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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Χ

ριστός Ανέστη συμπατριώτες Θεσσαλονικείς αλλά και φίλοι του Συνδέσμου. Το ουσιώδες αλλά και χαρμόσυνο
μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου, μας δίνει και πάλι την ελπίδα ότι ο Ζων Χριστός
θα δώσει την Ευλογία Του σε όσους Τον
δέχονται, ώστε με την βοήθειά Του να βρεθούν διέξοδοι σε αδιέξοδα, είτε υγείας, είτε
οικογενειακά, είτε κοινωνικά, είτε εθνικά,
είτε … οικονομικά, όπως αυτά που ο Σύνδεσμος αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια,
γι’ αυτό και έλαβε ορισμένες αποφάσεις, για
τις οποίες θα ενημερωθείτε στις επόμενες
σελίδες.
Στο χρονικό διάστημα που πέρασε
από το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας
μας, έλαβαν χώρα τα εξής γεγονότα:
• Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 διασκεδάσαμε στην μουσική ταβέρνα ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ στην Πλάκα, κινούμενοι πλήρως στον
ρυθμό του Καρνάβαλου, ουσιαστικά και
μεταφορικά. Το κέφι περίσσεψε και βρήκε
διέξοδο στον χορό και στο τραγούδι, όπως
φαίνεται και στην φωτογραφία.

• Την Τετάρτη 3 Απριλίου, έλαβε χώρα
ένα συγκινητικά ανθρώπινο και μουσικό
REQVIEM στην μνήμη της αγαπημένης
μας Νίκης ΚΑΜΠΑ, η οποία ως γνωστόν,
ταξίδεψε στην γειτονιά των Αγγέλων τον
περασμένο Φεβρουάριο. Στον κατάμεστο
από μέλη και φίλους χώρο του εντευκτηρίου μας και με την παρουσία μελών της
οικογενείας της, την αναδρομή στην γεμάτη βραβεία ζωή της Νίκης έκανε η πρώην
πρόεδρος του Συνδέσμου κα Ε. Τσαρούχα
και παρευρέθησαν οι παλαιοί συνεργάτες
και συνάδελφοι της κας Καμπά, όπως οι κ.
κ. Τέρης Χρυσός, Κλειώ Δενάρδου, Γιάννης Πετρόπουλος, Άντζελα Ζήλια, Ι. Ξενάκης και Κ. Βενετσάνος, ενώ απέστειλαν
τους χαιρετισμούς τους και εξέφρασαν την
οδύνη τους οι κ. κ. Γιώργος Κατσαρός και
Γ. Χατζηνάσιος, οι οποίοι συνεργάστηκαν
πολλάκις με την δύο φορές νικήτρια του
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μάλιστα στην
ίδια εκδήλωση. Προς μνήμη της δε, κάποιοι εξ αυτών τραγούδησαν και τραγούδια της, στο τέλος των οποίων ακολούθησε
ένα θερμό χειροκρότημα, με βουρκωμένα
μάτια.

• Τέλος, την Τετάρτη 17 Απριλίου και
ώρα 12.30΄, 17 μόνον μέλη και φίλοι του
Συνδέσμου (για λόγους ασφαλούς τους διαχείρισης εντός του πλοίου), επισκέφθηκαν τον χώρο του Φλοίσβου (Τροκαντερό),
όπου και ναυλοχεί το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ
και η τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑ. Με την ευγενή
αρωγή του κυβερνήτη του καραβιού, Αρχιπλοιάρχου κ. Κ. Χαραλαμπόπουλου, έγινε
η ξενάγηση των μελών μας αρχικά στην
τριήρη και μετά στα ενδότερα του πλοίου
– θρύλος, όπου η παροχή πλήρων και τεκμηριωμένων ιστορικών πληροφοριών και
λεπτομερειών, προκάλεσε την αδιάπτωτη
προσοχή όλων. Στο τέλος της ξενάγησης,
η πληθώρα των ερωτήσεων κατέδειξε και
το ζωηρό ενδιαφέρον που ανεπτύχθει, από
όσους συμμετείχαν. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με γεύμα σε εστιατόριο, στην παρακείμενη περιοχή του Φλοίσβου.

• Ελπίζουμε στο εγγύς μα και στο απώτερο
μέλλον, οι εκδηλώσεις μας να γίνουν ποιοτικότερες και με μεγαλύτερη συμμετοχή,
ώστε αφενός να υπάρχει κίνητρο παρουσίας και αφετέρου να προβάλεται αλλά και να
«οξυγονώνεται» οικονομικά ο Σύνδεσμος.

M
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Ʒǎ ƶƾǃǃĮĲǎ  ǉĮǈ ǙǏĮ  ǋİĲƾ ĮȺǗ ǉǎȺǈĮıĲǈǉǀ
ȺǏǎıȺƾǇİǈĮĲǔǌǋİǊǙǌĲǎǑƩƶǌĮȺİǈıǇǎǘǌǎǈİǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǈ
ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ įǀǋĮǏǒǎǈ ıǑǋĳǔǌǀǇǆǉİ ǌĮ Ǌƾǃİǈ ǒǙǏĮ ıĲǆǌ
ĬİııĮǊǎǌǁǉǆ ǊİǉĲǈǉǀ ĮǌĲǈǋĮǒǁĮ GHEDWH  ǋİĲĮǍǘ  İǍ ĮǑĲǙǌ
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Ĳǆǐ ıǑǅǀĲǆıǆǐ ǇĮ ƿǒİǈ ǎ ȺǏǗİįǏǎǐ ĲǎǑ ƶǑǌįƿıǋǎǑ ǋĮǅǁ ǋİ Ĳǆǌ
ƿǄǉǏǈĲǆįǆǋǎıǈǎǄǏƾĳǎǉĮƶƶƧƴƭƮƧ
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įǘǎƿĲǆĮǌĲǈȺǏǗİįǏǎǐ 
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ǉĮĲĮǌǗǆıǀ ıĮǐ ǙıĲİ ǌĮ ǋǆǌ ǄǁǌǎǑǋİ
įƿǉĲİǐ ĮǏǌǆĲǈǉǙǌ ıǒǎǊǁǔǌ įİįǎǋƿǌǎǑ ǗĲǈ
ȺǏǔĲİǘİǈǆƪƴƭƨƭƻƶƬǉĮǈǋİĲƾǆȺǎǊǑĲƿǊİǈĮ
İȺǈǊǎǄǙǌ įǈĮĳǗǏǔǌ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ ȺǎǊǈĲǈǉǙǌ
İĳǗıǎǌ ǃİǃĮǁǔǐ ǑȺƾǏǒǎǑǌ ƩǈĮĳǎǏİĲǈǉƾ«ǎ
ǋǎǌǗįǏǎǋǎǐĮȺǎĲİǊİǁĲǆǌǋǗǌǆǊǘıǆ
 ƶİ ƾǊǊǆ ıİǊǁįĮ ȺĮǏǎǑıǈƾǅİĲĮǈ ǆ İȺǈıĲǎǊǀ
ȺǎǑ ĮȺİıĲƾǊİǈ ıİ ǗǊĮ ĲĮ ȺǎǊǈĲǈǉƾ ǉǗǋǋĮĲĮ
ǉĮǈ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ ĲǎǑ ǌǎǋǎǘ ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ
ƴĮǏƾǊǊǆǊĮ İǍİĳǏƾıǇİǈ ǆ İȺǈǇǑǋǁĮ ǌĮ
ȺǏǎǃǊǆǇǎǘǌ ĳǁǊǎǈ ǉĮǈ ıǑǋȺĮĲǏǈǙĲİǐ ǋĮǐ
ȺǎǑ ȺǎǊǈĲİǘǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ƧĲĲǈǉǀ ǙıĲİ ǌĮ
ǉĮǋĮǏǙıǎǑǋİ ǉĮǈ ©ǉĮǏǌĲƾıǈĮª ǋĮǐ ǌĮ
İǉǊƿǄǎǌĲĮǈİįǙ

=ƂƖƆƊƒƈƓƔƂƍƑƂƋƊƅƈƓ

ƪǁįǎǋİǌ

=ĮĳİǁǏǆǐƷĮǋȺĮǉǁįǆǐ
ƴǏǗİįǏǎǐ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων είναι σωματείο που αποτελείται από Θεσσαλονικείς,
που για διαφόρους λόγους είναι εγκατεστημένοι και ζουν μόνιμα στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το
1957 και αριθμεί σήμερα 500 περίπου μέλη.
Φυσικά, πολλοί περισσότεροι είναι οι Θεσσαλονικείς, που είναι μέλη οικογένειας ή συνδέονται φιλικά με τα μέλη μας.
Δεν είμαστε πολιτικό σωματείο. Ο Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, ούτε έχει αναμειχθεί ποτέ
σε πολιτικές δραστηριότητες. Βεβαίως τα μέλη
του Συνδέσμου ΚΑΙ δικαιούνται ΚΑΙ πρέπει
να έχουν τις δικές τους πολιτικές πεποιθήσεις,
ως ενεργοί πολίτες, τις οποίες και εκφράζουν
μέσα στο εκλογικό τμήμα, μόνοι.
Οι επικείμενες Ευρωπαϊκές, Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, έχουν μία
ιδιαιτερότητα. Εμφανίζονται περισσότεροι
καινούργιοι συνδυασμοί και ακόμη περισσότεροι νέοι υποψήφιοι. Ο Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων έχει δεχτεί ερωτήματα από μέλη και
φίλους, ζητώντας πληροφορίες (αν υπάρχουν)
για τους μέχρι τώρα υποψηφίους, ώστε να
αποφασίσουν ωριμότερα για την ψήφο τους,
είτε για όσους ψηφίζουν στην Θεσσαλονίκη
είτε στην Αθήνα.

Στις ερωτήσεις αυτές ο Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων δεσμεύεται να απαντήσει, διότι
ως σωματείο είμαστε υπεράνω κομμάτων και
δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Για
να διευκολύνουμε όμως τα μέλη μας, αποφασίσαμε να ζητήσουμε από εσάς, δηλαδή από
τους ίδιους τους υποψηφίους, να παρουσιάσετε οι ίδιοι τους εαυτούς σας και την σχεδιαζόμενη πολιτική σας στις σελίδες της εφημερίδας
μας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΦΩΝΗ.
Όλα τα κείμενα που θα στείλετε, θα τυπωθούν στην εφημερίδα μας και θα φθάσουν
στα μέλη και φίλους μας στην ταχυδρομική
τους διεύθυνση, αμέσως μετά το ΠΑΣΧΑ,
ταυτόχρονα δε θα αποσταλεί και ηλεκτρονικώς, με e-mail. Με την επιστολή αυτή ζητούμε
από όλους τους συνδυασμούς, που θα πάρουν
μέρος στις προσεχείς εκλογές, να μας στείλουν
εάν θέλουν, γραπτό κείμενο με το πρόγραμμα
τους, με την απαράβατη προϋπόθεση, ότι το
κείμενο που θα μας στείλουν δεν θα ξεπερνά
τις 200 λέξεις και θα πρέπει να καταβάλουν
100€. Μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να
παρουσιάσουν τον εαυτό τους με κείμενο έως
100 λέξεων, με κόστος συμμετοχής 50€.
Καταλαβαίνουμε ότι ο περιορισμένος
αριθμός λέξεων, ίσως δημιουργεί ορισμένες
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επιφυλάξεις αλλά αυτό είναι το όριο που μπορεί να ικανοποιηθεί, σύμφωνα με την χωρητικότητα εκτύπωσης της εφημερίδας μας,
η οποία φυσικά δεν είναι του μεγέθους των
ημερησίων εφημερίδων.
Όσοι λοιπόν συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι επιθυμούν την προβολή τους
μέσω της εφημερίδας μας, σύμφωνα δε με
τους προαναφερθέντες όρους, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο
του Δ.Σ. του Συνδέσμου Θεσσαλονικέων κ.
Ζαφείριο ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ, στα τηλέφωνα
6983524752 και 210 2525049
ή με την γραμματεία στα τηλέφωνα 210
8222498 και 2108222920, καθώς και στα
e-mailssyndesmosthessalonikeon@gmail.com,
ztambakis@yahoo.gr. Σημειώνεται τέλος ότι
το αποστελλόμενο κείμενο θα αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα μας www.thessalonikeis.gr
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων
Αβέρωφ 11 & 3ης Σεπτεμβρίου 10433 Αθήνα
Fax 210 82 22 498
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Θεσσαλονικέων στην Αθήνα
Ζαφείριος ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ
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ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σ

ε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία
της Αθήνας, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Όλγας και Αμαλίας,
τοποθετήθηκε επιτέλους το άγαλμα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου...
Το άγαλμα που επιλέχθηκε είναι
αυτό του αποθανόντος γλύπτη Γιάννη
Παππά, οοποίος φιλοτεχνούσε το συγκεκριμένο άγαλμα επί 32 χρόνια, όμως
τελικά δεν πρόλαβε να δει το όραμά του
να παίρνει σάρκα και οστά. Οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και οι στενόμυαλες αντιδράσεις πρώην δημοτικών συμβούλων, κάποιων συλλογικοτήτων και
δήθεν ειρηνιστών, που απεχθάνονταν
τον «σφαγέα των λαών», προκάλεσαν
μια απίστευτη πολυετή κωλυσιεργία, με
αποτέλεσμα αυτό να παραμένει μουσειακό έκθεμα στο εργαστήριο του, αποθανόντος από το
2005, δημιουργού.
Διαβάστε αναλυτικά την ιστορία του:
Ο Γιάννης Παππάς άρχισε να μελετά το θέμα από
το 1941 όταν ήταν 28 ετών, μετά την επιστροφή του στην
Αθήνα, πεζή, από τη γραμμή των πρόσω στο Μέτωπο.
Η συγκεκριμένη εργασία τού προσέφερε αμοιβή πνευματικής διεξόδου από την ατμόσφαιρα της Κατοχής. Από
τότε χρονολογούνται οι πρώτες μελέτες και η απαρχή της
έρευνας γύρω απ’ τον έφιππο. Για τον Παππά, «έρευνα»
σήμαινε μία μακρόχρονη και συστηματική προσέγγιση
του θέματος: για τη μορφή του αλόγου έγιναν σπουδές
της τυπολογίας, του σκελετού και του μυϊκού συστήματος, μελέτες από την αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα, την
Αναγέννηση, τους Animalier, τα σπουδαία έφιππα γλυπτά της Ευρώπης, ζωγραφικά και σχεδιαστικά έργα.
Για τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναζητήθηκαν τα αρχαία τεκμήρια, με ταξίδια στα απανταχού
μουσεία όπου βρίσκονταν τα γνωστά αρχαία κεφάλια
του. Έπειτα από εκατοντάδες σχέδια και πληθώρα γλυπτικών σκίτσων, προσδιορίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης και προχώρησαν οι έρευνες για τη
στολή του αναβάτη.
Ο Παππάς ταξίδεψε, με τον ενδυματολόγο του Εθνικού Θεάτρου Αντώνη Φωκά, στο Μουσείο της Νάπολης,
με σκοπό να μελετήσουν το εκεί φυλασσόμενο πρωτότυπο ψηφιδωτό της Μάχης της Ισσού από την οικία του
Φαύνου στην Πομπηία. Ο Φωκάς έφτιαξε το ένδυμα στο
εργαστήρι του Εθνικού Θεάτρου κι αυτό χρησιμοποιή-

θηκε στο μοντέλο.
Η τελική μορφή της σύνθεσης ήταν με
τον Μ. Αλέξανδρο νεότατο -σχεδόν έφηβο- χωρίς να κρατά όπλα, οραματιστή κι
όχι πολέμαρχο. Έπειτα από συστηματική
εργασία 32 ετών, το έργο ολοκληρώθηκε
στον μπρούτζο το 1973 κι έμεινε στην κατοχή του, στο εργαστήριό του.
Επρόκειτο για τολμηρό εγχείρημα, καθότι ήταν το πρώτο, μεγάλο σε διαστάσεις, γλυπτό που χυτεύθηκε στην Ελλάδα
– τα μέχρι τότε μεγάλου μεγέθους έργα
φτιάχνονταν αποκλειστικά στο εξωτερικό, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και
εξοπλισμού. Το 1992 εξετέθη για πρώτη
φορά δημοσίως στην Εθνική Πινακοθήκη, από όπου και η παρακάτω φωτογραφία.
Το 1993 αγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού,
επί υπουργίας Ντόρας Μπακογιάννη, και στη συνέχεια
παραχωρήθηκε με δωρεά στον Δήμο Αθηναίων. Έκτοτε
άρχισαν οι ταλαιπωρίες περί της δημόσιας τοποθέτησης
του έργου, οι οποίες καταπόνησαν τον Γιάννη Παππά
κυριολεκτικά μέχρι και την ημέρα του θανάτου του, την
18η Ιανουαρίου του 2005. Έχουν περάσει 46 χρόνια από
τότε που ο γλύπτης ολοκλήρωσε το έργο, 26 χρόνια που
ανήκει στο κράτος (και στον Δήμο) και 14 χρόνια από
τον θάνατό του. Το γλυπτό έχει μήκος 3,8 και ύψος 3,45
μέτρα.

Ο Εύζωνας που πήδηξε από την Ακρόπολη
με την ελληνική σημαία

Ό

ταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα,
27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπασμα υπό
τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό
Έλσνιτς για να κατεβάσει τη Γαλανόλευκη
από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και να
υψώσει τη σβάστικα.
Oι Γερμανοί αντικρίζουν στο ακραίο
σημείο τού βράχου της Ακρόπολης, που δεσπόζει της πόλης, την γαλανόλευκη σημαία,
πού θ’ αντικατασταθεί από τον αγκυλωτό
σταυρό. Εκεί στην θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σημείο του Ιερού Βράχου, ο επικεφαλής του αποσπάσματος ζήτησε από τον
εύζωνο, που φρουρούσε τη
σημαία μας, να την κατεβάσει και να την παραδώσει.
Ο απλός αυτός φαντάρος, ο Κωνσταντίνος
Κουκίδης, Πόντιος στην
καταγωγή, όταν στις 8:45
το πρωί έφθασαν μπροστά
του οι κατακτητές της χώρας μας και με το δάκτυλο
στην σκανδάλη των πολυβόλων τους, τον διέταξαν να

κατεβάσει το Εθνικό μας σύμβολο, δεν έδειξε
κανένα συναίσθημα. Ψυχρός, άτεγκτος και
αποφασισμένος… απλά αρνήθηκε!
Οι ώρες της περισυλλογής, που μόνος του είχε περάσει δίπλα στην σημαία,
τον είχαν οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση…
«ΟΧΙ»!Αυτό μονάχα πρόφερε και τίποτε
άλλο. Μια απλή λέξη, με πόση όμως τεράστια
σημασία και αξία. Η Ελληνική μεγαλοσύνη.
Ο εύζωνας τυλίχτηκε με τη σημαία, έτρεξε ως
την άκρη του Ιερού Βράχου και μπρος στα
μάτια των εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε
μ’ ένα σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα.
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκεί στα Αναφιώτικα
κάτω από τον Ιερό Βράχο,
ζούσαν ακόμα αυτόπτες
μάρτυρες, που είδαν το παλικάρι να γκρεμοτσακίζεται μπροστά στα μάτια τους
τυλιγμένο με την Γαλανόλευκη. Και κάθε χρόνο,
στο μνημόσυνό του στις 27
Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη

μνήμη του, ενώ η μικρή πλατεία κάτω από
την Ακρόπολη, πήρε το όνομά του το 2001,
τιμώντας ο Δήμος Αθηναίων την θυσία του
παλληκαριού.
Το γεγονός αναφέρει στα απομνημονεύματά του ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, η δε βρετανική εφημερίδα DailyMirror, το έγραψε την 1η Ιουνίου
1941, ως ανταπόκριση από την κατεχόμενη
Αθήνα.
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ǌĮǋǆıǈǔȺƾǉĮǈǌĮǊƿǄİǈĲĮȺǏƾǄǋĮĲĮǋİ
ĲǎǗǌǎǋƾĲǎǑǐ

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʏʉʐ ɇʐʆɷɹʍʅʉʐ ʃɲɿ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɸʃʄʉɶɿʃɼʎ ʍʐɶʃʐʌʀɲʎ,
ɷɿʉʌɶɲʆʙɽɻʃɸ ʄɸʃʏɿʃɼ ɲʆʏɿʅɲʖʀɲ ʅɸʏɲʇʑ 3 ɸʃ ʏʘʆ 21 ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ɷɻʅɳʌʖʘʆ, ʘʎ ʃɲʏʘʏɹʌʘ:

ȴȵȿɈȻɃ ɈɉɅɃɉ ɇɉɁȴȵɇɀɃɉ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȵɏɁ
ɸʃɷɼʄʘʍɻʎ ʅɸ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐʎ ȴɻʅɳʌʖʉʐʎ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ:
ȉȘȞ ȀȣȡȚĮțȒ 14 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2019 ıĲȠ ȟİȞȠįȠȤİȓȠ HAYATıĲȘȞ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘ Ƞ ȈȪȞįİıȝȩȢ ȝĮȢ įȚȠȡȖȐȞȦıİ İȞįȚĮĳȑȡȠȣıĮ İțįȒȜȦıȘ
ȁİțĲȚțȒȢ ǹȞĲȚȝĮȤȓĮȢ (“debate”) ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȑȞĲȦȞȣʌȠȥȘĳȓȦȞ
ȤȦȡȓȢ țȠȝȝĮĲȚțȩ «ȤȡȓıȝĮ» țĮȚ ıĲȒȡȚȟȘ Įʌȩ țȩȝȝĮĲĮ ĲȘȢ ǺȠȣȜȒȢǻȘȝȐȡȤȦȞ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ ǿȦȐȞȞȘ ȀȠȣȡȚĮȞȞȓįȘ, īİȦȡȖȓȠȣ ȇĮțțȐ țĮȚ ȂȚȤȐȜȘ
ȉȡİȝȩʌȠȣȜȠȣȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠıİȤİȓȢ ǹȣĲȠįȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ǼțȜȠȖȑȢ.
ǵȜȠȚȝİ țĮȚȞȠĲȩȝİȢ ȚįȑİȢ țĮȚ ıțȑȥİȚȢ, ıȣȞȑȕĮȜĮȞ ĲĮ ȝȑȖȚıĲĮ ıĲȘȞ
İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȘȢ İțįȒȜȦıȘȢ, ʌȠȣ İȓȤİ ȦȢ ıțȠʌȩ ȞĮ ĮȞĮįİȓȟİȚ ĲĮ țȡȓıȚȝĮ
ıȪȖȤȡȠȞĮ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȩȜȘ ĲȘȢ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ ıĲȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
ıȣȞșȒțİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ įȚİȡİȣȞȒıİȚ ʌȡȠĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲĮțĲȚțȑȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ țȚ İʌȓȜȣıȒ ĲȠȣȢ.
Ǿ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ıĲȘ ıȣȗȒĲȘıȘ ȒĲĮȞ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȒ țȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȒțĮȚ ĮȞȑįİȚȟİ ĲĮ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȐșİ İțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ
ǻȘȝȠĲȚțȒ ȆĮȡȐĲĮȟȘ ʌȡȠȢ İʌȓȜȣıȘ ȗȘĲȒȝĮĲĮ, ĲȚȢ ʌȡȠȠʌĲȚțȑȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ
ĲȘȞ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ țĮȚ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ įȣȞĮȝȚțȒ ĲȘȢ «ȈȣȝʌȡȦĲİȪȠȣıĮȢ».
ȉȘ ıȣȗȒĲȘıȘ ıȣȞĲȩȞȚıİ Ƞ ǹǯ ǹȞĲȚʌȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȈȣȞįȑıȝȠȣ, įȚțȘȖȩȡȠȢ
ț. īİȫȡȖȚȠȢ ȁ. ȀȩțțĮȢ.
ȅ ȈȪȞįİıȝȠȢ ĬİııĮȜȠȞȚțȑȦȞ ıĲȘȞ ǹșȒȞĮ
ȈȣȝȕȐȜȜİȚ ıİ įȘȝȚȠȣȡȖȚțȑȢ ıȣȞșȑıİȚȢ ĮʌȩȥİȦȞ
ȖȚĮȝȚĮ ʌȚȠ ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞȘ țĮȚ … « ȩȝȠȡĳȘ ĬİııĮȜȠȞȓțȘ» !

ȅȆȡȩİįȡȠȢĲȠȣ ǻ.Ȉ.

Ǿ īİȞȚțȒ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ

ǽĮĳİȓȡȚȠȢ ȉĮȝʌĮțȓįȘȢ

ǼȜİȣșİȡȓĮ ȈİȝİȡĲȗȓįȠȣ

ȻɇɈɃɇȵȿȻȴȰ : www.thessalonikeis.gr
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ: syndesmosthessalonikeon@gmail.com

Εάν έχετε την συγκεκριμένη ομάδα αίματος
δεν κινδυνεύετε από Αλτσχάιμερ

ư

ǁĮ ǌƿĮ ǋİǊƿĲǆ ȺǎǑ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǀǇǆǉİ ĮȺǗ

İǌƾǌĲǈĮ ıİ ǌİǑǏǎİǉĳǑǊǈıĲǈǉƿǐ ȺĮǇǀıİǈǐ ǗȺǔǐ Ĳǎ

İǏİǑǌǆĲƿǐ ĲǎǑ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ ĲǎǑ 6KHIILHOG

ƧǊĲıǒƾǈǋİǏǗȺǔǐĮǌĮĳƿǏİǈĲǎVWUDQJH

İǁǌĮǈ ǆ ȺǏǙĲǆ ȺǎǑ įİǁǒǌİǈ ǗĲǈ ǎ ĲǘȺǎǐ ĮǁǋĮĲǎǐ
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ĲǘȺǔǌĮǁǋĮĲǎǐİȺǆǏİƾǅİǈĲǆǌĮǌƾȺĲǑǍǆĲǎǑǌİǑǏǈǉǎǘ

ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ İǉįǀǊǔıǆ ĮıǇİǌİǈǙǌ ǗȺǔǐ ǆ

ıǑıĲǀǋĮĲǎǐƷǙǏĮȺǏƿȺİǈǌĮǉĮĲĮǊƾǃǎǑǋİȺǙǐǉĮǈ

ǌǗıǎǐƧǊĲıǒƾǈǋİǏ

ǄǈĮĲǁ ıǑǋǃĮǁǌİǈ ĮǑĲǗª ĮǌƿĳİǏİ ǆ İȺǈǉİĳĮǊǀǐ Ĳǆǐ



ǋİǊƿĲǆǐ

ƶĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ Ĳǆǐ ƿǏİǑǌĮǐ ȺǎǑ įǆǋǎıǈİǘİĲĮǈ

ıĲǎ ȺİǏǈǎįǈǉǗ %UDLQ 5HVHDUFK %XOOHWLQ ǎǈ
İȺǈıĲǀǋǎǌİǐ ĮǌƿǊǑıĮǌ ĲĮ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ ĮȺǗ 
ưĮǄǌǆĲǈǉƿǐƷǎǋǎǄǏĮĳǁİǐ 05, ıİǑǄǈİǁǐİǇİǊǎǌĲƿǐ
ƸȺǎǊǗǄǈıĮǌ Ĳǈǐ ȺǎıǗĲǆĲİǐ Ĳǆǐ ĳĮǈƾǐ ǎǑıǁĮǐ ıĲǎǌ
İǄǉƿĳĮǊǎǉĮǈįǈİǏİǘǌǆıĮǌĲǈǐįǈĮĳǎǏƿǐǋİĲĮǍǘĲǔǌ
įǈĮĳǗǏǔǌĲǘȺǔǌĲǎǑĮǁǋĮĲǎǐ
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Τ

ο Αγουρέλαιο Χαλκιδικής είναι
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο,
που παράγεται από τον άγουρο, πράσινο καρπό της ποικιλίας «χοντροελιά Χαλκιδικής».
Tο προβάδισμα στη διατροφική αλυσίδα του αγουρέλαιου έναντι όλων των άλλων ελαιολάδων,
εντοπίζεται στην ιδιαίτερα υψηλή
περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά όπως η ελαιασίνη και αντιφλεγμονώδη, όπως η ελαιοκάνθη, με τιμές που προσεγγίζουν αθροιστικά
τα 450mg ανά κιλό (pdf) και αυτή η
συγκέντρωση είναι έως και πέντε (5)
φορές μεγαλύτερη από ό,τι στα συνήθη καλής ποιότητας Εξαιρετικά
Παρθένα Ελαιόλαδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές
οι δύο ουσίες δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο τρόφιμο και ότι η μοναδική πηγή πρόσληψής των είναι το
Αγουρέλαιο Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο. Το χρώμα του είναι λαμπερό πρασινοκίτρινο, έχει αρώματα
πράσινου φρούτου και φρεσκοκομμένου χορταριού, με ευχάριστα πικρή και πικάντικη επίγευση και με
εξαιρετικά χαμηλή οξύτητα από 0,25
έως 0,35%.
O Ελαιώνας του Αεροπόρου/
Α7Stars είναι μία από τις ελάχιστες
επιχειρήσεις που παράγουν Πιστοποιημένο Αγουρέλαιο Χαλκιδικής
Π.Ο.Π.

Για τα μέλη και φίλους του Συνδέσμου πωλείται με έκπτωση 20%, σε
συσκευασία των 5 λίτρων.
Για πληροφορίες :
Κυρκούδης Γεώργιος
Καλύβες Χαλκιδικής ΤK 63100
Τηλ : 6983516238
Email: a7pilot@gmail.com
Site: www.a7stars.gr
ή στον πρόεδροκ. Ζ. Ταμπακίδη

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων στην
Αθήνα, συγχαίρει με ενθουσιασμό την
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο και
μάλιστα ΑΗΤΤΗΤΟΣ, καθώς
και του Κυπέλλου.
Ομοίως, συγχαίρει και την ΠΑΕ
ΑΡΗΣ, για την πανάξια έξοδό του
στο EUROPALEAGUE, μετά από
πολλά χρόνια.
ƹǎǏǆǄǎǁ

