικό
αγωνιστικό μοντέλο, συγκριτικά με αυτό των
τελευταίων χρόνων.
Το δημοψήφισμα, το οκταετές συμβόλαιο και
το... αντίο με κόλλες Α4
Ο... μαθητευόμενος Μπούργος, δίνει την σκυτάλη
στον... μπαρουτοκαπνισμένο Πάρντιου που
ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα τη σεζόν
1999/2000 στη Ρέντινγκ. Εκεί έκανε 136 παιχνίδια,
πριν ακολουθήσουν άλλα 160 στη Γουέστ Χαμ.
Ακολούθησε η Τσάρλτον για 89 ματς, μέχρι να
έρθει στη ζωή του Βρετανού τεχνικού η Νιούκασλ
εκεί όπου έγραψε τις πιο «χρυσές σελίδες» της
προπονητικής του καριέρας.

Η τετραετή θητεία του στους «ανθρακωρύχους» φίλαθλοι της Νιούκαστλ απαιτούσαν την
ξεκίνησε κόντρα στο ρεύμα των οπαδών της. Τότε απομάκρυνσή του. Τελικώς με δική του απόφαση
ο αγγλικός σύλλογος είχε προχωρήσει σε σχετικό αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Νιουκάσλ
δημοψήφισμα, δίχως να βάλει περιορισμούς αφού έλαβε την άδεια για να προχωρήσει
σε ονόματα και το ποσοστό των φιλάθλων που σε συζητήσεις με την Κρίσταλ Πάλας για την
ψήφισε υπέρ του Βρετανού δεν ήταν μεγαλύτερο ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της. Εκεί έκατσε
του 5.5%. Συνολικά συμμετείχαν στην ψηφοφορία στον πάγκο της για 87 παιχνίδια και έπειτα
περίπου 40.000 φίλοι της Νιουκάσλ. Τρεις ημέρες ακολούθησε τη σεζόν 2017-2018 η Γουέστ Μπρομ
αργότερα ο Άλαν Πάρντιου παρουσιάστηκε που ήταν κι ο τελευταίος σταθμός του στα αγγλικά
επισήμως κι έτσι κατέστη σαφές ότι η επιλογή γήπεδα, αφού μετά πήγε σε Ντε Χάαγκ και έπειτα
προηγήθηκε της ψηφοφορίας. Άρχισε με νίκη επί στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
της Λίβερπουλ. Η χρονιά κύλησε με αναταράξεις,
δηλαδή, με μεγάλες νίκες αλλά κι έντονες
απογοητεύσεις όπως τον αποκλεισμό από την
άσημη Στίβενεϊτζ στο Κύπελλο Αγγλίας. Ο Άλαν
Πάρντιου αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς
στην Premier League τη σεζόν 2011-12, τον ίδιο
τίτλο του απέδωσε και η Ένωση Προπονητών του
Πρωταθλήματος και μάλιστα έγινε ο μοναδικός
Ο Άλαν Πάρντιου ήρθε στον
Βρετανός στον οποίο απονεμήθηκαν αυτοί
Άρη και έφερε μαζί του
οι τίτλοι στην ίδια χρονιά. Εκείνη τη σεζόν η
ομάδα του εξασφάλισε την έξοδό της στις
πολλές και ... λαχταριστές
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και γενικώς όλα
ιστορίες που έζησε στα 318
κυλούσαν εντελώς διαφορετικά από τις αρχικές
εκτιμήσεις. Απόρροια όλων των παραπάνω
παιχνίδια του στα γήπεδα
γεγονότων ήταν ο Πάρντιου να υπογράψει νέο
της Premier League
οκταετές(!) συμβόλαιο. Παρά το εντυπωσιακό
ξεκίνημα η σεζόν δεν κύλησε με τον ίδιο τρόπο
καθώς η ομάδα «κατέρρευσε» μετά το πρώτο
μισό καθώς γνώρισε 15 ήττες σε 21 αγώνες με
συνέπεια να απομακρυνθεί ολοκληρωτικά από
τους στόχους της. Κάπου εκεί το... γυαλί ράγισε,
με αποκορύφωμα τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν
και τυπώθηκαν 30.000 σελίδες Α4 στις οποίες οι

Δεν
πρέπει να
«σκοτώσουμε»
την Εθνική
ομάδα του
μπάσκετ

Ο Άλαν Πάρντιου, κατά την προπονητική του
πορεία, έχει δείξει πως είναι ένας ιδιαίτερος
χαρακτήρας.
Έχει έρθει σε κόντρα με
αντιπάλους προπονητές, όπως με τον Κλοπ
και χαίρεται για τα… καλά σε επιτυχίες
της ομάδας του. Ένας πανηγυρισμός
του, μάλιστα, απέναντι στην Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, ήταν επικός. Στον τελικό του
FA Cup, το 2016, η Κρίσταλ Πάλας είχε
προηγηθεί με 0-1 και ο Πάρντιου πανηγύρισε
το γκολ… χορεύοντας σε ένα από τα πιο viral σκηνικά μέχρι και σήμερα στα αγγλικά
γήπεδα. Φυσικά, μία ακόμα ιστορία που
τον συνοδεύει είναι αυτή από τον τελευταίο
σταθμό της καριέρας του, όταν ήταν στη
Βουλγαρία και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Τότε,
στις 15 Μαΐου είναι ο τελικός που η ΤΣΣΚΑ
χάνει το Κύπελλο από τη Λέφσκι. Λίγες μέρες
μετά, στις 19 Μαΐου, πριν από το παιχνίδι
με την Πλόβντιβ για το Πρωτάθλημα,
οπαδοί της ΤΣΣΚΑ πετάνε μπουκάλια και
μπανάνες στο λεωφορείο της ομάδας έξω
από το γήπεδο πριν από το παιχνίδι. Έχει
αστυνομική δύναμη και οι τρεις παίκτες
ήταν ο Μαζικού (θα τον συναντήσει στον
Άρη), ο Γιούγκα και ο Μπάι. Ο Μαζικού και
ο Μπάι έχουν αποχωρήσει από την ΤΣΣΚΑ, ο
Γιούγκα παρέμεινε. Στη 1 Ιουνίου, ο Πάρντιου
κάνει τη δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα
της ομάδας ότι αποχωρεί μαζί με τον Αλεξ
Ντάιερ, τον συνεργάτη του, εξαιτίας αυτού
του γεγονότος.

Γράφει ο Βασίλης Μάστορας

Ο χορός του Πάρντιου, ο Κλοπ και η
αποχώρησή του μετά από ρατσιστικό
επεισόδιο

Όλα πήγαν στραβά για την Εθνική
ομάδα του μπάσκετ. Την ομάδα που μας
γέμισε αισιοδοξία με τα όσα έκανε στην
προκριματική φάση και στον πρώτο αγώνα
νοκ άουτ. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Η Εθνική
που είχε στον πάγκο της έναν σοβαρό
προπονητή και γνώστη του μπάσκετ και
πολύ ταλέντο στο ρόστερ, ήταν λογικό
να δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες.
Τόσες που έφταναν μέχρι την κατάκτηση,
τουλάχιστον, ενός μεταλλίου. Ηταν κι αυτή
η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο,
του υπεραθλητή παγκόσμιας κλάσης, που
μας δημιούργησε την αίσθηση ότι αυτό το
τουρνουά θα βαφτεί γαλάζιο.
Η Εθνική στους πέντε προηγούμενους
αγώνες δεν ήταν ομάδα αψεγάδιαστη.
Είχε όμως τις λύσεις εκείνες που την
επέτρεπαν να φτάσει στη νίκη. Ακόμη και
στους αγώνες που έμεινε πίσω στο σκορ.
Επάθε όμως μπλακ άουτ στον αγώνα με τη
Γερμανία. Παρά την κακή άμυνα στο πρώτο
ημίχρονο κατάφερε να βρίσκεται στο
+4β. αλλά στην τρίτη περίοδο βυθίστηκε
αύτανδρη. Εκεί κρίθηκαν όλα. Η Εθνική στον
κρισιμότερο ίσως αγώνα του τουρνουά
δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του.
Στην ουσία πήρε αυτά τα οποία άξιζε και
επέστρεψε στην Ελλάδα με άδεια χέρια.
Ακόμη είναι αδιευκρίνιστο αν η Εθνική
λύγισε κάτω από το βάρος της ευθύνης
να πάρει ένα μετάλλιο μετά το 2009 ή
απλώς αν ήταν μία κακή βραδιά, κάτι
που συμβαίνει σ’ όλες τις ομάδες κάποια
στιγμή. Μ’ αυτά θα ασχοληθεί ο κόουτς τις
επόμενες ημέρες.
Αυτή η Εθνική όμως δεν αξίζει τα επιτιμητικά
σχόλια και την απαξίωση. Κατάφερε να
αφυπνίσει του Ελληνες φιλάθλους, να
τους συσπειρώσει γύρω της και να τους
δώσει το δικαίωμα να αισιοδοξούν. Εχει
μεγάλο ταλέντο και πολλές ελπίδες να
κάνει κάτι σημαντικό ή στο Παγκόσμιο ή
στους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αξίζει αυτή
η φουρνιά των παικτών. Αρα θα πρέπει
όλοι να σταθούν δίπλα της και να μην τη
«σκοτώσουν».

Oι Αστρολογικές Προβλέψεις
Εβδομαδιαίο από 19 έως 25 Σεπτεμβρίου
Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν πολλά πλανητικά τερτίπια, όπου όσο θα
προχωράμε στην αλλαγή της εποχής, με όλα εκείνα που την χαρακτηρίζουν, θα
ενισχύονται και οι εντάσεις των γεγονότων. Η Αφροδίτη συνεχίζει την παραμονή
της στο ζώδιο της Παρθένου, όπου με την θετική της όψη που δημιουργεί με τον
πλανήτη Ουρανό, φέρνει τις ξαφνικές ευκαιρίες, ενώ ο Ήλιος πριν περάσει στο
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ζώδιο του Ζυγού, μας θυμίζει ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, αρκεί να το θέλουμε.
Τελειώνοντας, η Νέα Σελήνη την Κυριακή 25/9, παρασύρει την καθημερινότητα
μας, σε νέα ξεκινήματα.

▶ ΖΥΓΟΣ

▶ ΚΡΙΟΣ

Για σας τους ανυπόμονους Κριούς, η εβδομάδα αυτή
θα φροντίσει να επανεξετάσετε τις καταστάσεις,
επαγγελματικές και συναισθηματικές, όταν μάλιστα
οι προσπάθειες σας φαίνεται ότι θα καρποφορήσουν.
Η Νέα Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο,
δημιουργεί νέα αισιόδοξα ξεκινήματα, στην
προσωπική σας ζωή.

▶ ΤΑΥΡΟΣ

Η εβδομάδα αυτή μπορώ να πω ότι θα είναι
αρκετά βοηθητική για σας, ιδίως αν ανήκετε στο
τρίτο δεκαήμερο. Έτσι φροντίστε να είστε θετικά
τοποθετημένοι απέναντι στην καθημερινότητα, που
θα χρειαστεί να επανεξετάσετε, κάποια θέματα, που
χρειάζονται περισσότερο την προσοχή σας.

▶ ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο Άρης είναι καλά ριζωμένος στο δικό σας ζώδιο,
όπου σας βάζει συνεχώς σε αντιπαραθέσεις και
εντάσεις, που καλό είναι να μην τις ενισχύετε, αλλά να
βάζετε την λογική να σας καθοδηγεί. Η Νέα Σελήνη
στο τέλος της εβδομάδας, ενισχύει την θετική πλευρά
της ζωής, κυρίως σε εσάς των πρώτων ημερών, με
καινούρια πολύ θετικά ξεκινήματα.

▶ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Για σας τους Καρκίνους, αυτή η εβδομάδα θα σας
βοηθήσει στο να επικοινωνήσετε με περισσότερη
ευκολία, με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά
και να αφήσετε το ενδεχόμενο επανασύνδεσης,
με πρόσωπα από το παρελθόν. Η Νέα Σελήνη είναι
σημείο αναφοράς οικογενειακών υποθέσεων και
χρειάζονται, θετική ανανέωση.

▶ ΛΕΩΝ

Αυτή την εβδομάδα θα πάρετε κάποιες αισιόδοξες
ανάσες, βάζοντας τα οικονομικά σας και την
προσωπική σας ζωή σε μία τάξη. Από την άλλη
καλό είναι να μην ξεκινήσετε νέα εγχειρήματα, πριν
ο Ερμής γυρίσει σε ορθή πορεία, δηλαδή από τις 2
του Οκτώβρη και μετά. Η Νέα Σελήνη ενισχύει την
επιθυμία σας για ταξίδια, μετακινήσεις και πολλές
πληροφορίες που μοιραστείτε με άλλα πρόσωπα.

▶ ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Για σας τους Παρθένους, λίγο πριν ο Ήλιος φύγει από
το δικό σας ζώδιο, θα έχετε μία αρκετά βοηθητική
χρονική στιγμή που θα φροντίσει τα οικονομικά σας,
αλλά και τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Η Νέα
Σελήνη επίσης στο τέλος της εβδομάδας, είναι ένα
κυρίαρχο σημάδι, των οικονομικών σας διεκδικήσεων
και όχι μόνο.

Οι μέρες αυτές θα είναι αρκετά βοηθητικές για σας
τους Ζυγούς, που κάτι φροντίζετε παρασκηνιακά και
με πολύ ένταση, έως το τελικό αποτέλεσμα. Ήρθε
λοιπόν η στιγμή να αναλογιστείτε το παρελθόν, για
να χτίσετε το μέλλον σας. Η Νέα Σελήνη στο δικό
σας ζώδιο, στις 25/9, είναι ένδειξη ενός ξεσηκωμού,
μιας επιθυμίας σας, αλλά καλό είναι να ρίξετε τους
τόνους, γιατί όλο αυτό που πιστεύετε τόσο πολύ,
μπορεί να σας απογοητεύσει.

▶ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά έντονη για σας,
εφόσον από την μια τα συναισθήματα σας θα
φτάσουν στην κορύφωση τους, όπου οι αποφάσεις
σας πλέον θα είναι μονόδρομος. Από την άλλη το
δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, αρχίζει να δέχεται την
Νέα Σελήνη και τον Ήλιο, κάνοντας μία εσωτερική
διεργασία σε βαθιά σημεία της ψυχής σας.

▶ ΤΟΞΟΤΗΣ

Ξεκινώ με την έντονη δυσαρέσκιά σας, με τους
άλλους, όπου η καθημερινή επαφή μαζί τους είναι ένα
έντονο και κουραστικό παιχνίδι ισχύος. Από την άλλη,
θα ενισχυθεί αυτή την εβδομάδα η επαγγελματική και
κοινωνική σας εικόνα, ενώ η Νέα Σελήνη φανερώνει,
τους καινούριους σας συμμάχους.

▶ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Στο ξεκίνημα της αυτή η εβδομάδα, θα σας
δημιουργήσει αρκετά έντονα συναισθήματα, εφόσον
ο Πλούτωνας που φιλοξενείται στο δικό σας ζώδιο,
θα δεχθεί την θετική όψη της Αφροδίτης και του
Ήλιου. Την Κυριακή 25/9, η Νέα Σελήνη θα σας
δώσει μία ανανεωτική τάση στους επαγγελματικούς
σας στόχους, βάζοντας την αισιόδοξη πλευρά των
καταστάσεων, να σας καθοδηγούν.

▶ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι επαγγελματικοί σας στόχοι θα επιτευχθούν στο
ξεκίνημα της εβδομάδας, με την θετική συμβολή της
Αφροδίτης και του Ηλίου. Επίσης για σας που κάποια
προβλήματα της υγείας σας σας έχουν ταλαιπωρήσει,
ήρθε η στιγμή να νιώσετε ότι όλα θα πάνε πολύ
καλύτερα. Η Νέα Σελήνη θα ανανεώσει την επιθυμία
σας για μία μετακίνηση, ή θα κάνει πραγματικότητα,
την αναζήτηση σας, σε πνευματικούς δρόμους.

▶ ΙΧΘΥΕΣ

Είναι αλήθεια ότι νιώθετε αρκετή πίεση το τελευταίο
διάστημα με την παραμονή του Άρη στους Διδύμους,
κάτι που θα συνεχίσει να υπάρχει, με εξάρσεις, αλλά
και με πιο ήρεμες αναφορές κάποιες περιόδους.
Οι σχέσεις σας θα μπουν στο στόχαστρο, ενώ ένας
τομέας που θα σας απασχολήσει έντονα, είναι
εκείνος των οικονομικών σας.

∙ Xειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους με Τσιμισκή
∙ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
∙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>>

Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 2310508509
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 2310896081
Apallou, Mητροπόλεως 51, 2310228898
Apre, Μητροπόλεως 40, 2310284532
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτερο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη
Αντώνη, 2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,
2310831062
Βox Cafe , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Βutler, Μητροπόλεως 42, 2310281350
Chilai, Α.Μηνά 4, 2313054500
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα Παραλία, 2310888000
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 231 029 1598
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρίου 5 Δικαστικό Μέγαρο,
2310500860
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης
Μπάμπης, 2310500005
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 2310271621
Ergon Agora, Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Λευκός Πύργος, Παύλου Μελά 6,
2310241300
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομηλά 8, 2313087125
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310257503
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 4, 2310262300
KitchenBar, Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Λούπινο, Κατούνη 4, 2310535707
Μέντα, Κομνηνών 20, 2313016593
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 2310897444
Oλύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10 ,2310284001
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 2310262478
Πλατεία Θεάτρου, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
Pararrazi, Αγίας Σοφίας 27, 2310268213
Pelosof, Τσιμισκή 22, 6946744472
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Thess Massage, Ολυμπιάδος 49, 6938772688
Τitania, Τσιμισκή 139, 2310220985
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού 1, Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,
2310261100
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Woods, Αριστοτέλους 12 , 2310228030

ΔΥΤΙΚΑ
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 2310388000
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 Μενεμένη , 2310584000
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος,
2310660300
Καφενείο Βασιλάκης, Αγνώστου Στρατιώτη 70, Πολίχνη,
2310603222
Mansion Bar Terrace, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 21, Νεάπολη,
2310610263
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Ακαδημία art restaurant, Αγίου Μηνά 3, 2310 521803
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τούμπα,2313026226
Biscoto Coffee, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,2310472333
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Da Leonardo Cucina Italiana, Φιλίππου 50, Πυλαία, 2310 323377
Hondos Center Apollonia, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία,
2310806000
Zebra, Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 10 , Πυλαία ,
2310400904
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλαμαριά,2310429814
Mistral Seaside Bar, Τήνου 4, Καλαμαριά, 23110444845
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανόραμα, 2310344803
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω Τούμπα, 2310908680
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean
Cosmos,2310472706
Rumors, Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Sanna Coast, Θεμιστοκλή Σοφούλη 112, 2311 827941
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Χρωστήρας, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Πέτρου Συνδίκα 24,
2310 833460
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Εύοσμου 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

karfitsa.gr

▶Κάθε Σάββατο

Μπες στο karfitsa.gr και ενημερώσου
για όλα τα νέα της Θεσσαλονίκης

Θα βρείτε την εφημερίδα

Αν επιθυμείτε σταθερό stand με εφημερίδες στην επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο email: grammateia@karfitsa.gr ή
καθημερίνα 10:00 – 16:00 στο 2310278155

Υπεύθυνο παιχνίδι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΕΠ, Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ, 210 9215776. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών.
Η συχνή συμμετοχή σε τυχερά παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας

