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ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Σ

τις 23 Αυγούστου 2019, ο Σύνδεσμός
μας απώλεσε την μακροβιότερη πρόεδρο από ιδρύσεώς του, την κα Εριέττα
Καραγιάννη – Χαμηλοθώρη, η κηδεία της
οποίας έλαβε χώρα την Δευτέρα 26 Αυγούστου, παρουσία μεγάλου πλήθους φίλων, συγγενών και μελών του Συνδέσμου.
Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί και το τέλος μίας
περιόδου, μίας εποχής, κατά την οποία ο
Σύνδεσμος αύξησε την λαμπρότητα ακτινοβολίας του, φωτίζοντας νέες, αχαρτογράφητες κοινωνικές και πολιτιστικές περιοχές,
οργανώνοντας εκδηλώσεις και δράσεις, οι
οποίες ήταν ομολογουμένως πρωτοπόρες.
Ανέλαβε την προεδρία το 2006 μέχρι τον
περασμένο Φεβρουάριο, ενώ προηγουμένως και επί 3ετία διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Τον τελευταίο καιρό όμως, διάφορα
προβλήματα υγείας την ταλαιπωρούσαν
συνεχώς, με συνέπεια να εξουθενωθεί πλέον σωματικά και να έχουμε την γνωστή
πλέον κατάληξη.
Όσοι γνώριζαν από κοντά την Εριέττα, είχαν να λένε για την ευστροφία, την
μεθοδικότητα, την οργανωτικότητα και την
διαχείριση πολύπλοκων θεμάτων σε μικρό
χρόνο. Παράλληλα, ανεγνώριζαν την εκπεμπόμενη εθνική, μακεδονική και θεσσαλονικιώτικη υπερήφανη συνείδηση που
την διακατείχε, γενόμενη πάντα διαπρύσιος κήρυκας των δικαιωμάτων, αρετών και
πλεονεκτημάτων, της πόλης μας ειδικότερα
και της Μακεδονίας μας, γενικότερα. Τέλος,
εξέπεμπε και μία απέραντη καλοσύνη, συνοδευόμενη από την βεβαιότητα προς τον
δέκτη, ότι πάντοτε θα είναι κοντά του για να
τον βοηθήσει, όπως εναργώς περιγράφει ότι
το ένοιωσε η 10χρονη θυγατέρα μέλους του
Συνδέσμου, σε επιστολή της προς την Εριέττα, μόλις έμαθε το ξαφνικό γεγονός (έτσι

σκέφθηκε το παιδί αυθόρμητα να πράξει,
γιατί πίστευε ότι έστω κι έτσι, η Εριέττα την
ακούει και θα την παρηγορήσει).
Η παρουσία της στο τιμόνι του Συνδέσμου επί 13 χρόνια ήταν καταλυτική, είτε
στην στιβαρή διοίκηση του Συνδέσμου είτε
στις πράγματι γόνιμες και πρωτοποριακές
εμπνεύσεις της για διάφορες εκδηλώσεις
προβολής αυτού, όπως η προβολή των
ΜΑΓΕΜΕΝΩΝ (αγαλμάτων) πανελληνίως, το ψήφισμα για την Μακεδονία στο
ευρωπαϊκό δικαστήριο στο Στρασβούργο,
η βράβευση των Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών μουσικής και υποκριτικής και τέλος
το ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
με την προβολή των αναγνωρισμένα επιτυχημένων συμπατριωτών μας επιχειρηματιών. Με τον τρόπον αυτόν, κατόρθωσε να
ακουστεί ο Σύνδεσμος ακόμη περισσότερο
στο αθηναϊκό και θεσσαλονικιώτικο κοινό,
μια που πριν από την Εριέττα, είχαν φροντίσει με πολύ επιτυχή διοίκηση οι προηγούμενοι πρόεδροι, η κα Ελένη Τσαρούχα και ο μακαρίτης Ιωάννης Χολέβας, να
εμπεδωθεί στις προαναφερθείσες τοπικές
κοινωνίες ο πολιτιστικός, ανθρωπιστικός
και κοινωνικός ρόλος του Συνδέσμου.
Επειδή η προσφορά της στα τεκταινόμενα του Συνδέσμου ήταν πολυσχιδής και
πολυποίκιλη, δεν είναι δυνατόν να γίνει
έστω και συνοπτική αναφορά των επιτευγμάτων της στην παρούσα επιφυλλίδα. Ο
Σύνδεσμος όμως επιφυλάσσεται σε σύντομο χρόνο να διοργανώσει μία βραδιά μνήμης, όπου θα αναφερθούν εκτενέστερα τα
της προεδρίας της και όπου αναμένει την
αθρόα προσέλευση των μελών και φίλων.
Ας ευχηθούμε ο Μεγαλοδύναμος, να

χαρίσει το μέγα του έλεος στην Εριέττα και
της κρατήσει μία θέση στα δεξιά Του να
Του ψάλλει, μαζί με τους Αγγέλους Του,
όπως συνήθιζε η πρόεδρός μας να κάνει σε
κάθε αρτοκλασία του Συνδέσμου. Επίσης,
ας σιγοψιθυρίσουμε όλοι την παράκληση:
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΟΝ ΧΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΉΝ ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΣΟΥ.

Τέλος, στον ακάματο και σπουδαίο
σύζυγό της, καθώς και στους οικείους της,
ας δώσει παρηγοριά η μητέρα όλων μας, η
Παναγία, στα 9μερα Της οποίας ξεκίνησε το τελευταίο της ταξίδι η Εριέττα, έπειτα
από τόσα ταξίδια που έκανε στην επίγεια
ζωή της.
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Τ

ο Σάββατο 29/6 ο Σύνδεσμος υλοποίησε την προγραμματισμένη του εκδρομή
στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου. Ο καιρός ήταν πολύ καλός για να βρίσκεται κανείς
στην εξοχή, δεδομένου ότι έπνεε βοριάς και
σε συνδυασμό με τον ημιορεινό αέρα, πλήρη
ευωδιών πεύκου, κυπαρίσσου, κισσού, ελαιοδένδρων, ευκαλύπτου και κάποιων εναπομεινάντων αγριολουλουδιών, καθώς και με
την χορωδιακή συμφωνία καλλικέλαδων
πουλιών, προκάλεσε κύμα ευφορίας και ψυχικής ανάτασης στον κάθε συμμετέχοντα.
Ο ξεναγός μας ήταν τόσο παθιασμένος
με το αντικείμενο της αφήγησής του, που
ήταν η περιγραφή της θλιβερής εγκατάλειψης

40 κτιρίων και 42.000 στρεμμάτων δάσους στο
υπόψη κτήμα, μετά το 2000 μ. Χ. που περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο, ώστε κατόρθωσε να
αιχμαλωτίσει τους ακροατές του και να δέχεται βροχηδόν συγχαρητήρια και ευχαριστίες,
για την ελκυστικό και δομημένο λόγο του.
Νωρίς το μεσημέρι, αναχωρήσαμε για
την παρακείμενη αεροπορική βάση Δεκελείας, όπου και ευρίσκεται το μουσείο στατικών
εκθεμάτων και αεροσκαφών της Πολεμικής
Αεροπορίας. Εκεί, περιηγηθήκαμε τα εντός
κλειστού χώρου ιστορικά, σπάνια και μοναδικά εκθέματα και αεροσκάφη, με την βοήθεια
ενός ταλαντούχου ιστορικού του μουσείου, ο
οποίος με την μεστή και εναργή του αφήγη-

ση, μας μετέφερε σε χρόνους γεμάτους δράση.
Τέλος, επειδή νηστικό αρκούδι δεν χορεύει,
οι 40 περίπου τολμηροί εκδρομείς, μεταβήκαμε αργά το μεσημέρι σε παρακείμενη αίθουσα
εστιατορίου, όπου με οξυμένη πλέον την όρεξη, απολαύσαμε τοπικά εδέσματα.
Η διαδρομή της απογευματινής μας επιστροφής στην Αθήνα, έδωσε την ευκαιρία σε
όλους μας να αναπολήσουμε τα της ημέρας
που πέρασε και να γίνουν τα μέλη του Δ.Σ.
δέκτες επαίνων και ευχαριστιών για την επιτυχημένη αυτή εκδρομή.
Έτσι, με την εκδήλωση αυτή έκλεισε η
περίοδος 2018 - 19 και προσβλέπουμε πλέον
όλοι στη νέα, από τον Σεπτέμβριο.
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πό Σάββατο 26 έως Δευτέρα 28 Οκτ. ο
Σύνδεσμος θα εκδράμει στην Θεσσαλονίκη με άφιξη το μεσημέρι και προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
το απόγευμα. Το βράδυ ελεύθερο.
Την Κυριακή 27 Οκτ. θα λάβει χώρα
αρτοκλασία στην Ι. Μ. Βλατάδων, στην
Άνω Πόλη, με την παρουσία της νέας Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, καθώς

και τοπικών βουλευτών. Θα ακολουθήσει
περιήγηση στο Πολεμικό Μουσείο από
τον βουλευτή και πολυδωρητή αυτού κ.
Κων. Γκιουλέκα, με παράθεση καφέ στο
εκεί κυλικείο. Γεύμα θα λάβει χώρα σε
πολύ ενδιαφέρον εστιατόριο της Θέρμης,
ενώ η ημέρα θα κλείσει με την επιδιωκόμενη συμμετοχή μας στην επέτειο των 80
ετών από την ίδρυση της Εταιρείας Μα-

κεδονικών Σπουδών το απόγευμα, με την
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας
και του πρώην πρωθυπουργού κ. Κων.
Καραμανλή. Το βράδυ ελεύθερο.
Την Δευτέρα 28 Οκτ. το πρωί θα επισκεφθούμε είτε τις παράξενες Νυμφόπετρες στην λίμνη Βόλβη είτε την Ι. Μ. Αγίας
Αναστασίας στα Βασιλικά. Το μεσημέρι
αναχώρηση για Αθήνα.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Φέρεται σε γνώση των μελών και φίλων του Συνδέσμου ότι, το 40νθήμερο μνημόσυνο της πρώην
προέδρου μας κας Εριέττας Καραγιάννη – Χαμηλοθώρη, θα λάβει χώρα την Κυριακή 29/9/19, μετά
την Θεία Λειτουργία, στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος
στους Θρακομακεδόνες.
Όσοι δεν ηδυνήθησαν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία, την 26/8/19, μπορούν να συμπροσευχηθούν τώρα για την ανάπαυση της ψυχής της.

Επειδή η εφημερίδα μας είναι το κυριότερο
μέσον επικοινωνίας του Δ.Σ. με τα μέλη και τους
φίλους μας, επιθυμούμε αυτή η επικοινωνία να
λάβει και αντίστροφη φορά, δηλαδή να παρουσιάζουν απόψεις ή/και πονήματα οι αναγνώστες –
μέλη μας. Προς τούτο ενθαρρύνονται τα ανήσυχα
ή δημιουργικά πνεύματα να αποστέλλουν άρθρα
τους (π.χ. ιστορικά της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, πολιτιστικά, κοινωνικά, αθλητικά), ώστε
1-2 να δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΦΩΝΗ

Ο

νεοεκλεγείς δήμαρχος της πόλης μας, κος Κωνσταντίνος
ΖΕΡΒΑΣ, είχε την ευγενή καλοσύνη να απαντήσει σε μία
σειρά ερωτήσεων, που του ετέθησαν από τον πρόεδρο του συνδέσμου Θεσσαλονικέων στην Αθήνα, με σκοπό να κάνει τα μέλη μας
– και όχι μόνο - κοινωνούς των φιλόδοξων αλλά και εφικτών παράλληλα στόχων του, για μία πιο ανθρώπινη,μα και πιο ¨μακεδονική¨ πόλη, εκπέμπουσα διακριτικά την ¨μακεδονική¨ της αύρα.
Ποιο είναι το όραμά σας για την Θεσσαλονίκη;
Μια πόλη που ανακτά τον κομβικό της ρόλο στα πεδία της
οικονομίας, της παιδείας, του τουρισμού, του εμπορίου, του αθλητισμού. Μια πόλη πρωταθλήτρια παντού, που σταματά να μετρά
ήττες και ξεκινά να μετρά νίκες. Νίκες σε όλα τα επίπεδα – από
αυτό της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και
επισκεπτών, μέχρι την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων και τον
σχεδιασμό της επόμενη γενιάς έργων.
Θέλω μία πόλη που δεν θα χάσει καμία ευκαιρία, καμία
επένδυση, καμία εξέλιξη.
Πώς νομίζετε ότι θα το εφαρμόσετε;
Βασίζομαι σε έναν απλό κανόνα. «Δουλειά, δουλειά,δουλειά».
Πίσω από όλη την προσπάθεια βρίσκονται άνθρωποι ικανοί, που
αγαπάνε την πόλη και έχουν πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων της
αλλά και των προβλημάτων της. Η εντολή άλλωστε που πήρα από
το λαό της Θεσσαλονίκης είναι σαφής και δεν επιδέχεται αλλοιώσεων. Προχωράμε με βάση το πρόγραμμά
μας, υλοποιούμε τις βασικές δεσμεύσεις μας
και εφαρμόζουμε, όπου χρειάζεται, νέες διοικητικές προσεγγίσεις.
Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;
Πρώτα και κύρια η καθαριότητα και
η ευταξία της πόλης, που σήμερα μοιάζει
εγκαταλελειμμένη. Όλα τα μικρά αλλά σημαντικά για την ποιότητα ζωής του δημότη,
κατοίκου και επισκέπτη αθροίζονται και
διαμορφώνουν μία άσχημη πραγματικότητα. Αυτό θα αλλάξει. Θέλω όλα να είναι
περιποιημένα, αισθητικά όμορφα και λειτουργικά. Δεν δέχομαι πως άλλες πόλεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό μπορούν και εμείς –
ο δήμος Θεσσαλονίκης – να φαίνεται ανήμπορος.
Αμέσως μετά τοποθετώ τα ζητήματα της σχολικής στέγης και εκεί
θα ρίξω το βάρος. Θέλω επί θητείας μου να λυθεί μία και έξω το
πρόβλημα. Τέλος οι αστικές συγκοινωνίες ( ΟΑΣΘ και μετρό)
πρέπει να βελτιωθούν. Η Αθήνα έχει έξι ΜΜΜ και η Θεσσαλονίκη σήμερα μισό, τον υπό κατάρρευση ΟΑΣΘ.
Πώς σκέπτεσθε να κινητοποιήσετε τους συμπολίτες μας,

ώστε να πάψουν να είναι παθητικοί παρατηρητές των
γεγονότων αλλά να γίνουν πρωταγωνιστές ή κύριοι μοχλοί αυτών;
Πιστεύω ακράδαντα πως οι Θεσσαλονικείς είναι άνθρωποι έξυπνοι, πολυπράγμονες και ενδιαφέρονται σίγουρα για την
πόλη τους. Θα κινητοποιηθούν, όπως το έχουν ξανακάνει κατά το
παρελθόν, όταν δουν πως κάτι αλλάζει. Για τον λόγο αυτόν, θα
δρομολογήσω πολλές ουσιαστικές αλλαγές με εμπροσθοβαρή τρόπο, ώστε να δώσουν το κατάλληλο σήμα πως «εδώ ξεκινάει μία
μεγάλη προσπάθεια». Από εκεί και πέρα έχω δεσμευτεί πως θα
λογοδοτώ στους Θεσσαλονικείς ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα
τους ακούω και θα σημειώνω τα αιτήματά τους.
Αλλά και πέραν αυτών θα συνεχίσουν να με βλέπουν στον δρόμο,
να περπατώ την πόλη και το γραφείο μου θα είναι ανοιχτό. Πιστεύω στην αδιαμεσολάβητη σχέση δήμαρχου – δημοτών.
Μετά από τόσα χρόνια που ασχολείστε με την Τ. Α. και
τις μεγαλοστομίες, που κάθε κυβέρνηση χρησιμοποιεί
για την σπουδαιότητα ύπαρξης μίας αυτοδύναμης Τ.Α,
πιστεύετε ότι έδωσε το κράτος στους δήμους την νομική,
οικονομική και εκτελεστική εξουσία, ώστε πράγματι να
λειτουργούν αυτεξουσίως; Αν όχι, τί προτίθεστε να πράξετε επ’ αυτού;
Είναι μία μεγάλη συζήτηση αυτή, που λόγω οικονομικής
κρίσης έμεινε πίσω, αν και θα μπορούσε να είναι μέρος της υπέρβασής της. Είναι αλήθεια πως στην Ελλάδα
είμαστε αρκετά πίσω, καθώς διατηρούμε ένα
αρκετά συγκεντρωτικό κράτος, σε αντίθεση
με τις εξελίξεις στην Ευρώπη και τον κόσμο.
Υπάρχει νομίζω πλέον η ωριμότητα για τη
μετάβαση σε ένα νέο διοικητικό μοντέλο, με
αυξημένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που θα συνδυάζει αρμοδιότητες, πόρους και
αυτοτέλεια. Πάντως, σε κάθε συνάντηση
που είχα με τον πρωθυπουργό, το ζήτημα
αυτό το συμπεριλαμβάνω στην ατζέντα μου.
Είναι ένα ώριμο αίτημα και εκτιμώ πως ο
συγχρονισμός της χώρας μας με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες, θα απελευθερώσει πολλές δυνάμεις, καθώς θα κατανείμει με τρόπο
ορθολογικό προβλήματα και μέσα αντιμετώπισής τους.
Ποίον δήμο στο εξωτερικό έχετε ως πρότυπο και θέλετε
να τον μιμηθείτε;
Δεν θα ήθελα να υποδείξω ένα παράδειγμα, όμως κρατείστε
τούτο. Καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο, όποιος παρακολούθησε
τη δική μας προσπάθεια, διεπίστωσε πως οι αναφορές μας σε πετυχημένα παραδείγματα ήταν συνεχείς. Με τους συνεργάτες μου
διαμορφώσαμε μία μεγάλη λίστα, με καλές πρακτικές ανά την Ευ-

ρώπη και όπου κρίναμε ότι υπήρχε συνάφεια, τις παρουσιάζαμε ως
δυνητικές επιλογές. Και ανάμεσα σε αυτές υπήρχαν παραδείγματα
και από ελληνικές πόλεις και αυτό ας μην το υποτιμήσουμε. Από
τα ποδήλατα του Αμστερνταμ, στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της Βαρκελώνης «doitinBarcelona», μέχρι το ExitFestivalτου
Νόβισαντ και την έξυπνη πόλη των Τρικάλων, υπάρχει μία μεγάλη γκάμα επιλογών και πετυχημένων στην πράξη παραδειγμάτων. Θα αξιοποιήσουμε ό,τι ταιριάζει στη Θεσσαλονίκη, αυτή είναι
η δέσμευσή μας.
Πώς σκέπτεσθε να αξιοποιήσετε τους δεσμούς που ανεπτύχθησαν με τις αδελφές – πόλεις της Θεσσαλονίκης;
Τί περιμένετε να ωφεληθείτε ως δήμος ή ως δήμαρχος;
Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω τις σχέσεις μας με τις αδελφοποιημένες πόλεις, πέραν όλων των άλλων και στο ζήτημα της
Μακεδονίας. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν, αν μη τι άλλο, οι πόλεις
με τις οποίες μας συνδέουν δεσμοί φιλίας.Από εκεί και πέρα, είμαστε θετικοί στο να αντιγράψουμε καλές πρακτικές, πετυχημένα
παραδείγματα σε τομείς όπου υπάρχουν αποτελέσματα και παραδείγματα προς μίμηση,προς όφελος των Θεσσαλονικέων. Αυτό δεν
αφορά μόνον τις αδελφοποιημένες πόλεις αλλά σίγουρα και αυτές.
Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με τους
όμορους δήμους του αστικού ιστού της όλης πόλης;
Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις σχεδόν με όλους τους δημάρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος και ελπίζω σε μία διευρυμένη συνεργασία μαζί τους. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις
αφορούν συνήθως όλο το πολεοδομικό συγκρότημα και οι λύσεις
δεν μπορούν να είναι σημειακές. Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται
και είναι σε θέση να βελτιώσουν δραστικά την ποιότητα ζωής των
πολιτών,είναι παρεμβάσεις κλίμακας, που εκτείνονται σε μεγαλύτερα τους ενός δήμου όρια. Από εκεί και πέρα θα επιδιώξω την
καλή γειτονία και τη συνεργασία σε σειρά θεμάτων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι προσπάθησα να παρευρεθώ σε όσες περισσότερες ορκωμοσίες δημάρχων μπορούσα, ώστε με το «καλημέρα» να
σηματοδοτήσω αυτήν την στρατηγική επιλογή. Στο βάθος βέβαια
υπάρχει και η μητροπολιτική διοίκηση, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα
που πρέπει να συζητηθεί με τον καιρό.

Πώς εκτιμάτε ότι θα συμβάλετε στην διατήρηση της παλαιάς αλλά και νεώτερης ιστορίας της πόλης μας, ώστε
π.χ. να διαφυλαχθούν οι προτομές της πλατείας Μακεδονικού Αγώνα (απέναντι από Ι. Ν. Αχειροποιήτου),
που τώρα βρίσκονται πεταμένες σε οικόπεδο του δήμου
στα Σφαγεία; Ή την διαμόρφωση του χώρου των παλαιών εγκαταλελειμένωντουρκόσπιτων εμπρός από τα
τείχη και απέναντι της Μονής Βλατάδων;
Έχω δώσει ήδη εντολή σε συνεργάτες μου να εντοπίσουν
όλες τις προτομές των Μακεδονομάχων, να ετοιμάσουν τα ανάλογα μαρμάρινα βάθρα και να μου υποδείξουν σημεία επανατοποθέτησης, έστω και προσωρινά. Είναι μικρές λεπτομέρειες, που
φανερώνουν πώς αντιμετωπίζει κανείς την Ιστορία και εγώ δεν
θέλω να είμαι ένας δήμαρχος που θα υποτιμήσει την δική μας. Σε
ό,τι αφορά σε κτίρια που έχουν ιστορική ή αρχιτεκτονική αξία, είναι
προφανές πως θα αναζητήσω τρόπους χρηματοδότησης ώστε να
αναστηλωθούν, να ανακαινιστούν και να ενταχθούν επάξια στον
πολιτιστικό αρχιτεκτονικό πλούτο της πόλης.
Ποίο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους συμπατριώτες
σας στην Αθήνα;Πώς προτίθεστε να έλθετε σε επαφή με
τους Θεσσαλονικείς, που είναι μέτοικοι σε άλλες πόλεις;
Θεωρείτε ότι είναι ένα δυναμικό της πόλης σε λανθάνουσα κατάσταση, που θα μπορούσε να συνεισφέρει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς όφελος αυτής;
Στέλνω το μήνυμα της επανεκκίνησης και της συστηματικής προσπάθειας να μετατρέψουμε την πόλη, σε πόλη πρότυπο.
Η Θεσσαλονίκη δεν ανταγωνίζεται την Αθήνα, καθώς έχει την
πολυτέλεια να κοιτάξει και πέρα από τα εθνικά σύνορα, στον ευρύτερο χώρο της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Η Αθήνα, ως πρωτεύουσα και εθνικό κέντρο συγκεντρώνει πόρους, δυνατότητες,
προοπτικές – εμείς καλούμαστε να παρουσιαστούμε με το δικό μας
σχέδιο για το μέλλον. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί με τρόπο όμως πειστικό, αδιαμφισβήτητο, επίμονο και συνεχή. Οι ανά
την επικράτεια Θεσσαλονικείς μπορούν να παίξουν τον ρόλο του
πρεσβευτή αυτού του αιτήματος. Με της ευκαιρία της ερώτησής
σας, θα πρέπει να εξετάσουμε την δυνατότητα αξιοποίησης όλου
αυτού του ανθρώπινου δυναμικού, με τρόπο συντεταγμένο και
αποδοτικό.

150 χρόνια δήμος Θεσσαλονίκης
Ο πρώτος διορισμένος δήμαρχος
ήταν Τούρκος και μία γυναίκα... για λίγες
ώρες
Ακριβώς εκατόν πενήντα χρόνια
μετά την εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη της πρώτης, από γενέσεως της πόλης,
δημοτικής αρχής, η Θεσσαλονίκη εξέλεξε
στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές
τον εξηκοστό πρώτο δήμαρχο της.
Πρωτιές αλλά και… επαναλήψεις
αυτο- και ετερο …διοικητικής τρέλας έχει
να επιδείξει η Θεσσαλονίκη από την
εγκαθίδρυση στην πόλη του πρώτου (διορισμένου από την οθωμανική διοίκηση)
δημάρχου (το 1869) μέχρι σήμερα.
Η πρώτη δημοτική αρχή εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη μόλις το 1869- λιγότερο από πενήντα χρόνια πριν από την
ένταξή της στον ελληνικό ιστό και περισσότερα από 300 χρόνια μετά την οθωμανική της διοίκηση.
Είναι η εποχή κατά την οποία η
Οθωμανική αυτοκρατορία επιδιδόταν σε
σειρά εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο την μετατροπή της από θεοκρατικό σε κράτος «δυτικού τύπου».
Πρώτος δήμαρχος της πόλης διορίστηκε ο
Σουλεϊμάν Σουντί μπέης
Το πρώτο δημοτικό συμβούλιο
απαρτίστηκε «αποκλειστικά από μουσουλμάνους κατοίκους άνω των 25 ετών,
ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς φορολογικές
εκκρεμότητες». Πρωταρχικό καθήκον
της δημοτικής αρχής ήταν η σύσταση της
υπηρεσίας καθαριότητας της πόλης, η
οποία ανατέθηκε σε καταδίκους των φυλακών υπό επίβλεψη. Η απουσία, όμως,
βασικών υποδομών διοίκησης, καθαριότητας, εκπαίδευσης, και πυρόσβεσης κατέ-

ΟσμανΣαϊτ

στησε δύσκολη έως αδύνατη την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης και η
λειτουργία της δημαρχίας κρίθηκε μάλλον
υποτυπώδης και αναποτελεσματική.
Ο πρώτος αιώνας της ελληνικής
Θεσσαλονίκης, άνοιξε με δήμαρχο τον

Οσμάν Σαΐτ και έκλεισε με τον Γιάννη
Μπουτάρη
Ακολούθησαν για την επόμενη πενταετία
οι δημαρχίες των: Αγκιάχεφέντη (187071), Αχμέτ Ρεούφεφέντη (1871-72) και
Μεχμέτ (1874). Από το 1870 αρχίζουν τα
πρώτα κατασκευαστικά έργα (προκυμαία,
αποθήκες και τελωνείο κοντά στο λιμάνι, το πρώτο νοσοκομείο και το λαζαρέτο
εκτός των τειχών, δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων).
Το 1874-1875 αναφέρεται ως δήμαρχος ο Φαΐκ μπέης, με σημαντικά έργα
στο ενεργητικό του, όπως η διάνοιξη και
κατασκευή της οδού Σαμπρή Μπέη (σημερινή Βενιζέλου) και Μιχδάτ Πασά (Αγ.
Δημητρίου), η προμήθεια αντλιών για
πυρκαγιές κ.ά, αλλά η καθαριότητα δεν
φαίνεται να επιλύεται παρά τις προσπάθειες.
Ακολουθούν οι δημαρχίες των: ΜεχμέτΤεφήκ Πασά (1876-77), Αρίφ Μπέη
1878-1879 (αυτός που απήχθη και αιχμαλωτίστηκε από ληστές στα κτήματά του
στο Βελεστίνο, απ’ όπου δραπέτευσε δυο
βδομάδες αργότερα), Σουκρή Μπέη, ο
οποίος, όμως, το 1881 με διαταγή του ΒαλήΓκαλίμπ πασά παύθηκε και διορίστηκε
προσωρινά ξανά ο Φαΐκ μπέης, Αλή Ορφήεφέντης, που παραιτήθηκε έναν χρόνο
αργότερα και οι: Αλή ΕφέντηςΜουσάΖαδέ, Αλή εφέντης, (1884), Αρίφ μπέης
(1885), Ιμβραήμ μπέης (1886-1892) και
ΝεμλίΖαδέΧαμδή μπέης (1893-1895).
Με δήμαρχο τον ΟσμανΣαϊτ
Ο πρώτος αιώνας της ελληνικής
Θεσσαλονίκης, που άνοιξε με τον ντονμέ
έμπορο, τέκτονα Οσμάν Σαΐτ, έκλεισε με
τον Γιάννη Μπουτάρη. Στα 100 και πλέον χρόνια ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ιστορία επαναλήφθηκε συχνά ως
τραγωδία και ενίοτε ως φάρσα.
Εκλεγέντες, διορισθέντες (την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά, της ναζιστικής κατοχής, και της Χούντας), υπηρεσιακοί, Έλληνες, οθωμανοί, μουσουλμάνοι,
χριστιανοί, άθεοι, ντονμέδες, δικηγόροι,
έμποροι, γιατροί, ποτοποιοί (ο Γιάννης
Μπουτάρης ήταν ο …τέταρτος ) οι δήμαρχοι και δημαρχεύοντες Θεσσαλονίκης
είναι 32 (ορισμένοι με διπλές και τριπλές
θητείες) από το 1912 και 60 από τον πρώτο
διορισθέντα Σουλεϊμάν Σουντί μπέη (το
1869).
Τέλος, η Θεσσαλονίκη είχε εκλέξει γυναίκα δήμαρχο δεκαετίες πριν, η οποία όμως
παρέμεινε στη θέση της μόνο για μία μέρα.
Ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος επί…
τουρκικής κυριαρχίας
Οι μονοετείς θητείες και αλλεπάλληλες παραιτήσεις συνεχίστηκαν ως τον Φεβρουάριο του 1912, αρκετούς μήνες πριν
από την ελληνοποίηση της Θεσσαλονίκης.

Τότε οι εκλογές «εξέλεξαν» απρόσμενα, με
2.517 ψήφους -έναντι 1699 του μουσουλμάνου Ισμαήλ μπέη- τον Έλληνα υποψήφιο Κωνσταντίνο Χονδροδήμο.
Ο πρώτος, όμως, Έλληνας δήμαρχος
επί τουρκικού εδάφους παραιτήθηκε την
επομένη του διορισμού. Αντικαταστάθηκε
από τον Ισμαήλ μπέη, οποίος επίσης παραιτήθηκε. Ακολούθησαν άλλοι διορισμοί
και παραιτήσεις ανά μήνα και ο Οκτώβριος του 1912 βρήκε δήμαρχο της πόλης τον
Οσμάν Σαΐτ Ιμπν Χακή μπέη.
Παράγοντας της πόλης- ντονμέ, τέκτονας και έμπορος, ο «λαοπρόβλητος»
Οσμάν Σαΐτ συμμετείχε και παρίστατο
στην υπογραφή παράδοσης της πόλης το
βράδυ της 26ης Οκτωβρίου στη θέση Τόψιν - όπου βρίσκεται το σημερινό χωριό
με τη ονομασία Γέφυρα- στα δυτικά της

Πέτρος Σινδίκας

Θεσσαλονίκης).
Φίλος και συνεργάτης με τους μέχρι
τότε -αλλά και για αρκετά χρόνια αργότερα- «προύχοντες» της πόλης (τις μεγάλες
οικογένειες μουσουλμάνων, ντονμέδων
εμπόρων και επιχειρηματιών) ο Οσμάν
Σαΐτ μπέης κατάφερε να διατηρήσει τη
θέση για τέσσερα ακόμη χρόνια, παρά
την ελληνοποίηση της πόλης. Οι «Νέες
χώρες» χρειάζονταν χρόνο για την ουσιαστική προσάρτηση και πλήρη διοικητική
και οικονομική ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος.
Η ελληνική Θεσσαλονίκη είχε …
μουσουλμάνο δήμαρχο ως τις 23 Αυγούστου 1916, οπότε η κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας αντικατέστησε τον Οσμάν
Σαΐτ με τον Έλληνα γιατρό Κωνσταντίνο
Αγγελάκη, ηλικίας τότε 41 μόλις ετώνγόνο ιστορικής οικογένειας της Θεσσαλονίκης που πρωτοστάτησε σε εθνικούς και
κοινοτικούς αγώνες της Μακεδονίας. Η
θητεία του Αγγελάκη διήρκησε ως τις 15
Νοεμβρίου του 1920.
Μεσολάβησε η μεγάλη πυρκαγιά
του Αυγούστου του 1917, η σύσταση της
Διεθνούς επιτροπής του Νέου σχεδίου

Νικόλαος Μάνος

της πόλεως, με επικεφαλής των ΕρνέστΕμπράρ αλλά και οι εκλογές του Νοεμβρίου
του 1920, τις οποίες χάνει ο Βενιζέλος και
οι «νικητές» αντιβενιζελικοί σχηματίζουν
κυβέρνηση, υπό τον Δημήτριο Ράλλη.
Ο Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος, ο
οποίος ανέλαβε γενικός γραμματέας της
γενικής διοίκησης Μακεδονίας, έπαυσε
τον Έλληνα πολιτικό του αντίπαλο- «βενιζελικό» δήμαρχο Αγγελάκη και επανέφερε τον μουσουλμάνο Οσμάν Σαΐτ ως…
«παρανόμως παυθέντα».
Mετά την επανάσταση του Πλαστήρα,
την μικρασιατική καταστροφή και την
ανταλλαγή των πληθυσμών, ο Οσμάν
Σαίτ εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη (1923),
συνοδευόμενος από τις απαρηγόρητες
για την αναγκαστική εξορία στην Τουρκία αδελφές του… Πέθανε αρκετά χρόνια
αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και
ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο των «Θεσσαλονικιών» ντονμέδων, στην περιοχή
Μάτσκα της Κωνσταντινούπολης…
Οι πρώτες Δημοτικές εκλογές μετά
την απελευθέρωση
Τα επόμενα δύσκολα χρόνια, κατά τα
οποία η Θεσσαλονίκη «γεμίζει» Μικρασιάτες πρόσφυγες, ακολουθούν διορισμοί
των: Αθανάσιου Καλλιδόπουλου, Κωνσταντίνου Τάττη και του λαοφιλέστατου
-ειδικά από τους πρόσφυγες- δικηγόρου
Πέτρου Συνδίκα μέχρι και το 1925. Ήταν
τότε που προκηρύχθηκαν, μέσα σε κλίμα
σοβαρών πολιτικών γεγονότων (δικτατορία του Θόδωρου Πάγκαλου) και κοινωνικών ανακατατάξεων, οι πρώτες δημοτικές εκλογές- δεκατρία χρόνια μετά την
απελευθέρωση της πόλης.
Επί 40.000 εγγεγραμμένων ψήφισαν
μόλις 17.449 πολίτες σε 49 εκλογικά τμήματα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται επτά μέρες αργότερα. Πρώτος αιρετός
δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται ο
προσφυγικής καταγωγής, από την Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, δικηγόρος Μηνάς Πατρίκιος («εργατοπρόσφυξ
και κομμουνίζων» σύμφωνα με τον τύπο
της εποχής), που υποστηρίζεται από την
Αριστερά, το εργατικό Κέντρο και τους
πρόσφυγες με 4.726 ψήφους. Στις επαναληπτικές εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου

1925, ο Πατρίκιος επανεκλέγεται με 7.333
ψήφους έναντι 4.504 του αντιπάλου του
Κωνσταντίνου Αγγελάκη.
Ωστόσο, το καθεστώς Παγκάλου
αντέδρασε και πάλι, εξορίζοντας τους
κομμουνιστές δημοτικούς συμβούλους. Η
εντιμότητα του δημάρχου αμφισβητήθηκε, ο δήμαρχος παύθηκε, η αξιοπιστία του
δήμου επλήγη για πολλοστή φορά.
Η πρώτη γυναίκα δήμαρχος για…
μια μέρα
Η Θεσσαλονίκη είναι, επίσης, η
πρώτη πόλη που εξέλεξε (το 1951) γυναίκα δήμαρχο στην χώρα, έστω και αν την
έπαυσε όμως, λίγες μέρες μετά την εκλογή
της.
Ο δεύτερος σε ψήφους συνυποψήφιός της από την ίδια παράταξη, Παντελής
Πετρακάκης- επαγγελματίας ποτοποιός
από την Κρήτη, προσέφυγε στο εκλογοδικείο, με επιχείρημα τον «ασαφή νόμο»,
που επέτρεπε στις γυναίκες το εκλέγειν,
επέτρεπε και το εκλέγεσθαι - όχι όμως
στηνθέση του δημάρχου αλλά μόνο σ’ αυτήν του δημοτικού συμβούλου.
Τελικά… ενάμιση μήνα μετά τις
εκλογές (στις 8 Ιουνίου του 1951), ο …αρσενικός Παντελής Πετρακάκης ορκίστηκε
δήμαρχος, και η 49χρονη φυματιολόγος
Αρίστη Παγιατάκη- η πρώτη εκλεγμένη
αλλά παυθείσα δήμαρχος της πόλης, ως
απλή δημοτική σύμβουλος.
Η Αρίστη Παγιατάκη παρέμεινε και
συμμετείχε κανονικά στις συνεδριάσεις ως
το τέλος της θητείας του δημοτικού συμβουλίου, αλλά ουδέποτε συμμετείχε έκτοτε σε εκλογές μέχρι και τον θάνατό της, 25
χρόνια αργότερα.
Μεταπολιτευτικής… ετεροδιοίκησης
συνέχεια
Στη διάρκεια της επταετούς Χούντας ως
δήμαρχοι ορίζονται οι: Βύρων Αντωνιάδης, Αλέκος Κωνσταντινίδης και, τέλος, ο
Χρήστος Φλωρίδης, απόστρατος στρατιωτικός από τον Σκοπό της Θράκης, ο οποίος
παραμένει στη θέση του μέχρι το τέλος της
Χούντας.
Μετά την πτώση της Χούντας και την
ανάληψη της κυβέρνησης εθνικής ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή, προσωρινά τοποθετούνται ο Δημήτριος Ζάννας και κατόπιν ο εφέτης Στέργιος Βάλλας.
Ο πρώτος αιρετός δήμαρχος Θεσσαλονίκης μετά τη μεταπολίτευση είναι
ο δικηγόρος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο
οποίος επανεκλέχθηκε σε δεύτερη θητεία
και το 1978. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος
πεθαίνει στις 31 Ιανουαρίου του 1982
και καθήκοντα δημάρχου αναλαμβάνει
ο Κωστής Μοσκώφ μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου οπότε και εκλέγεται ο Θανάσης Γιαννούσης.
Το 1982 εκλέγεται ο Θεοχάρης Μαναβής και το 1986 ο Σωτήρης Κούβελας,
ο οποίος, παρότι δεν συμπλήρωσε καν τετραετία (παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής της ΝΔ) παραμένει
στη μνήμη όλων των Θεσσαλονικέων

για την περίφημη «τρύπα του Κούβελα»
(προάγγελο του -ανολοκλήρωτου έως και
σήμερα- μετρό της πόλης) αλλά και την
δίκη για την, παράνομη τότε, λειτουργία
του πρώτου δημοτικού τηλεοπτικού σταθμού.
Τον παραιτηθέντα Σωτήρη Κούβελα αντικαθιστά το 1990 ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος, ο οποίος, αφού εκλέγεται σε δύο
διαδοχικές αναμετρήσεις, επίσης παραιτείται τον Μάιο του 1998, οπότε και στη θέση
του εκλέγεται από τα μέλη της παράταξής
του ο Δημήτρης Δημητριάδης.
Στις εκλογές του Οκτωβρίου του
ίδιου χρόνου, νικητής βγαίνει ο Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος, που αναδεικνύεται
στον μακροβιότερο δήμαρχο, με τρεις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις και συνολικά δώδεκα χρόνια θητείας. Ο «φτερωτός
γιατρός», ο «Λουδοβίκος», ο «ατσαλάκωτος» βρίσκεται σήμερα εκτός φυλακής
(αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας, αφού
εξέτισε ποινή 2,5 ετών από τη συνολική
δωδεκαετή κάθειρξη που του επεβλήθη
για την υπόθεση υπεξαίρεσης από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης).
Μπουτάρης: Ενας 70χρονος δήμαρχος με
τατουάζ
Έπειτα από 24 χρόνια διακυβέρνησης της
Θεσσαλονίκης από συντηρητικούς άρχοντες, την… τύχη του δήμου ανάλαβε ένας
70χρονος σκουλαρικάς με… τατουάζ.
Ο Γιάννης Μπουτάρης κέρδισε τον
Μάη του 2010 με διαφορά μόλις 329 ψήφων και δημιούργησε ελπίδες για αλλαγή,
αποσυντηρητισμό και εξωστρέφεια της
Θεσσαλονίκης.
Ο Γιάννης Μπουτάρης επανεξελέγη
το 2014 με μεγάλη διαφορά (στη Β΄Κυριακή των εκλογών έλαβε 70.126 ψήφους
- έναντι 50.542 του αντιπάλου του Σταύρου Καλαφάτη).
Η θητεία διήρκησε αυτή τη φορά
πέντε χρόνια - χρόνο «αρκετό» για την
πλήρη διάλυση της αρχικής νικητήριας
ομάδας της «Πρωτοβουλίας» που παρέμεινε στα ηνία του Δήμου επί εννέα συνεχή χρόνια, ενώ φέτος αποφάσισε να μην
συμμετέχει στις εκλογές.
Το δημοτικό προεκλογικό τοπίο στη
Θεσσαλονίκη πολυδιασπάστηκε (αρχικά
οι υποψηφιότητες για τον κεντρικό δήμο
ήταν 22, μεταξύ των οποίων και το ψηφοδέλτιο του υποστηριζόμενου από τη «Χρυσή Αυγή» υποψηφίου, ο οποίος τελικά
αποκλείσθηκε -όπως και άλλοι δύο συνδυασμοί- από το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης για τυπικούς λόγους, επειδή στις δηλώσεις που κατέθεσαν δεν αναφέρονταν ρητά τα ονόματα των υποψηφίων για τη δημοτική ενότητα Τριανδρίας).
Τελικά, οι υποψήφιοι συνδυασμοί στις
αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου,
απέμειναν μόλις…19.
Νικητής, ως γνωστόν, των τελευταίων εκλογών ανεδείχθει ο κ. Κων. Ζέρβας,
αποσπώντας στον δεύτερο γύρο το 67%
των ψήφων.

ΕΝΑ ΖΩΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Αγαπητό μέλος
Ξέρεις ότι ο Σύνδεσμός μας, ο Σύνδεσμος των Θεσσαλονικέων
της Αθήνας έχει έντονη παρουσία στα κοινωνικά και πολιτιστικά
δρώμενα της Αθήνας – όπου ζούμε – αλλά και τις πατρίδας μας,
της Θεσσαλονίκης. Αυτή η παρουσία όμως, η οποία έχει εκτιμηθεί, πιστεύω, από όλους, δεν κατορθώθηκε χωρίς κόπους και χωρίς
οικονομικό κόστος. Κόστος που μέχρι σήμερα κατορθώσαμε, εμείς
του ΔΣ αλλά και με την πολύτιμη και ζωογόνο οικονομική ενίσχυση κάποιων εκ των μελών μας, να καλύψουμε. Δυστυχώς, σήμερα
μετά από 62 χρόνια ζωής, έχουμε φθάσει στο σημείο ΜΗΔΕΝ και
αδυνατούμε, όχι μόνο να πραγματοποιήσουμε εκδηλώσεις σημαντικές για τον Σύνδεσμό μας αλλά δεν μπορούμε πια, δυστυχώς να
καλύψουμε ούτε τα βασικά έξοδα λειτουργίας του Συνδέσμου, που
τόσο πολύ αγαπάμε όλοι.
Γι’ αυτό σας παρακαλούμε θερμά, βοηθείστε μας. Διαπιστώσαμε ότι δεν έχετε εξοφλήσει την συνδρομή σας για κάποια έτη, μέχρι
και σήμερα. Στηρίξτε την προσπάθειά μας προς επιβίωση του Συν-

δέσμου, εξοφλώντας – έστω – την συνδρομή σας για τα έτη 2018 – 9,
αξίας 30€ ανά έτος. Αν πάλι, έχετε δυνατότητα να μας βοηθήσετε
και λίγο περισσότερο, αυτό θα μας δώσει την αναπνοή που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε, ώσπου να περάσει η μπόρα.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση, που ελπίζουμε ότι θα
επιδείξετε με την ανάγνωση του παρόντος, έστω κι αν ακόμη αδυνατείτε τώρα να μας ενισχύσετε. Είμαστε όμως βέβαιοι, πως κάποια
στιγμή σύντομα θα το κάνετε και δεν θα αφήσετε τον Σύνδεσμό μας
να σβήσει.
Φιλικότατα
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ. Σ. του Συνδέσμου

Τ

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.

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

Υ.Γ. Η γραμματεία του Συνδέσμου είναι στη διάθεσή σας από τις
09.30΄ μέχρι τις 12.30΄ κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή,
στα τηλέφωνα 210 8222920 και 210 8222498, για να σας διευκολύνουμε σε κάθε ερώτηση ή απορία, που ίσως έχετε.

Για πληροφορίες :
Κυρκούδης Γεώργιος
Καλύβες Χαλκιδικής ΤK 63100
Τηλ : 6983516238
Email: a7pilot@gmail.com
Site: www.a7stars.gr
ή στον πρόεδροκ. Ζ. Ταμπακίδη
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