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Τα πρόσωπα ενός Υπεύθυνου
Αυτοκινητόδρομου
Ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου είναι οι άνθρωποί του. Με περισσότερες από 70 διαφορετικές
ειδικότητες, δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό ώστε όλοι οι οδηγοί να απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα – 365 ημέρες το χρόνο.
Τα πρόσωπα που σας παρουσιάζουμε έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια του οδηγού και τις
υπηρεσίες που παρέχονται σ’ αυτόν.

Σταύρος Κτούκας | υπάλληλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέ-

τησης Πελατών

Ρόλος μου είναι να διαχειρίζομαι με επαγγελματισμό κάθε τηλεφωνική επαφή με τους πελάτες μας, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με
τις υπηρεσίες του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, εξυπηρετώ άμεσα τις κλήσεις
έκτακτης ανάγκης 1075 και διαχειρίζομαι με συνέπεια και αξιοπιστία τα
αιτήματα των συνδρομητών της υπηρεσίας ηλεκτρονικών διοδίων eway.

Μίνα Χρυσικού | υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών

του ΣΕΑ Αλμυρού

Ρόλος μου είναι να εξυπηρετώ καθημερινά τις ανάγκες των συνδρομητών της υπηρεσίας ηλεκτρονικών διοδίων eway, με σεβασμό και
ενδιαφέρον, όπως θα ήθελα και εγώ να με εξυπηρετούν!

Ελένη Μπρέλλα | εισπράκτορας στον Σταθμό Διοδίων
του Μοσχοχωρίου

Ρόλος μου είναι να εξυπηρετώ με ευγένεια τους οδηγούς του αυτοκινητόδρομου να τους παρέχω χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του αυτοκινητόδρομου και τυχόν εμπόδια που μπορεί να
συναντήσουν.

Λευτέρης Πιαστόπουλος | επόπτης στο Κέντρο Διαχείρισης του Αυτοκινητόδρομου
Η κύρια ασχολία μου είναι ο εντοπισμός και αντιμετώπιση συμβάντων,
εξασφάλιση κάθε προβλεπόμενης βοήθειας στους οδηγούς που έχουν
εμπλακεί στο συμβάν, συντονισμός των σωμάτων εκτάκτου ανάγκης
για την αντιμετώπιση άλλων εκτάκτων συμβάντων όπως φωτιά, συντονισμός εργασιών αποχιονισμου για την διατήρηση ανοιχτής οδού.

Θωμάς Γκόλαντας | εργατοτεχνίτης &
Δημήτρης Καρβούνης | χειριστής μηχανημάτων
Εμείς και οι 110 συνάδελφοί μας, εργαζόμαστε για την συντήρηση
του αυτοκινητόδρομου αποκαθιστώντας ζημιές που έχουν προκληθεί
από έκτακτες καταστάσεις, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την ασφάλεια του αυτοκινητόδρομου.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου λειτουργεί παρέχοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και υπηρεσιών στους οδηγούς,
ένα υγιές κλίμα λειτουργίας στους εργαζόμενους της και κάθε δυνατή βοήθεια προς τρίτους μέσα στα πλαίσια
των δράσεων της Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιεί η Εταιρία.
Λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικών και ηθικών αξιών κατατάσσοντας τον αυτοκινητόδρομό μας σε
έναν από τους πλέον Υπεύθυνους Ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους.

Δημήτριος Γκατσώνης
Γενικός Διευθυντής

Kx T

Χάρης Παπαευαγγέλου | χειριστής μηχανημάτων
& Γιώργος Βαρέτας | ηλεκτρολόγος
Εργασία μας είναι η συντήρηση όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων παρακολούθησης και διαχείρισης του
αυτοκινητόδρομου έτσι ώστε να προλαμβάνουμε γεγονότα εξασφαλίζοντας στην Εταιρία μικρούς χρόνους επέμβασης σε συμβάντα και
παροχής υπηρεσιών σε κάθε οδηγό που έχει ανάγκη.

Παναγιώτης Τσαϊρίδης | χειριστής μηχανημάτων
Χειρίζομαι το μηχάνημα/όχημα «βούρτσα» και ρόλος μου είναι να
διατηρώ τον αυτοκινητόδρομο καθαρό έτσι ώστε να ενισχύεται η
ασφάλειά του αλλά και η περιβαλλοντική του διαχείριση.

Κώστας Καράνης | χειριστής μηχανημάτων
Χειρίζομαι το μηχάνημα κοπής πρασίνου με το οποίο συντηρώ και
βελτιώνω την τοπική χλωρίδα στα πρανή του αυτοκινητόδρομου,
εξασφαλίζοντας την συνεχή ανάπτυξη και προστασία των τοπικών
φυτών και δέντρων.

Κώστας Σερέτης | εργατοτεχνίτης, οδηγός περίπολου
Ρόλος μου είναι να επιθεωρώ την κατάσταση του δρόμου, να αξιολογώ
καταστάσεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα ασφάλειας
ή περιβαλλοντικό, να ενημερώνω το Κέντρο Διαχείρισης του Αυτοκινητόδρομου και να αντιμετωπίζω αυτά τα γεγονότα εξαλείφοντας κάθε
κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τα εντοπισμένα συμβάντα.

Ελευθερία Κώτσια | βοηθός του Τμήματος Επικοινωνίας
Είμαι εδώ για να εξυπηρετώ και να βοηθάω τις δράσεις Κοινωνικής
Ευθύνης της Εταιρίας που υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους προς τους εργαζόμενους, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές
κοινωνίες.

Όλοι αυτοί που εργάζονται καθημερινά για να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον στους οδηγούς αξίζουν την ίδια αντιμετώπιση και σεβασμό από τους
διερχόμενους του αυτοκινητόδρομου οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να
τους προστατεύουν και να αποφεύγουν οποιαδήποτε παράβαση του ΚΟΚ που
μπορεί να τους θέσει σε κίνδυνο.

Η πρώτη Εταιρία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε για την διαχείριση της ασφάλειας του αυτοκινητόδρομου (ISO 39001)

Γλυκά…

Τ

Χριστούγεννα

α καταστήµατα που χρόνια τώρα
ξυπνούν τις γειτονιές της πόλης µε
το άρωµα φρεσκοψηµένων προϊόντων αρτοποιίας είναι και στη Λάρισα. Εδώ, η παράδοση των Φούρνων Βενέτη συναντά τις σύγχρονες εξελίξεις στην αρ-

τοποιία και τη ζαχαροπλαστική.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτεί
κάποιος τον φούρνο ΒΕΝΕΤΗ. Πρώτα από
όλα, για την τεράστια ποικιλία προϊόντων
αρτοποιίας.
Παραδοσιακά, ελληνικά, φρεσκοψηµέ-

να αρτοτεχνήµατα µε συνταγές από διάφορα µέρη της πατρίδας µας αλλά και γεύσεις
από όλο τον κόσµο.
Όµως στους Φούρνους ΒΕΝΕΤΗ θα βρείτε
κι έναν ολόκληρο κόσµο από φρέσκα, απολαυστικά αρτοσκευάσµατα, γλυκά και αλµυ-
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Food Hall
ρά snack, είδη ζαχαροπλαστικής αλλά και
αναψυκτικά, παγωτά, ροφήµατα και µυρωδάτους καφέδες. Όλα είναι εδώ.
Για πίτσα ή παραδοσιακή ελληνική πίτα,
για σάντουιτς ή κρουασάν, για ζεστό ή παγωµένο καφέ, για γλυκό ή παγωτό οι Φούρ-

νοι Βενέτη είναι πάντα διαχρονικοί!
Εδώ είναι και οι άνθρωποι του ΒΕΝΕΤΗ,
πρόθυµοι να σας εξυπηρετήσουν µε χαµόγελο και γνώση.
Να κάνουν την κάθε σας µέρα πιο νόστιµη, πιο απολαυστική!

*editorial

Πρόσωπα και αξίες...

Ε

χουν γραφτεί πολλά, τα
τελευταία χρόνια, για
την κρίση στη χώρα μας
και την ελληνική κοινωνία. Πολλά άλλαξαν, άλλα δεν
κατάφεραν να εδραιωθούν στο
νέο περιβάλλον κι ακόμα περισσότερα έπεσαν σε τέλμα. Εκείνα
όμως που παρέμειναν -σταθερές
αξίες- ήταν τα πρόσωπα, τα ιδιαίτερα πρόσωπα και οι συνθέσεις
προσώπων. Εκείνα τα σύνολα
που αντιστέκονται στην εποχή
και την κρίση. Τα πρόσωπα που
δημιουργούν, που επιμένουν,
που καινοτομούν, που γράφουν
ιστορία, που επιχειρούν, που
προσφέρουν ανιδιοτελώς, που
ξεχωρίζουν και δείχνουν το
δρόμο του μέλλοντος. Αυτά τα
«Πρόσωπα» είναι οι πρωταγωνιστές του νέου μας περιοδικού.
Η larissanet ετοιμάζει τα νέα
της βήματα. Ένα από αυτά είναι το περιοδικό «ΠΡΟΣΩΠΑ»
που κρατάτε στα χέρια σας, τα
«δικά μας» ξεχωριστά πρόσωπα…
Αυτά θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε σε κάθε τομέα, χωρίς
υπερβολές, υποδείξεις, εξαρτήσεις. Ανθρώπους πραγματικούς,
δραστήριους, δημιουργούς στην
Ελλάδα της κρίσης. Όλους εκείνους που προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις, καθημερινά,
έντιμα, χωρίς στενούς δεσμούς
με την εκάστοτε εξουσία, χωρίς
μπάρμπα στην Κορώνη.
Στο πρώτο τεύχος μας παρουσιάζουμε Λαρισαίους και Λαρισαίες

που αναπνέουν, δρουν, δημιουργούν και διακρίνονται στον τόπο
μας και στο εξωτερικό. Ανθρώπους των γραμμάτων και των
τεχνών, επιστήμονες, καλλιτέχνες
και αθλητές που διαπρέπουν, επιχειρηματίες που επενδύουν ακόμα στη γενέθλια πόλη, συντοπίτες
με αναγνωρισμένη προσφορά,
νέα παιδιά που κάνουν τα πρώτα
τους σημαντικά βήματα δημιουργώντας προσδοκίες και σύνολα
προσώπων, συλλογικότητες, που
άφησαν το δικό τους ανεξίτηλο
αποτύπωμα. Πρόσωπα με όραμα,
στόχους, αξίες…
Στο παρθενικό μας τεύχος δεν
φιλοξενούνται πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων και θεσμικοί παράγοντες. Η
επιλογή μας είναι συνειδητή,
καθώς οι συντοπίτες μας αυτοί
απολαμβάνουν δημοσιότητας
και κρίνονται καθημερινά από
τη larissanet.gr και την εβδομαδιαία έντυπη larissanet.
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στον περιφερειακό Τύπο και
στις ποιοτικές ειδικές εκδόσεις
που έχουν κάτι να πουν. Και
προσπαθούμε γι’ αυτό. Εμείς, στη
larissanet, επιμένουμε να πορευόμαστε με αξίες και θέλουμε να
παρουσιάζουμε Λαρισαίους και
Λαρισαίες που τις διαθέτουν, σε
όποια γειτονιά του κόσμου κι
αν βρίσκονται. Γιατί τη διαφορά
την κάνουν πάντα τα πρόσωπα
και οι αξίες…
Χρήστος Μπεχλιβάνος

• Το εξώφυλλο κοσμεί η υψίφωνος Μυρτώ Παπαθανασίου

ΠΡΟΣΩΠΑ
Περ ιο δι κό της εφημερί δας l a r i s s a n e t
Iδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής:
Χρήστος Μπεχλιβάνος
Αρχισυντάκτης:
Λευτέρης Παπαστεργίου
Γραφεία: Παπακυριαζή 53, TK 41222, Λάρισα
T: 2410 670 588 • 2410 256 381
U: www.larissanet.gr • Ε: info@larissanet.gr
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* Διανέμεται δωρεάν με την εφημερίδα larissanet

>>Γιάννης Καντώνιας
Προεδρος και διευθυνων
ςυμβουλος βιοκαρΠεΤ

Η

μελέτη της γενετικής και
οι δρόμοι που αυτή ανοίγει
στην επιστήμη και στην
εξέλιξη του ανθρωπίνου
είδους είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.
Δεν γνωρίζω αν η επιτυχημένη διαχείριση όλων των οικονομικών δεδομένων μιας τεράστιας επιχείρησης,
το όραμα και η ικανότητα να βλέπεις
ευκαιρίες, εκεί που οι άλλοι βλέπουν
καταστροφή, μπορεί να σχετίζεται με
κληρονομικούς παράγοντες, στην περίπτωσή μας όμως ίσως και να ισχύει.
Ο Γιάννης Καντώνιας, πρόεδρος
του ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, γιος του αείμνηστου Στέλιου Καντώνια, διαθέτει
όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οδηγώντας τον πλέον αναγνωρισμένο επιχειρηματικό όμιλο της πόλης, σε νέους
δρόμους με ασφάλεια. Διατηρώντας τις
δομές της επιχείρησης, όσον αφορά τους
οικογενειακούς δεσμούς, αναλλοίωτους,
χαράσσει νέες στρατηγικές, παραμένοντας όμως πιστός στις ανθρώπινες αξίες.
Η κρίση δυσκολεύει όλους όσους κινούνται στους δρόμους της οικονομίας,
ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει τις βασικές
αξίες του χαρακτήρα, ανθρώπων σαν τον
Καντώνια. Δεν σκέφτεται ούτε στιγμή να
μεταφέρει την έδρα της επιχείρησης στο
εξωτερικό, γλυτώνοντας έτσι εκατομμύρια ευρώ, μόνο από την φορολογία. Δεν
σκέφτεται επίσης τις μαζικές απολύσεις
και τις εξουθενωτικές περικοπές. Υπομένει, σχεδιάζει, ανοίγει νέους δρόμους
και τους ακολουθεί.
Δεν παίζει έντονα με το φως της
δημοσιότητας και όσοι τον γνωρίζουν
καλά λένε πως ακολουθεί κατά πόδας
την περπατησιά του πατέρα του, βοηθώντας εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, και
μάλιστα χωρίς να γίνεται από κανέναν
τρίτο αντιληπτό.
Συνεχίζει το ταξίδι και μαζί του συνεχίζει και η πόλη να ονειρεύεται καλύτερες
μέρες… •••
Λευτέρης Παπαστεργίου
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>> αλέξανδρος Κίκιζας
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ

H

ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με επτά δεκαετίες επιτυχημένης πορείας σήμερα διοικείται
από την τρίτη γενιά της οικογένειας Κίκιζα.
Το 2016 η ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΒΕΕ απέσπασε
άλλη μία διάκριση, το βραβείο της «Καλύτερης Περιβαλλοντικής Επένδυσης» (Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ) για την ίδρυση της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΙΤΟΥ στις νέες
σύγχρονες εγκαταστάσεις της στη Λάρισα.
Τον Μάιο του 2016 έγινε και η 1η τελετή αποφοίτησης αγροτών-σπουδαστών της Ακαδημίας Σίτου ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ και
ένας από τους συμμετέχοντες παραγωγούς επιβραβεύθηκε
με πλήρη υποτροφία αξίας στο ετήσιο πρόγραμμα “Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές” στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει το
σύνολο των διδάκτρων, στέγαση, διατροφή και πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις της Σχολής. Κάθε χρόνο 25 νέοι αγρότες κά-
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θονται στα θρανία για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω
από την καλλιέργεια του σκληρού σίτου.
«Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΤΟΥ αποτελεί ένα όραμα ετών και ένα έργο
στο οποίο αφιερώσαμε τις προσπάθειές μας, με στόχο την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας. Τώρα το βλέπουμε να αναπτύσσεται και να αναγνωρίζεται και θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο, για τη βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση των αγροτικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη βράβευση» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ κ. Αλέξανδρος Κίκιζας.
Παράλληλα η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ συνεχίζει τις επενδύσεις
της, επιμένει ελληνικά και στηρίζει τους εργαζόμενους και
τους συνεργάτες της, ενώ επιμένει και σε έναν ακόμη από
τους βασικούς στόχους της εταιρίας, τη θετική συμβολή στην
κοινωνία και στο περιβάλλον. •••

>>Ελευθέριος σαμαράς
Διευθυνων ΣυμβουλοΣ
DHL ExprEss ελλαΔαΣ,
Κυπρου & μαλταΣ

Ο

Ελευθέριος Σαμαράς γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, κρατώντας υπερήφανες ρίζες από τη Λάρισα. Μαθήτευσε στη Λεόντειο
Σχολή και αποφοίτησε από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Αμερικάνικου Κολλεγίου.
Με την οικογένεια της DHL Express γνωρίζεται
στις αρχές της δεκαετίας 90, όταν προσλαμβάνεται
ως υπεύθυνος πωλήσεων. Η «πρώτη γραμμή» ήταν
πάντα στις προτεραιότητές του κι έτσι σύντομα αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Τμήματος Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Εταιρείας. Για λίγα χρόνια βρέθηκε και στην DHL Express Κύπρου ως Γενικός Διευθυντής, ενώ από το 2010 έως σήμερα βρίσκεται
στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας.
• H DHL Express με το βλέμμα
στην επόμενη δεκαετία
Ένα τριετές επενδυτικό πλάνο 20 εκατομμυρίων
ευρώ ολοκλήρωσε με επιτυχία η Εταιρεία DHL Express
Ελλάδας.
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Όλα ξεκίνησαν το 2014, στοχεύοντας στις άριστες
συνθήκες εργασίες, στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους πελάτες και στη βελτίωση της εικόνας
της πανελλαδικά.
Κορύφωση του πλάνου αποτελεί η επέκταση και αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων της DHL Express
στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, συνολικής έκτασης
8.000 τ.μ. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βασισμένο σε τεχνολογία αιχμής και καινοτόμες διαδικασίες ενώ αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως
το τέλος Απριλίου.
Μέσα σε τρία χρόνια η DHL Express ανακαίνισε συνολικά 13 εγκαταστάσεις της, ανανέωσε το στόλο οχημάτων της με 110 νέα οχήματα και τον εξοπλισμό των
οδηγών με 200 νέα σκάνερ 4ης γενιάς.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η DHL Express γνωρίζει πρώτη στην Ελλάδα την καινοτόμο υπηρεσία αυτοματοποιημένης παραλαβής δεμάτων από μηχανήματα στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να εξυπηρετείται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. •••

>>Μυρτώ

Παπαθανασίου

Τ

Υψiφωνος

α μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου υποκλίνονται στο θεϊκό ταλέντο της Λαρισαίας
σοπράνο, που έχει αναδειχθεί ο πλέον σημαντικός πρεσβευτής μιας πόλης που ψάχνει να
βρει ακόμη την ταυτότητά της.
Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, Όπερα του
Σαν Ντιέγκο, Όπερα του Τόκιο και του Σίδνεϋ, Κρατικές
Όπερες της Βιέννης, του Βερολίνου, του Μονάχου, της
Ζυρίχης, της Ρώμης, της Βερόνας, του Άμστερνταμ, της
Στουτγκάρδης και της Κοπεγχάγης, Όπερα Γκαρνιέ του
Παρισιού, Όπερα των Βρυξελλών, του Μόντρεαλ, του
Ντάλλας, της Μπολόνια, της Γένοβας, της Κατάνια, του
Τορίνο, του Μόντε Κάρλο και το Τεάτερ αν ντερ Βίεν…
κι άλλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, υποδέχονται
την Μυρτώ.
Ο Φράνκο Τζεφιρέλλι υποκλίθηκε και ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, βγαλμένο από την ιστορία, κοσμεί τα
δάχτυλά της, ως δώρο αναγνώρισης από έναν τεράστιο δάσκαλο.
Μαζί του υποκλίνονται, στη δουλειά και στο ταλέντο
της, όλοι όσοι καταφέρνουν να ανοίξουν στην ψυχή
τους, έστω και μια μικρή χαραμάδα. Είναι αρκετό.
Το 2017 έρχονται πιο σπουδαία πράγματα για μια
γυναίκα που δικαιολογεί απόλυτα το θηλυκό χαρακτήρα της τέχνης… •••
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KARLIE KLOSS

ΡΟΥΣΒΕΛΤ 6
ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410 555589

#GiveBrilliant
WITH THE HOLIDAY COLLECTION

DISCOVER MORE AT SWAROVSKI.COM

Συλλογή από 69€

>> Χρήστος Παπανικολάου
εικαστικοσ

Ο

κορυφαίος Λαρισαίος εικαστικός Χρήστος Παπανικολάου τιμήθηκε το 2016 με το μεγάλο βραβείο
«Giuseppe Sciacca», στην Aula Magna του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Urbaniana, στην Πόλη του
Βατικανού για το έργο του στο Παρεκκλήσιο (Καπέλα) του
Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως Τιράνων.
Η τελετή της βράβευσης έγινε σε κοινή εκδήλωση, όπου
τιμήθηκε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της εποχής
μας, με παγκόσμια ακτινοβολία, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων,
Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, καθώς και άλλες
προσωπικότητες από διάφορες χώρες.
Η τιμή για το συντοπίτη εικαστικό ήρθε για το παγκόσμιο
έργο του, το Παρεκκλήσιο (Καπέλα) του Καθεδρικού Ναού της
Αναστάσεως Τιράνων. Ο Χρήστος Παπανικολάου στο Παρεκκλήσιο εφαρμόζει την τεχνική της «γραμμικής φωτοσκίασης σε
μονοχρωμία», η οποία αποτελεί παγκόσμια καινοτομία για την
βυζαντινή ζωγραφική.
Ο Λαρισαίος εικαστικός σε ένα σπάνιο έργο καταφέρνει να
συγκεράσει κλασικές φόρμες της βυζαντινής ζωγραφικής με
θέματα που αγγίζουν την σύγχρονη πραγματικότητα.
Στις τοιχογραφίες του Παρεκκλησίου της Γεννήσεως του Χριστού, απεικονίζονται θεϊκές μορφές και πραγματικά πρόσωπα
τα οποία έχουν επηρεάσει την ιστορία ή έχουν συγκινήσει τον
δημιουργό.
«Ο Χρήστος Παπανικολάου είναι ένας μεγάλος δεξιοτέχνης των
ισορροπιών του χώρου, όπου διαμέσου της χιλιοστομετρικής και
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σύνθετης ζωγραφικής έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα δυναμικό
σύνολο, γεμάτο με άφθονα ουράνια χρώματα, σαν μία σιωπηλή
συμφωνία, ένα αγνό βίωμα του υπερβατικού. Το συνθετικό σύνολο
διατηρεί ρυθμούς που έχουν να κάνουν με την σημειωτική της
Γένεσης (Ανατολική πλευρά: Γέννηση του Ιησού, Οροφή: Γένεση
του σύμπαντος), με ένα εκρηκτικό φως που κατεβαίνει από ψηλά
στις σκηνές της ανθρώπινης ολοκλήρωσης προς την αιωνιότητα
και τον διαφωτισμό» έγραψε ο Vladimir Myrtezai, ζωγράφος,
Kαθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών των Τιράνων, Διευθυντής
στο εργαστήριο Πολυμέσων.
Επίσης ο Χρήστος Παπανικολάου, διδάσκει επί σειρά ετών
στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου ΛΟΓΟΣ Τιράνων,
που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Τιράνων,
Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιου.
Στη χώρα μας και τη γενέθλια πόλη ο σπουδαίος εικαστικός
έχει φιλοτεχνήσει μεγάλους δημόσιους χώρους, όπως το Αττικό
Μετρό, το Αττικό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Λάρισας, η γέφυρα του Αλκαζάρ, το κτίριο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, το ναΐδριο που βρίσκεται στη Θεραπευτική Κοινότητα
«ΕΞΟΔΟΣ» στη Λάρισα και πολλούς ιδιωτικούς χώρους. Έργα
του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.
Ο Χρ. Παπανικολάου, στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου
κκ. Αναστασίου, συνεχίζει το έργο ζωής του στα Τίρανα. H φετινή
χρονιά είναι ιδιαίτερη διότι ξεκίνησε να φιλοτεχνεί το μεγάλο
Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως Τιράνων… •••

Sleeping…
the bed garden
ΠΕΤΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
Παπαναστασίου 20, 41222, Λάρισα, Τηλ. 2410 538015 – 571641-2

>>Ιώ Βουλγαράκη
σκηνοθeτησ

Μ

ε σπουδές ελληνικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Αθηνών, υποκριτικής
στη Δραματική Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου και σκηνοθεσίας στο
Ρώσικο Πανεπιστήμιο Θεατρικής Τέχνης
«GITIS» της Μόσχας, του οποίου είναι και
αριστούχος απόφοιτος, η σκηνοθέτις Ιώ
Βουλγαράκη παρά το νεαρό της ηλικίας
της μετράει ήδη αρκετές σημαντικές συ-
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νεργασίες με θεατρικούς οργανισμούς
εντός και εκτός Ελλάδος, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών, το θέατρο ΡΑΜΤ (Μόσχα),
το Ινστιτούτο Γκροτόφσκι (Βρότσλαβ, Πολωνία), καθώς και με το Κρατικό Ραδιόφωνο «Kultura» της Ρωσίας. Φέτος σκηνοθέτησε με μεγάλη επιτυχία την Μισαλλοδοξία, μία παράσταση βασισμένη στην
ομώνυμη βωβή ταινία του Ντέιβιντ Γκρίφιθ, για την Κεντρική Σκηνή της Στέγης

Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος
Ωνάση (Ιανουάριος 2016). Η παράσταση,
στην οποία ένας μεγάλος θίασος πρωταγωνιστών δοκιμάστηκε στο πολύ ιδιαίτερο πείραμα της υποκριτικής χωρίς λόγια, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Από
τον Σεπτέμβριο στο Skrow Theater, στην
Αθήνα, παίζεται η τελευταία της δουλειά,
το Ορλάντο της Βιρτζίνια Γουλφ, που διανύει τον τρίτο μήνα παραστάσεων. •••

NEVER
STOP
PLAYING

9 ΧΡΟΝΙΑ
SUPER
GAMERS

1 > Π α ν α γ ο ύ λ η

1 6

2 > Π α τ ρ ό κ λ ο υ

&

Φ ρ ί ξ ο υ

Στις γιορτές... κάνε
το δικό σου στη Λάρισα!
Γιορτές σηµαίνει να µοιράζεις χαρά σε όσους αγαπάς! Να ντύνεσαι Άγιος Βασίλης για τα παιδιά σου και
να γεµίζεις το δέντρο µε δώρα για όλους. Επειδή ο χρόνος αρχίζει να µετράει αντίστροφα, στο κατάστηµα
Media Markt θα βρεις τα πάντα! Έτσι, θα έχεις περισσότερο χρόνο για να απολαύσεις τις γιορτές µε τα
αγαπηµένα σου πρόσωπα.

Σ

ε περιµένουµε για να ανακαλύψεις τη µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων σε ΟΛΕΣ τις κατηγορίες... από
τηλεοράσεις και laptop έως λευκές συσκευές και
µικροσυσκευές και από gaming και αξεσουάρ έως
smartphone. Στο πιο ολοκληρωµένο Gaming Zone µπορείς
να βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια, για όλες τις κονσόλες. Ενώ για τη δίκη σου ευκολία... θα βρεις σε ένα σηµείο
όλες τις υπηρεσίες: από προπώληση εισιτηρίων για παραστάσεις & συναυλίες έως εξόφληση όλων των λογαριασµών.
Αν θες να κανείς νέα σύνδεση ή ανανέωση συµβολαίου σε
κινητή/σταθερή τηλεφωνία και συνδροµητική τηλεόραση, η Media Markt συνεργάζεται µε όλους τους παρόχους.
Επιπλέον, µπορείς να κάνεις επισκευή ή να βελτιώσεις τη
συσκευή σου στο Service Center και να προστατεύσεις την
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οθόνη του laptop/smartphone/tablet σου µε το υπερσύγχρονο µηχάνηµα τοποθέτησης µεµβράνης HD.
Σου έκανε κλικ; Στις γιορτές θα κάνεις ακόµη περισσότερα και θα µπορέσεις να κρατήσεις τις στιγµές για πάντα στο
µοναδικό Photo Center της πόλης, που έχει τη πλήρη γκάµα φωτογραφικών µηχανών & εµφάνιση φωτογραφιών.
Η Media Markt φροντίζει να ικανοποιεί ακόµη και τον πιο
απαιτητικό πελάτη, µε άνετο και δωρεάν parking, µε προσωπική εξυπηρέτηση (ακόµη και µε ραντεβού), µε αυθηµερόν παράδοση και εγκατάσταση, µε χρηµατοδότηση από την
Τράπεζα Πειραιώς µε ευνοϊκούς όρους.
Φέτος µπορείς να αποκτήσεις ό,τι θες και να προσφέρεις
ακόµη περισσότερα χαµόγελα! Μην περιµένεις άλλο, κάνε
το δικό σου στο Media Markt Λάρισας.

MEDIAMARKT – ΑΕΛ
µαζί παίζουµε
πιο δυνατά και κερδίζουµε!
Από την Άνοιξη του 2016 είµαστε πλέον υπερήφανοι υποστηρικτές της ΑΕΛ.
Η επιστροφή της ΑΕΛ στη Super League τον Μάιο του 2016 ήταν ένα απο τα σηµαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της οµάδας. Μετά τη νίκη επι της Ζακύνθου η Λάρισα πλέον αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου στη χώρα µας.
Αµέσως µετά τη λήξη του παιχνιδιού οι πανηγυρισµοί ήταν έντονοι εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και στα αποδυτήρια. Η Media Markt γιόρτασε τη µεγάλη αυτή νίκη κληρώνοντας
µία Smart TV SONY 48” FullHD σε έναν υπερτυχερό φίλαθλο.
Συνεχίζουµε ΜΑΖΙ µε ∆ΥΝΑΜΗ...

ΠΡΟΣΩΠΑ
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THORAX HEART CENTER

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
>>Dr.

Ελευθέριος Β. Χαλβατζούλης, MD

ΚΑΡΔΙΟ – ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ο

Ελευθέριος Χαλβατζούλης γεννήθηκε το
1974. Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Ειδικεύτηκε στην χειρουργική θώρακος –
καρδιάς στην Καρδιο-θωρακοχειρουργική
κλινική του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».
Εξειδικεύτηκε στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς - πνεύµονα στην µονάδα µεταµοσχεύσεων του Hareﬁeld
Hospital, Royal Brompton and Hareﬁeld, U.K.
Εξειδικεύτηκε επί τετραετίας στην Θωρακοχειρουργική Κλινική στην Ruhrlandklinik,
Abteilung der Thoraxchirurgie und thorakale
Endoskopie, Westdeutsches Lungenzentrum am
Universitätsklinikum Essen, Γερµανίας.
Στην ανωτέρω κλινική, εργάσθηκε ως έµµισθος
θωρακοχειρουργός επί τριετία.
Σήµερα επιστρέφει στη γενέτειρα του πατέρα του,
ως ∆ιευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής
της THORAX HEART ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
Σκοπός του είναι να εφαρµόσει τις σύγχρονες διαγνωστικές και εγχειρητικές τεχνικές, κυρίως στον
καρκίνο πνεύµονα.
Σήµερα είναι κάτοικος της Νίκαιας Λάρισας, µέχρι
χθες κάτοικος Essen Γερµανίας και η µόνιµη παραµονή του στον τόπο µας προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία
για τους αρρώστους µε παθήσεις του πνεύµονα διότι
θα µπορούν να εξυπηρετούνται 24 ώρες το 24ωρο.
Έχει στη διάθεσή του αποκλειστικό χειρουργείο
θωρακοχειρουργικής, εξοπλισµένο µε µηχανήµατα
τελευταίας τεχνολογίας.
Η Θωρακοχειρουργική Κλινική παρέχει µία επιπλέον ασφάλεια για όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας και
των όµορων νοµών, διότι τα όποια τροχαία ατυχήµατα
συµβαίνουν στο εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο
θα µπορούν να αντιµετωπιστούν άµεσα µε σωτήρια
πολλές φορές αποτελέσµατα στο THORAX HEART
Θεσσαλίας αποφεύγοντας τον τεράστιο κίνδυνο της
µετακίνησή τους στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Η Θωρακοχειρουργική Κλινική έρχεται ως αρωγός
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας διότι άρρωστοι είτε της
Πανεπιστηµιακής Πνευµονολογικής Κλινικής, είτε
των κρατικών νοσοκοµείων που χρειάζονται µικρές
επεµβάσεις θώρακος ή µεγάλα χειρουργεία καρκίνου
πνεύµονα θα αποφύγουν την ταλαιπωρία και το
κόστος των µετακινήσεων.
Εν κατακλείδι η µόνιµη παρουσία του Λευτέρη
Χαλβατζούλη σηµατοδοτεί µία νέα εποχή στην περιφέρεια Θεσσαλίας µε την ασφάλεια που προσδίδει η
λειτουργεία της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής. •••
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THORAX HEART CENTER

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
>>Dr.

Όμηρος Β. Χαλβατζούλης, MD

ΚΑΡΔΙΟ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ο

Όµηρος Χαλβατζούλης γεννήθηκε το
1977. Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής
ΑΠΘ. Εκπαιδεύτηκε στη Χειρουργική
Θώρακος Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων
στην Πανεπιστηµιακή Κλινική του Νοσοκοµείου
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
Μετεκπαιδεύτηκε στην καρδιοχειρουργική στην
Κλινική Fillip Vtori υπό τον ακαδηµαϊκό καθηγητή
Zan Mitrev.
Εργάσθηκε ως έµµισθος Καρδιοχειρουργός στο
Centre Cardio – Thoracique de Monaco του Vincent
Dor, υπό τη ∆ιεύθυνση του καθηγητή Gilles Dreyfus.
Σήµερα επιστρέφει στη γενέτειρα του πατέρα του,
ως ∆ιευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
της THORAX HEART ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
Σκοπός του είναι να εφαρµόσει σύγχρονες εγχειρητικές τεχνικές σε επεµβάσεις Bypass, είτε αυτές
γίνονται µε πάλλουσα καρδιά (beαting heart), είτε
µε µηχανική καρδιά.
Στις παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων, αορτής,
µιτροειδούς, τριγλώχινος θα πραγµατοποιούνται
σύγχρονες εγχειρητικές τεχνικές, όπως η πλαστική.
Σκοπός του είναι να εφαρµόσει σε τελευταίο
στάδιο καρδιακής ανεπαρκείας, την τοποθέτηση
ECMO.
Σε επεµβάσεις Bypass χρησιµοποιεί µόνο αρτηριακά µοσχεύµατα, µαστική ή κερκιδική (total
arterial leﬅ ventricular Revascularization), µε
πάλλουσα καρδιά (beαting heart) ή µε χρήση της
µηχανικής καρδιάς.
Συµµετέχει στην Καρδιοχειρουργική Οµάδα του
∆ιεθνούς φήµης καρδειοχειρουργού, Καθηγητή
Καρδιοχειρουργικής της Γενεύης Αυξέντιου Καλαγκού.
Σήµερα είναι κάτοικος της Νίκαιας Λάρισας,
µέχρι χθες κάτοικος Νίκαιας Μονακό Γαλλίας.
Το χειρουργείο καρδιάς θα καλύπτει 24 ώρες
το 24ωρο το Αιµοδυναµικό Εργαστήριο και θα
αντιµετωπίζονται τα έκτακτα περιστατικά άµεσα.
Έχει στη διάθεσή του αποκλειστικό χειρουργείο
καρδιάς, εξοπλισµένο µε µηχανήµατα τελευταίας
τεχνολογίας.
Συνήθως στις επεµβάσεις χρησιµοποιεί blood
cell saver µε το οποίο οι ασθενείς αποφεύγουν τις
µεταγγίσεις αίµατος.
To χειρουργείο είναι εξοπλισµένο µε µηχανική
καρδιά (µηχάνηµα εξωσωµατικής κυκλοφορίας),
τύπου Stocker 5S. •••
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>> Angelika

Dimoka, Ph.D.

Senior Fellow, Wharton Neuroscience Initiative, Wharton School of Business Director,
Center for Neural Decision Making Marvin Wachman Senior Research Fellow
Associate Professor of Marketing Associate Professor of Management Information Systems
Fox School of Business, Temple University

H

Δρ. Αγγελική Δημόκα είναι Καθηγήτρια
του Μάρκετινγκ στο
Temple University. Κατέχει το διδακτορικό της στη Βιοϊατρική Μηχανική με έμφαση στην
Νευροεπιστήμη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC).
Είναι επίσης η διευθύντρια του παγκοσμίως γνωστού ερευνητικού κέντρου (Center for Neural Decision
Making), ένα από τα πρώτα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο που χρησιμοποιούν Νευροεπιστήμη για να
καταλάβουν πως παίρνονται αποφάσεις, παρακολουθώντας την λειτουργία του εγκέφαλου κατά την
διάρκεια της λήψης αποφάσεων με
τη χρήση μαγνητικού τομογράφου.
Η Δρ. Αγγελική Δημόκα έγινε
γνωστή μελετώντας το φαινόμενο «πάγωμα εγκεφάλου» (brain
freeze) μια φυσιολογική κατάσταση, που αντιμετωπίζουμε όταν
πρέπει να πάρουμε την σωστή
απόφαση από πλήθος πολλών
πληροφοριών. Η τελευταία της
έρευνα που προκάλεσε καθολικό
ενδιαφέρον στην Αμερική, ήταν
ο προσδιορισμός μιας περιοχής
του εγκεφάλου, που μπορεί με
στατιστική ακρίβεια να προβλέψει
την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης πριν αυτή παρουσιαστεί
στο ευρύ κοινό.
Οι έρευνές της φιλοξενήθηκαν
σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά καθώς επίσης και στο δημοφιλή Αμερικάνικο Τύπο, όπως το
Newsweek, Forbes, Wall Street
Journal και Washington Post. •••
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>> Νικόλαος Νούλας
ΙΔΡΥΤΗΣ καΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕκΠαΙΔΕΥΤΙκΟY ΟμIλΟΥ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ
(ΚΔΒΜ2- Ι.Ι.Ε.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ) καθώς και πρόεδρος της UNICERT-Universal Certification Solutions
φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, της HORIZON E.E. Ενεργειακή Κατασκευαστική, της HORIZON
ΚΤΕΟ Σταθμός Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων καθώς και της NeoTech R&D εταιρεία πληροφορικής .

Σ

ε καιρούς οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας ο όμιλος με γνώμονα την αξιοπρέπεια ,την αξιοπιστία και την
σκληρή δουλειά κατάφερε όλοι οι στόχοι του να γίνουν
πραγματικότητα.
Τον τελευταίο χρόνο ο ΟΜΙΛΟΣ έκανε πολύ σημαντικές συνεργασίες και έδωσε νέες προοπτικές στην εκπαίδευση αλλά και
στην πιστοποίηση:
• Έγινε αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην προώθηση Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών του πανεπιστημίου FREDERICK ΚΥΠΡΟΥ
δια ζώσης και εξ αποστάσεως, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ .
• Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία των PTE
GENERAL & PTE ACADEMIC (awarded by Edexcel) στην Ελλάδα και στην Κύπρο
• Με την συνεργασία του με την Express PublishingInternational Vocational English για την παροχή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στα Ειδικά –Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένα από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.
• Με τη συμμετοχή του σε επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Η Universal Certification Solutions - UNICERT είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου
Δυναμικού, πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την υπ’
αριθμ 148/21.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ και κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για

προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π..
Είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 (σε 40 περιγράµµατα) Τα πιστοποιητικά της UNICERT είναι αναγνωρισμένα, ισότιμα και αποδεκτά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European cooperation for Accreditation).
Αρχές του 2016 ιδρύθηκε και η εταιρεία UNICERT CYPRUS
φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού με πρωταρχικό στόχο την πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ σε όλα τα Δημόσια Σχολεία
της Κύπρου.
Σήμερα η UNICERT διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 1.330
και πλέον πιστοποιημένων συνεργαζόμενων κέντρων ,80 στην
Κύπρο και 2 Βαλκάνια.
Στην ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟ επίσης διενεργούνται προγράμματα κατάρτισης:
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• ΔΕΠΥ-Αξιολόγηση και Τεχνικές Παρέμβασης
• ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ MENTORING & ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
• Συμμετοχή σε ERASMUS+
Στο ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ τα δύο τελευταία
δύο χρόνια λειτουργίας καλλιεργείτε η νοοτροπία της καινοτομίας και της εκπαιδευτικής ενδυνάμωσης των σπουδαστών
που θα συμβάλλουν στην άρτια προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση ενός ανταγωνιστικού επαγγελματικού περιβάλλοντος.
Με τέσσερις ειδικότητες: Βοηθός Φαρμακείου/Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας/Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)/ Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής, οι σπουδαστές µας γίνονται οι ίδιοι παράγοντες αλλαγής. Συµµετέχουν, αποκτούν γνώση των εργαλείων και παρακολουθούν πρότυπα προγράµµατα που
τους βοηθούν να αναπτύξουν επιχειρηµατική νοοτροπία
αλλά και να δηµιουργήσουν σχέδια δράσης για το µέλλον.
Τον τελευταίο χρόνο η HORIZON E.E. Ενεργειακή Κατασκευαστική επεκτείνοντας τις δραστηριότητες δημιούργησε και την
HORIZON ΚΤΕΟ Σταθμό Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων.
Με δύο σταθμούς στην ΘΕΣΣΑΛΙΑ την HORIZON KTEO
1 και HORIZON KTEO 2 παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας. Η HORIZON ΚΤΕΟ είναι η µοναδική εταιρεία που πηγαίνει στο χώρο του αγρότη παρουσία Μηχανολόγου Μηχανικού όπως ορίζει ο νόµος. •••

Για πληροφορίες:
Λάρισα: Κύπρου 24-28,41221, τηλ. 2410552706 2410555796
Αθήνα : Ακαδηµία 98-100,10677, τηλ 2103803883
Κόρινθος: Πατρών 50-52,42100, τηλ 2741074360
info@europroodos.gr
www.europroodos.gr www.unicert.gr www.horizonae.gr www.iekeuroproodos.gr
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>>Θανάσης

Βακάλης
Προεδρος
Θεςγάλα

Θ

α μπορούσε να είναι γιατρός,
μα προτίμησε να γίνει επιχειρηματίας. Θα μπορούσε να
είναι ένας απλός επιχειρηματίας, μα προτίμησε να το κάνει μαζί
με πολλούς. Οι προτιμήσεις όμως, είναι
αυτές που καθορίζουν την πορεία του
ανθρώπου.
Η επιλογή του Θανάση Βακάλη
να ξεκινήσει, μαζί με τους υπόλοιπους
παραγωγούς, το πείραμα του ΘΕΣγάλα,
έχει ήδη δικαιωθεί. Ποτέ όμως η δικαίωση δεν είναι μια στατική παράμετρος,
όταν μιλά κανείς για αγορά και μάλιστα
για αγορά στην Ελλάδα της πολύχρονης κρίσης.
«Η κρίση θέλει επίθεση», έλεγε πριν
καιρό ένας «μπαρουτοκαπνισμένος»
παραδοσιακός επιχειρηματίας της
χώρας, και ο Βακάλης ακολουθεί αυτή
τη συνταγή. Νέα προϊόντα, νέα σημεία
πώλησης του γάλακτος, νέα σχέδια.
Είναι πολλοί αυτοί που ισχυρίζονται
πως σε ένα τόσο ρευστό οικονομικό περιβάλλον, και με τις σχεδόν ανύπαρκτες
δυνατότητες χρηματοδότησης και εύρεσης κεφαλαίων, όλα κρέμονται από μια
κλωστή, ακόμα κι αν μιλάει κανείς για
υγιείς επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί μια
πραγματικότητα, πραγματικότητα όμως
αποτελεί και η πορεία του πρώτου πετυχημένου αγροτικού συνεταιρισμού της
χώρας. Ο Βακάλης δεν ηγείται μόνο της
ομάδας των συντρόφων-παραγωγών.
«Εξάγει» και τεχνογνωσία. Γι’ αυτό και
θα τον δει κανείς να συμμετέχει σε
διάφορα στρογγυλά τραπέζια συζητήσεων, καθισμένος δίπλα σε μεγάλες
προσωπικότητες της πολιτικής και των
επιχειρήσεων. Αν το παράδειγμά τους
γίνει το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης
της οικονομίας της χώρας, τότε έχουμε
να ελπίζουμε όλοι.
Η χρονιά που έρχεται θα δείξει
πολλά… •••
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>>Δημήτρης Κουρέτας
Καθηγητhς
ςτο τμhμα Βιοχημεiας
του ΠανεΠιςτημiου θεςςαλiας

Ε

ρευνητής στην πράξη. Ανήσυχος, με το
ένα μάτι στις εξελίξεις του επιστημονικού του πεδίου και το άλλο
στην κοινωνία και στην πολιτική. Δεν μπορεί να υπάρξει
θεωρία παρά μόνο μέσω της
εφαρμοσμένης της διάστασης,
θα μπορούσε να είναι ένα από
τα βασικά του μότο.
Λίγες εβδομάδες πριν, ανακοινώθηκε η συμμετοχή του
στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημόνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κάτι που τον καθιστά ως τον πρώτο Έλληνα
επιστήμονα, μέλος της ανώτατης αυτής επιτροπής, η οποία
υπάγεται απευθείας στην Κομισιόν και έχει ως αποστολή
την διαχείριση των χημικών
και διατροφικών κρίσεων στην
Ευρώπη.
Πειραματίζεται, διαβάζει,
προτείνει. Αναλύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί
να δημιουργήσει στη χώρα
μας, μια επεξεργασμένη και
ολοκληρωμένη παραγωγική
ανασυγκρότηση του πρωτογενούς της τομέα, και προτείνει
συγκεκριμένες λύσεις. Παραγωγή, ποιότητα, εξωστρέφεια.
Σαν άλλος Δον Κιχώτης επιμένει, διευρύνοντας τις συνεργασίες του με κάθε Μέσο που
μπορεί να μεταδώσει την ιδέα
και την άποψη. Το 2017 θα
είναι μια χρονιά που σίγουρα
θα του δώσει την δυνατότητα
να πει περισσότερα. Ας τον
ακούσουμε… •••
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AGRONUTS Α.Ε.
– ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
– ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
14ο χλµ. Λάρισας - Συκουρίου
40006, Συκούριο, Ελλάδα
Τηλ .: +30 24950 52480
Fax: +30 24950 52481
E-mail: info@agronuts.gr
Web: www.agronuts.gr
Επικοινωνία: κος Κωνσταντίνος Λανάρας
Η εταιρεία AGRONUTS Α.Ε µε έδρα το Συκούριο Λάρισας
είναι µια δυναµική επιχείρηση µε πολυετή εµπειρία και
µακρόχρονη παρουσία στους τοµείς επεξεργασίας, χονδρικού εµπορίου και τυποποίησης Ελληνικών Αµυγδάλων
καθώς και ευρέως φάσµατος ξηρών καρπών και αποξηραµένων φρούτων.
Έχοντας τοποθετήσει υψηλά τον πήχη της ποιότητας, µε
µόνο στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, έχει
αναπτύξει ένα πλήρως καθετοποιηµένο σύστηµα λειτουργίας και διαχείρισης των προϊόντων «από το χωράφι έως το
ράφι». Πρωτοπορώντας στο χώρο εφαρµόζει τα τελευταία
χρόνια Σύστηµα Συµβολαιακής Καλλιέργειας ταυτόχρονα
µε την απόκτηση και καλλιέργεια ιδιόκτητων γεωργικών
εκµεταλλεύσεων.
Η εταιρεία εφαρµόζει Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή πρότυπα BRC, IFS, ISO 22000:
2005, ISO 9001: 2008 και AGRO 2.2 & 2.1.

>> Μαρία Ευθυμίου
ΚαθηγHτρια ιστορIασ
του ΠανεΠιστημIου αθηνΩν

Ε

Φωτ. Φώτης Νατσιούλης

πί μία δεκαετία η λαρισαία πανεπιστημιακός, Αν. Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου διδάσκει εθελοντικά, δωρεάν κύκλους παγκόσμιας και ελληνικής ιστορίας σε ενήλικες σε Δήμους, Πολιτιστικούς
Συλλόγους, Κέντρα Απεξάρτησης, επιστημονικούς φορείς κ.ά.
Η Μαρώ Ευθυμίου ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις που
δέχεται από όλη την Ελλάδα και παραδίδει διαλέξεις ιστορίας
γεμίζοντας αίθουσες και αμφιθέατρα. Περισσότεροι από 50.000
ενήλικες έχουν παρακολουθήσει τις διαλέξεις της για την παγκόσμια ιστορία. «Η Ιστορία είναι ένα μάθημα επαναστατικό.
Είναι η ζωή των ανθρώπων που δεν υπάρχουν πια – η δική μας
ζωή, μια και σε λίγο για εμάς ως Ιστορία θα μιλούν οι επόμενες γενιές» δήλωσε σε συνέντευξή της (Βήμα), ενώ «η εκπαίδευση, όπως όλα στη ζωή, είναι θέμα έρωτα».
Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνι-
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κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και
ολοκλήρωσε τους κύκλους των μεταπτυχιακών της σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Έχει διδαχθεί επτά ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Αλβανικά, Τουρκικά.
Έχουν εκδοθεί τρία της βιβλία «Rhodes et sa région
élargie au XVIIIe siècle; Les activités portuaires» (1988),
«Εβραίοι και Χριστιανοί στα τουρκοκρατούμενα νησιά του
νοτιοανατολικού Αιγαίου: οι δύσκολες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης» (1992) και «La société grecque sous
la domination ottomane; Economie, identité, structure
sociale et conflits» (2010) και δεκάδες άρθρα της δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων ιστορίας.
Διδάσκει ιστορία και εθελοντισμό… •••

…επετειακές εκδηλώσεις
με ιδιαίτερα προσωπικό μεράκι…
Ρούσβελτ 14, Λάρισα / Τ. 2410 537 161
www.hotelmetropol.gr

>>σωτήρης Πράπας
καρδιοχειρουργoς
Πριν δώδεκα χρόνια ο μεγάλος Μάνος Ελευθερίου είχε πει για τον φίλο
Σωτήρη: «Γνωρίζοντας τον Σωτήρη ήξερα ότι είχα το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου στην καρδιά μου». Και ο Γιάννης Ζουγανέλης: «Δεν φοβάμαι αν με προδώσει η καρδιά μου. Έχω τον Σωτήρα Σωτήρη μου εγώ…»
Τα χρόνια πέρασαν. Ο Σωτήρης Πράπας προχώρησε σαν αναρριχητής:
Από κορυφή σε κορυφή, από επίτευγμα σε επίτευγμα. Κέντρο της αγωνίας: Η καρδιά.
Κάθε μέρα και μια σελίδα σωτήριας επέμβασης. Στην Ελλάδα, στο «Ερρίκος Ντυνάν». Στις άλλες χώρες στα κυριότερα καρδιοχειρουργικά κέντρα. Ο Σωτήρης έγινε ο παγκόσμιος Πράπας.
Στην παγκόσμια κοινότητα της καρδιοχειρουργικής χάρισε πρωτοποριακές μεθόδους και αμέτρητες ανακοινώσεις. Είναι ο πατέρας της τεχνικής Π – Γκραφτ. Είναι αυτός που πρώτος εμφύτευσε βλαστοκύτταρα στο
μυοκάρδιο. Είναι αυτός που όπου και να είναι δεν ξεχνά τη Λάρισα και
το Συκούριο.
Πριν ένα και περισσότερο χρόνο ξάφνιασε την ιατρική κοινότητα της
χώρας μ’ ένα τεράστιο λεύκωμα: «Νίκες Καρδιάς»! Ολόκληρη η ιστορία
της καρδιοχειρουργικής στη χώρα μας σε χίλιες (!) σελίδες. Έργο ζωής. •••
Άγγελος Πετρουλάκης
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Glass &Coffee
Εξοπλισµοί καταστηµάτων
Καφετεριών-Ξενοδοχείων-Εστιατορίων-Bar

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
για το νοµό Λάρισας

Ηρώων Πολυτεχνείου 105 | 2410-612222| 6975914915
info@stadiaike.gr | www.stadiaike.gr

>> σταυρούλα σδρόλια
ΠροϊσταμEνη τησ ΕφορΕIασ
αρχαιοτHτων ΛAρισασ

Α

πό τη στιγμή που το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
άνοιξε τις πύλες του, ένα χρόνο πριν, τίποτε πια δεν
ήταν το ίδιο. Συνεντεύξεις και παρουσιάσεις στο
κοινό μπήκαν στην ημερήσια διάταξη, και ακολούθησαν συνεχή αιτήματα φορέων για το πώς η δουλειά τους θα
μπορούσε να συνδυασθεί με το μουσείο. Σε στιγμές ηρεμίας, οι
αρχαίες κόρες του Τυρνάβου έβγαιναν από τα βάθρα τους και ο
νεκρός πολεμιστής του Αγίου Γεωργίου κατέβαινε από το άρμα
του για να μας συντροφεύσει. Μόλις λίγο καιρό εκτεθειμένοι και
όμως σαν γνωστοί από παλιά. Τόσο οικεία αισθανόταν ο κόσμος.
Και ύστερα άνοιξε το Αρχαίο Θέατρο και άρχισαν οι περιη-
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γήσεις στην πόλη και η ατέλειωτη αναζήτηση για το πώς θα
πάμε πιο άνετα από το δεύτερο θέατρο στον Άγιο Αχίλλιο και
το ρωμαϊκό δρόμο χωρίς να ξεφύγουμε από την πορεία του
βυζαντινού τείχους. Και από κεί, πίσω στο Μουσείο! Όταν τέλος
άρχισε η μελέτη του Αρχαίου Θεάτρου και εγκαταστάθηκαν οι
μελετητές, τολμήσαμε να ελπίσουμε στο ακατόρθωτο. ΄Ημασταν
σε μια άλλη Λάρισα! Και το ερώτημα για το τι σημαίνει επιτέλους
αυτό το Μουσείο έμεινε για την επόμενη χρονιά.
Κι εκείνη που ενέταξε το Διαχρονικό στη ζωή των Λαρισαίων είναι η Σταυρούλα Σδρόλια, η προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λάρισας… •••

>> Κώστας σπανός
ΕκδOτης του «ΘΕςςαλικοY
ημΕρολογIου»

Μ

ισό αιώνα ο Κώστας Σπανός μελετά τη θεσσαλική ιστορία και
φέρνει στο φως άγνωστες ψηφίδες για τους οικισμούς της
περιοχής μας και τους Θεσσαλούς. Ο «Δάσκαλος» της τοπικής μας ιστορίας υπηρέτησε
επί 32 έτη το δημόσιο σχολείο.
Ξεκίνησε να ερευνά τα αρχεία
του τόπου μας το 1968 και συνεχίζει με το ίδιο μεράκι και
τον ίδιο ζήλο. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες επιστημονικά
συνέδρια και ημερίδες. Από
το 1980 εκδίδει, στη Λάρισα,
το ιστορικό περιοδικό «Θεσσαλικό Ημερολόγιο». Χιλιάδες σελίδες τοπικής ιστορίας
στους 70 τόμους του «Θεσσαλικού Ημερολογίου», που συνεχίζει ανελλιπώς τη διαδρομή του και στα δύσκολα χρόνια
της κρίσης. Επίσης ο Κώστας
Σπανός έχει εκδώσει 14 βιβλία.
Έχει τιμηθεί για τις γλωσσικές και λαογραφικές μελέτες
του με έναν έπαινο (1968) και
δύο βραβεία (1971 και 1977)
από το Κέντρο ΄Ερευνας της
Ελληνικής Λαογραφίας και την
Γλωσσική Εταιρεία της Ακαδημίας και με έναν έπαινο από
τον «Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου» (1978).
Η πολυσχιδής προσφορά του
στην ιστορία της Θεσσαλίας
αναγνωρίστηκε από την Ακαδημία Αθηνών και τιμήθηκε
το 2000 για την πολυετή ενασχόλησή του με την Ιστορία της
Θεσσαλίας και την έκδοση του
«Θεσσαλικού Ημερολογίου».
Στις μέρες μας είναι πρόεδρος του Ομίλου Φίλων της
Θεσσαλικής Ιστορίας και μέλος της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας.
Φάρος της τοπικής μας
ιστορίας… •••
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>> Νικόλαος Αθ. Παπαθεοδώρου
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΗΣ,
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

O
Φωτ. Κώστας Μάντζιαρης

ιατρός, µαιευτήρας, ιστοριοδίφης Νικόλαος Παπαθεοδώρου κάθε
εβδοµάδα καταθέτει µία ακόµη ψηφίδα στην τοπική µας ιστορία
µε τη στήλη του «Εν Λαρίσση» στην έντυπη larissanet, ανελλιπώς από το πρώτο φύλλο της εφηµερίδας µας τον Οκτώβριο
του 2013 µέχρι σήµερα. Αναµοχλεύει άγνωστα ιστορικά στοιχεία που διανθίζονται από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, καρτ ποστάλ, γκραβούρες, χαρακτικά κ.ά.
Γεννήθηκε το 1938 στο Συκούριο και από τον Μάρτιο του 1940 κατοικεί µόνιµα στη Λάρισα, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του
(∆΄ ∆ηµ. Σχολείο και Α΄ Γυµνάσιο Αρρένων). Αποφοίτησε από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μετά την στρατιωτική του θητεία,
τις υποχρεώσεις στο Αγροτικό Ιατρείο Λιβαδίου, την απόκτηση ειδικότητας
Μαιευτικής-Γυναικολογίας και τις µεταπτυχιακές σπουδές στην Κολωνία,
εγκαταστάθηκε το 1975 στη Λάρισα όπου ιδιώτευσε στην ειδικότητά του
επί 35 χρόνια, µέχρι το 2010 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
Είναι µανιώδης συλλέκτης βιβλίων, εγγράφων, φωτογραφιών, αρχείων
και αντικειµένων που έχουν σχέση µε την Λάρισα και την περιοχή της και
συγγραφέας επτά βιβλίων και αναρίθµητων δηµοσιεύσεων στις τοπικές
εφηµερίδες και σε διάφορα περιοδικά. •••
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>> αγγελική

σιτρά

ΠρOεδρος της ΠαιδικHς ςτEγης ΛAριςας

Η

Αγγελική Σιτρά είναι γέννημα – θρέμμα Λαρισαία.
Στα μαθητικά της χρόνια στην δεκαετία του ‘60,
η εκμάθηση ξένων γλωσσών ήταν το παράθυρό της σε άλλους κόσμους και όπως οφείλει πολλά «στους δασκάλους που μας έμαθαν να θέτουμε ερωτήματα και να ψάχνουμε...».
Στον πατέρα της οφείλει την αγάπη της για την ιστορία, τη
φύση και τις αρχαιότητες. «Θυμάμαι τις Κυριακές που μας έβαζε
στο αυτοκίνητο και τρέχαμε σε βουνά και λαγκάδια για να μας
δείξει άλλοτε ένα πέτρινο γεφύρι, ένα βυζαντινό μοναστήρι,
μια ωραία κοιλάδα, ένα δάσος, και ερείπια διαφόρων εποχών»
λέει χαρακτηριστικά.
Σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ, αφού προηγουμένως
έλαβε το δίπλωμα της γερμανικής γλώσσας από το Goethe
Institut στη Γερμανία, με συμμαθητές και φίλους Γάλλους που
έζησαν τον Μάη του ‘68.
Στην διάρκεια της φοιτητικής της ζωής στην Αθήνα παρακολούθησε μαθήματα ιστορίας της τέχνης στο Γαλλικό Ινστιτούτο,
και μαθήματα φιλοσοφίας στο Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών
με καθηγητή τον Χρήστο Γιανναρά.
Βίωσε την εποχή του ‘’Πολυτεχνείου’’ και είχε την τύχη

να γνωρίσει τον Καστοριάδη, ο οποίος έδωσε διαλέξεις στο
σπίτι της.
«Επιστρέφοντας στη Λάρισα, χάρις στον Κώστα Σπανό, δάσκαλος τότε στο Στόμιο, μέσα από το ‘’Θεσσαλικό Ημερολόγιο’’
και από βιβλία που μου υπέδειξε, άρχισα να μαθαίνω την ιστορία
του τόπου μας» καταθέτει και συμπληρώνει:
«Γιατί πώς να εκτιμήσεις και να αγαπήσεις τον τόπο σου όταν
δεν τον γνωρίζεις; Όταν δεν ξέρεις την ιστορία του;
Κι εγώ αγαπώ τη Λάρισα! παρόλο που μέσω της βαρβαρότητας της «ανάπτυξης», η πόλη μας έχει αλλάξει και έχουν σβήσει
πολλά στοιχεία με μνήμες από το παρελθόν. Όμως έχουν αποκαλυφθεί άλλα μνημεία όπως το Aρχαίο Θέατρο.
Στο διάβα του χρόνου «τα πάντα ρεί». Εκτιμώ τα καλά που
γίνονται και δεν θέλω να μεμψιμοιρώ. Χαίρομαι για τα μουσεία
που απέκτησε η Λάρισα, το Λαογραφικό, το Διαχρονικό, την
Πινακοθήκη αλλά και για το LIDO. Χαίρομαι για τη δυναμική
που αναπτύσσουν. Γεννούν πολιτισμό και σου φωνάζουν ότι
υπάρχεις και ως πνευματική οντότητα, που δεν πρέπει να την
σπαταλήσεις σε ανούσια, μικρά και εφήμερα.
Άλλωστε την πόλη την κάνουν οι άνθρωποι. Και η πόλη μας
έχει πολλούς πνευματικούς ανθρώπους, αρκεί να τους δοθούν
οι ευκαιρίες να εμφανιστούν».
Εργάστηκε επί πέντε χρόνια σε λογιστήριο βιοτεχνίας και
στη συνέχεια για εννέα χρόνια είχε την διεύθυνση σχολείου
ξένων γλωσσών για ενήλικες. Εθελοντικά εργάστηκε στην
Παιδόπολη μέχρι που έκλεισε.
Από το 1984 συμμετέχει στο Δ.Σ. της Ελληνικής Μέριμνας
– Παιδικής Στέγης, αρχικά ως ταμίας και από το 2013 ως
πρόεδρος.
Την τεχνογνωσία που έλαβε ως συντονίστρια της Ομάδας για
το Περιβάλλον του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας
με τίτλο «Πληροφόρηση & Ενημέρωση του Πληθυσμού της
Θεσσαλικής Υπαίθρου» την εφήρμοσε στην Ελληνική Μέριμνα
– Παιδική Στέγη με άριστα αποτελέσματα.
Πιστεύει «βαθειά στον θεσμό του εθελοντισμού ως πολυμορφική διαδικασία και στάση ζωής, γιατί έτσι είναι και αισθάνεται κανείς ενεργός πολίτης, συμβάλλοντας στην προάσπιση
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εθελοντισμός συμβάλλει στην
πλήρωση των κενών που δημιουργούνται από την αδυναμία
του κράτους και τους μηχανισμούς της αγοράς, ενδυναμώνει
την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή».
Τάσσεται υπέρ των συνεργασιών αρκεί να υπάρχει «ενσυναίσθηση», ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου χωρίς να
χάνουμε την ακεραιότητα της δικής μας ύπαρξης, για καλύτερη
επικοινωνία.
Θεωρεί μεγάλη αρετή την «ανθρωπιά» και προτέρημα την
ικανότητα να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι και να προσπαθείς να
σταθείς όρθιος μετά από πτώση.
Είναι μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων, των Φίλων της
Θεσσαλικής Ιστορίας, των Φίλων του Διαχρονικού Μουσείου,
των Φίλων της Συμφωνικής Ορχήστρας, του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας, του Διαζώματος και των Φίλων
του Πηνειού, όπου διετέλεσα και πρόεδρος.
Μεγάλη η συνολική προσφορά της στον τόπο μας. •••
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>> Θέλμα Ζητονούλη
Πρoεδρος του Λυκεiου
των εΛΛηνiδων της Λaριςας

Η

κα Θέλμα Ζητονούλη είναι ένα από τα
ιδρυτικά μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων
της Λάρισας, το οποίο διανύει την τέταρτη
δεκαετία πολιτιστικής παρουσίας και προσφοράς στην πόλη και στη χώρα μας, καταγράφοντας
και παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια,
ήθη και έθιμα από την πλούσια ελληνική παράδοση που
ανάγεται στους αρχαίους χρόνους και αποτελεί καρπό
μακροχρόνιας έρευνας. Είναι πρόεδρος του Λυκείου επί
σειρά ετών και φέτος επανεξελέγη για άλλη μία θητεία
τεσσάρων ετών. Η κα Θέλμα, κάθε μέρα βρίσκεται στο
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Λύκειο, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το
Λύκειο των Ελληνίδων είναι η ζωή της…
Συνεχίζει να προσφέρει με όλες της τις δυνάμεις στην
πόλη μας, όπως και ο αείμνηστος πατέρας της, Γενικός Αρχίατρος, Δημήτριος Παλιούρας. Με τον αγώνα της και την
άοκνη προσπάθειά της το Λύκειο γνώρισε λαμπρές ημέρες,
απέκτησε το δικό του χώρο – πρότυπο επί της Δήλου και
αναγνωρίστηκε το έργο του εντός και εκτός συνόρων της
χώρας μας. Η κα Θέλμα κατάφερε μαζί με το διοικητικό
συμβούλιο και τους χοροδιδασκάλους να γίνει το Λύκειο
παγκόσμιος πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού. •••

>>Κώστας

Πάνος

Φιλoλογος – ΕρΕυνητhς
Αέναο ταξίδι μέσα στη βροχή των λέξεων και των εννοιών: «Αρχή σοφίας,
ονομάτων επίσκεψης…». Πόνος και μόχθος για τις γνώσεις -αλλά και τη γνώση– με φυγές και αντιστάσεις.
Θητεία ισόβια στους κλασσικούς, Έλληνες, Λατίνους, Ευρωπαίους, Βαλκάνιους,
Λατινοαμερικάνους, Σοφούς της Ανατολής, Πατέρες της Εκκλησίας.
Το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας μέσα από αρχαίους ερειπιώνες, στη
Μικρά Ασία, τη Συρία, το Περού, την Αίγυπτο, την Κύπρο, τη Μακεδονία, την
Πελοπόννησο κι αλλού, ακόμη στις μακρινές παροικίες, στις άκρες του Μείζονος Ελληνισμού, ίχνη των πολλών «πατρίδων των Ελλήνων»…
Η τοπική (θεσσαλική) ιστορία, ενταγμένη στην ευρύτερη επίγεια περιπέτεια
του ανθρώπου κι ο εγκλεισμός στην ευρύχωρη σκέψη, τα Μοναστήρια που ξεκλειδώνουν το δέος για την πίστη, ο πόθος της «ουρανίου Ιερουσαλήμ», όλα μετά
την ταπεινή θητεία του βίου, στα θαυμάσια αυτού του κόσμου και τα ανεξιχνίαστα μεγαλεία του Θεού, θέα έκθαμβη…
Μαρτυρίες από εποχές μακρινές, στοχασμοί και συγγραφές, η λατρεία των παλιών βιβλίων και εντύπων, γεύσεις από ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, φιλοσοφία, η μακρά πορεία προς την «ομορφιά, που θα σώσει τον κόσμο», η διά βίου
σπονδή στην «καλοκαγαθία» των προγόνων και στο μνημόσυνο «του Σολωμού
και του Παπαδιαμάντη αναφορά, όταν μας βρίσκει το κακό, Αδελφοί όπου θολώνει ο νους μας…» (Οδυσσέας Ελύτης).
Ταπεινό αγιοκέρι, αναμμένο μέσα στη σφοδρότητα των ανέμων και των τραγωδιών, ώσπου να εμφανιστεί το αληθινό «φως, που πατεί χαρούμενα τον Άδη
και το Χάρο, «αυτό του Χριστού», το οποίον φαίνει πάσι…». •••
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>> Νικολέττα Τσιτσανούδη
Επ. ΚαθηγHτρια γλωσσολογIασ
& ΕλληνιΚHσ γλωσσασ
στο πανΕπιστημιο ιωαννινων

Τ

ο 2016 υπήρξε ιδιαίτερο δημιουργικό για τη Λαρισαία Νικολέττα Τσιτσανούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Συνεργάτης (Fellow)
Συγκριτικών Σπουδών του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών
του Χάρβαρντ στην Ελλάδα. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
οργάνωσε και διηύθυνε με εξαιρετική επιτυχία το 2ο Θερινό
Πανεπιστήμιο με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» που υποστηρίχθηκε από το
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Ελλάδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ακαδημαϊκή της πρωτοβουλία
πραγματοποιήθηκε στην Άνδρο και στην Κρήτη, όπου φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας, η
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οποία βρίσκεται σε αναφορά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περίπου 100 φοιτητές,
απόφοιτοι και διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
και σε αυτό συμμετείχαν Καθηγητές του Χάρβαρντ και Ελληνικών Πανεπιστημίων. Αυτό το διάστημα ετοιμάζει το 14ο κατά
σειρά βιβλίο της, ένα συλλογικό τόμο για τη γλώσσα και τον
πολιτισμό, ενώ διακρίνεται και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
για τις σημαντικές της επιστημονικές δράσεις, όπως, μεταξύ
άλλων το Ελληνοβραζιλιάνικο Συμπόσιο για την Ελληνική
Γλώσσα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Ρίο Ντε Τζανέιρο. Επιπλέον, ετοιμάζει ένα
σημαντικό project σε συνεργασία με την ΕΡΤ, καθώς και το 3ο
Θερινό Πανεπιστήμιο που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι
του 2017. Μια χρονιά γεμάτη ακαδημαϊκές επιτυχίες… •••

>> Ηλίας σαντουρίδης
Καθηγητης ΕφαρμοςμΕνης
ΠληροφοριΚης του τΕι θΕςςαλιας

Ο

Ηλίας Σαντουρίδης είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πρόεδρος
του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, Σχολή
Διοίκησης και Οικονομίας του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Θεσσαλίας. Αντιπρόεδρος ΔΟΑΤΑΠ.
Απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ. M.Sc. in
Computer Science και Ph.D. στις
Βάσεις Δεδομένων από το Cardiff
University, Μ. Βρετανία.
Θεσσαλονικιός στην καταγωγή
αλλά πλέον Λαρισαίος εδώ και 14
χρόνια.
Πριν έρθει στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
εργάστηκε για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σε έργα ανάπτυξης
μεγάλων συστημάτων λογισμικού
για τις Διευθύνσεις (DG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμετείχε
σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων. Οι επιστημονικές του
έρευνες στις Βάσεις Δεδομένων,
στα Πληροφοριακά Συστήματα
Επιχειρήσεων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
(CRM) έχουν δημοσιευτεί σε πολλά
αναγνωρισμένου κύρους διεθνή
επιστημονικά περιοδικά.
Μέσα στη χρονιά που πέρασε
αποτέλεσε βασικό συντελεστή
της πολύ επιτυχούς συνδιοργάνωσης του πρώτου πλήρους
Δι-ιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Λογιστική και Ελεγκτική των
Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας
και Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μια
καλή πρακτική συνεργασίας και
ένα καλό παράδειγμα του πως η
δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
όταν θέλει, μπορεί. •••
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H

Σοφία Κούστα
μετά από 15ετή
ενεργή παρουσία
στην πολιτιστική
ζωή της Λάρισας από την εργασία της στην
Αντιδημαρχία Πολιτισμού και
Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων,
Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου,
SK BOUTIQUE Agency και άλλες
συνεργασίες με ιδιωτικούς, μηκερδοσκοπικούς και δημόσιους
φορείς άλλαξε σελίδα και ξαναγύρισε στην πρώτη της «πατρίδα»
το 2015. Επί έξι έτη έχει εργαστεί
ως έκτακτη καθηγήτρια στο εξ’
αποστάσεως Μεταπτυχιακό Τμήμα του SNHU (μη κερδοσκοπικός φορέας). Το Southern New
Hampshire University (SNHU)
θεωρείται από τα πιο εξελισσόμενα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ με
80.000 μαθητές μόνο στα εξ’ αποστάσεως προγράμματα που προσφέρει. Τον τελευταίο χρόνο είναι
καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης
του SNHU και διδάσκει κυρίως
Επιχειρηματικότητα, Ηγετικές
Ικανότητες, Ανθρώπινες Σχέσεις,
Συμβουλευτική και Κοινωνική
Εταιρική Ευθύνη
Από το Μάιο του 2016 ξεκίνησε
εντατικά τις σπουδές διδακτορικού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
με ειδικότητα στην Εργασιακή
και Οργανωσιακή Ψυχολογία.
Η διατριβή της επικεντρώνεται
στην έρευνα επιπέδων κινήτρου
(motivation) σε εργασιακούς
χώρους της Ελλάδος κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Είναι μέλος του Συμβουλίου του
Λυκείου Ελληνίδων Βοστώνης με
το οποίο πρόσφατα διοργάνωσε
εκδήλωση-ομιλία με θέμα «Ο πολυδιάστατος ρόλος της γυναίκας
στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του
’40» στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Βοστώνης.
Μας κάνει περήφανους στην
άλλη άκρη του Ατλαντικού… •••

>>σοφία Κούστα
ΚαθηγHτρια στο SoutHern
new HampSHire univerSity
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>> Γιάννης Λάγγας
Ιδρυτhς ΙTBox

Τ

ην ώρα που εκατομμύρια πληροφορίες έρχονται και φεύγουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα
από την τσέπη του τζιν μας, την τσάντα μας,
το αυτοκίνητό μας, το κινητό μας, το laptop ή
την ταμπλέτα μας, στην εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών
και παροχής υπηρεσιών
Internet, ITBox, προσπαθούμε να κάνουμε
την επανάσταση στο
παρόν με καινοτόμες
ιδέες και αισιοδοξία για
το μέλλον. Κοιτάζουμε
μπροστά και δημιουργούμε για τους φίλους
- πελάτες μας, αυτό που
οι ίδιοι στην ουσία θα
θέλαμε να έχουμε. Πρωτοπορούμε, ψάχνοντας
να βρούμε αυτό που
λείπει, αυτό που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει
και έτσι προσπαθούμε
να το δημιουργήσουμε.
Η ενασχόλησή μας με
τον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών ξεκινά
το 1995, μέσα από την
nexnet και στη συνέχεια από την Omnicom
A.E., αναπτύσσοντας λογισμικό για τις χρηματιστηριακές εταιρείες, για την αποστολή και διαχείριση
μηνυμάτων (SMS) αλλά και με τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη web εφαρμογών. To 2004 ιδρύσαμε την
ITBox (Information Technology Box) με συνεργάτες
στη Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα και δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η παροχή
υπηρεσιών internet. Τα τελευταία χρόνια εκτός από
web εφαρμογές, αναπτύσσουμε ενημερωτικές και
ψυχαγωγικές εφαρμογές (applications) για «έξυπνα»
κινητά τηλέφωνα (smart phones), ενώ σημαντικό
είναι και το κομμάτι της κατασκευής υπηρεσιών για
social media όπως για παράδειγμα διαγωνισμοί μέσω
κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι συνδυάζονται με πιο
παραδοσιακά μέσα (όπως έντυπες διαφημίσεις, διαφημιστικά banners, SMS & MMS μηνύματα). Παράλληλα
παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα IT,
δημιουργούμε interactive games, φιλοξενούμε web
sites και εφαρμογές πελατών μας, σχεδιάζουμε και
υλοποιούμε social media campaigns.
Το 2016 είχαμε την χαρά να βραβευτεί μία από τις
λύσεις που υλοποιήσαμε για τη Larissanet στις κατηγορίες “Press – Website” (Χρυσό) και “Cross platform
content” (χάλκινο) στα Regional Media Awards 2016.
Η λύση περιλάμβανε την υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου (web site), εφαρμογών για τα
social media και υλοποίηση εφαρμογών για έξυπνα
κινητά τηλέφωνα (smartphones). •••

• ITBox - Information Technology Box
+30 2410 555170 | Fax: +30 2410 555169
Manolaki 9-11 C (7th floor) | 41222 | Larissa | Greece
Facebook: www.facebook.com/itbox
Twitter: http://twitter.com/itboxgr
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>>σεραφείμ Ντούσιας
σκηνοθEτησ

O

Λαρισαίος νεαρός σκηνοθέτης, Σεραφείμ Ντούσιας,
είχε μια δημιουργική και γεμάτη χρονιά μιας και
οι υποχρεώσεις του στο CNN Greece αυξάνονταν
συνεχώς. Λίγο πριν το καλοκαίρι του 2016 έγινε
πρόταση στον ίδιο από τον όμιλο Γιαννακόπουλου
να αναλάβει πλήρως καθήκοντα σκηνοθέτη τόσο για το CNN όσο
και για τον υπόλοιπο όμιλο της DPG. Παράλληλα, διατηρώντας
με αυτόν και τη σχέση του με την γενέθλια πόλη του, ο Σεραφείμ
ανέλαβε την σκηνοθεσία της video-καμπάνιας του ΘΕΣγάλα, ενώ
παράλληλα είναι σε συζητήσεις με τον Δήμο Λαρισαίων για τη
δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ με σκοπό την ανάδειξη της πόλης
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και του πολιτισμού της. Επίσης, πριν το καλοκαίρι το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με πολλούς φορείς
ανακοίνωσε την διεξαγωγή του πρώτου διεθνούς συνεδρίου
τηλεόρασης με αφορμή τα 50 χρόνια ελληνικής τηλεόρασης. Ο
Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής επιτροπής του
συνεδρίου κ. Γρηγόρης Πασχαλίδης πρότεινε ανάμεσα σε άλλους
και στον Λαρισαίο δημιουργό να είναι ένας από τους βασικούς εισηγητές. Ο Σεραφείμ Ντούσιας αποδεχόμενος την πρόταση μίλησε
στο ΑΠΘ στις 10 Δεκεμβρίου με θέμα εισήγησης «Το τηλεοπτικό
ψυχαγωγικό format στην εποχή της Web TV».
Σημαντικά βήματα – σταθμοί για τον Λαρισαίο σκηνοθέτη… •••

>>Λίνα Μουσιώνη
ΑρχΑιολoγος - ςυγγρΑφeΑς
βιβλiων γιΑ πΑιδιa

Τ
Φωτ. Αλέξανδρος Ευθυμιόπουλος

α τελευταία χρόνια πηγαινοέρχεται
ανάμεσα σε δυο πόλους, τα βιβλία
και τα μουσεία, έχοντας κοντά της
ένα χαμογελαστό τσούρμο παιδιών.
Η Νουτοπία, που έχτισε με την Αγγελική Βαφειαδάκη, προχώρησε δυναμικά, αφήνοντας
το στίγμα της στην άτυπη εκπαίδευση με πολλούς φίλους και ενδιαφέρουσες συνεργασίες
εντός και εκτός της πόλης. Η φετινή χρονιά
πρόσθεσε δύο ακόμη βιβλία στο συγγραφικό
της έργο, το Μουσείο των Υποσχέσεων (εκδόσεις Μεταίχμιο) και το Λυποπόταμο (εκδόσεις
Ελληνοεκδοτική) και περιμένει σύντομα τα
επόμενα. Αμέτρητες οι επισκέψεις στα σχολεία
και μεγάλη η χαρά της δημιουργικής ανάγνωσης που μοιράστηκε με τα παιδιά και τους εκ-
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παιδευτικούς τα τελευταία χρόνια. Μέλος της
Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και του
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Greek
Ibby) συμμετείχε σε δράσεις που υποστηρίζουν το βιβλίο και την ανάγνωση. Το τέλος του
2016 της χάρισε μια καινούργια πρόκληση
καθώς ανέλαβε την παιδαγωγική ευθύνη δύο
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του
Δήμου Λαρισαίων, νεοσύστατου θεσμού της
Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής καθώς
και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης του προσωπικού τους.
Σχέδια για έναν ενιαίο «τόπο» πολιτισμού
και εκπαίδευσης όπου θα κυριαρχεί η δημιουργικότητα και το συναίσθημα βρίσκονται
σε εξέλιξη. •••

>>Χρύσα Βουλγαράκη
ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΟY
ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟΥ
ΛAΡΙΣΑΣ - ΓΑΛΛΙΚH
ΠΡΕΣΒΕIΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ

Ε

κπροσωπώντας στη Θεσσαλία την Υπηρεσία Συνεργασίας
και Μορφωτικής ∆ράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην
Ελλάδα η Χρύσα Βουλγαράκη έδωσε προτεραιότητα στην
Ελληνογαλλική Συνεργασία (πολιτισµός, εκπαίδευση, επιστήµη, καινοτοµία) και στις πολιτικές ελκυστικότητας της Γαλλίας
(επιχειρήσεις - εργασία - κινητικότητα).
Σταθµός Συνεργασιών και πρωτοπορία στις δράσεις της για το
2016 ήταν η παρουσία της BusinessFrance - Οικονοµική αποστολή
της Πρεσβείας και του Ελληνογαλλικού Επιµελητηρίου σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων Βιοµηχανιών,
τα οποία µέσω των διαφόρων υπηρεσιών τους προσέφεραν και
προσφέρουν ενηµέρωση, συµβουλή, προσέγγιση και προετοιµασία
των ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων – αλλά και άλλων επιχειρήσεων – για την υλοποίηση των στόχων τους. Βασική αποστολή
η διευκόλυνση των οικονοµικών, βιοµηχανικών, εµπορικών και
τουριστικών σχέσεων µεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.
Σταθµός Πολιτισµού υπήρξαν οι συνέργιες ανάµεσα στις δυο
χώρες µέσω της ανταλλαγής καλλιτεχνών και κυρίως νέων, όπως
για παράδειγµα η Μουσική Ακαδηµία της Nantes και το Φεστιβάλ
Kinodoc στη Νότια Γάλλια. Συνέργιες που αποσκοπούν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και παραγωγή δράσεων ανάµεσα σε φορείς της
πόλης µας και αντίστοιχους στη Γαλλία.
Σταθµός Εκπαίδευσης και σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας, ∆ια βίου µάθησης και Θρησκευµάτων της Ελλάδας ήταν
οι ανταλλαγές σχολείων και η διοργάνωση κατασκηνώσεων εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου των σχολείων και ιδρυµάτων
της περιοχής µας στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Οι Σπουδές στη Γαλλία και η κινητικότητα των φοιτητών µέσω
της υπηρεσίας Campus France η οποία ξεκινά µε την προετοιµασία
του φακέλου των υποψήφιων και των µεταπτυχιακών φοιτητών και
φτάνει µέχρι και την σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας κυρίως σε ιατρικούς τοµείς - βασική προτεραιότητα ενδιαφέροντος της περιοχής µας λόγω του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας. •••
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Μοντέρνα δερμάτινα
έπιπλα και αξεσουάρ
χωρίς υπερβολές στο
design για το σπίτι ή τον
επαγγελματικό χώρο.

Ελληνικά έπιπλα &
διακοσμητικά χώρου
με έμφαση στο
σύγχρονο design και
την ποιότητα υλικών.

Σκανδιναβική ποιότητα & design,
με έμφαση στη λεπτομέρεια
και τη λειτουργικότητα.

Ιταλικό design & έξυπνος
σχεδιασμός. Έπιπλα και αξεσουάρ
που μπορούν να εναρμονιστούν
με διαφορετικά στυλ.

Eπιλογές επίπλων &
διακοσμητικών, με ζεστά,
γήινα & φυσικά υλικά, από
Ασιάτες κατασκευαστές.

ΛΑΡΙΣΑ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τ 2410 670 970
F 2410 670 977
Facebook Cosmos AE
E-shop www.cosmos.com.gr

>>Dr

αλεξία
Κατσαρού

Διαιτολoγος
– Διατροφολoγος

«H

φιλοσοφία μου και η καθημερινή πρακτική μου
στοχεύουν στην πραγματική αλλαγή του ατόμου
και την προαγωγή της ολιστικής του υγείας. Πιστεύω στη διεπιστημονικότητα και το
δίκτυο των συνεργατών μου είναι ουσιαστικοί αρωγοί σε αυτή την προσέγγιση. Το όραμά μου είναι να μπορώ πάντα να προσφέρω
στον τόπο μου υψηλού επιπέδου γνώσεις
και υπηρεσίες, κάτι το οποίο πιστεύω πως
υποστηρίζω μέσω της συνεχόμενης επιμόρφωσής μου και των διαφορετικών πλαισίων
στα οποία δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά» σημειώνει η Dr Aλεξία Κατσαρού, Διαιτόλογος – Διατροφολόγος.
Τον Μάιο του 2016 ολοκλήρωσε τα πρώτα
πέντε χρόνια λειτουργίας του Επιστημονικού Κέντρου Σύγχρονης Διαιτολογίας
& Διατροφικής Υποστήριξης με έδρα την
πόλη μας, ενώ από τις αρχές της χρονιάς κατάφερε να διευρύνει τη δραστηριότητά της
και στην πόλη των Αθηνών, ιδρύοντας και
εκεί παράρτημα του Κέντρου. Επιπλέον, το
2016 ολοκλήρωσε τον 6ο χρόνο συνεργασίας με κλινικές του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
των Αθηνών, ενώ, παράλληλα, ενισχύθηκε
η ήδη ενεργή συμμετοχή της στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων με την εκλογή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος, υπήρξε προσκεκλημένη ομιλήτρια σε συγκεκριμένα συνέδρια και ημερίδες στην Αθήνα. •••
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>> αλεξάνδρα Β. Τσιαντή
Δημιουργoς της «The TriniTy Farm»

Η

Αλεξάνδρα Β. Τσιαντή
δημιούργησε μαζί με την
αδελφή της, Λίνα, το μοναδικό πιστοποιημένο
βιοδυναμικό αγρόκτημα, The Trinity
Farm. Αποστολή τους ήταν να οδηγήσουνε το οικογενειακό αγρόκτημα
στη νέα εποχή. Η πορεία τους - που
συνοψίζεται στα χρόνια των πανεπιστημιακών τους σπουδών, της
ζωής τους στην πόλη, στην πατρίδα
και στο εξωτερικό, της απόκτησης
εμπειριών -ήταν στην πραγματικότητα ο δρόμος που θα τις οδηγούσε
εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Σαράντα
χιλιόμετρα από τη Λάρισα, στα περί-
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χωρα του χωριού Αγία Τριάδα1, στη
γη των τριών γενεών τους.
Τότε, ήρθε το όραμα. Η πλήρης
συμμόρφωση με τις αρχές της βιοδυναμικής γεωργίας2. Αυτό σήμαινε
να μετατρέψουνε το αγρόκτημά
τους σε έναν ζωντανό οργανισμό.
Έναν οργανισμό που τα ζώα του θα
τρέφονται αποκλειστικά με ζωοτροφές που θα παράγονται στο δικό
τους κτήμα. Τα ζώα στη συνέχεια
θα τους παρέχουν την πρώτη ύλη
για να θρέψουνε τη γη τους. Με τον
τρόπο αυτό θα παράγουνε υγιεινά
και νόστιμα τρόφιμα με έγκριση
από τη Demeter3 International,

ενώ συγχρόνως θα φροντίζουνε το
περιβάλλον. Σήμερα, στο αγρόκτημά
τους, The Trinity Farm4, καλλιεργούνε βιολογικά-βιοδυναμικά δημητριακά, όσπρια, και κηπευτικά δίνοντας έμφαση σε σειρές προϊόντων
που αποτελούν τον πυρήνα μιας
υγιεινής Μεσογειακής διατροφής,
όπως αλεύρι και ζυμαρικά ολικής
άλεσης. Τα προϊόντα τους χαίρουν
εκτίμησης από τους καταναλωτές
και τη γαστρονομική κοινότητα,
έχουν βραβευτεί και έχουν συμπεριληφθεί σε λίστες με τα καλύτερα
ελληνικά προϊόντα. Παράλληλα, σε
μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης
του κοινού για την υγεία και τη
διατροφή, ανοίγουμε το αγρόκτημά
τους με προσχεδιασμένες δράσεις.
Σταθμοί του 2016
Άνοιγμα του αγροκτήματος στο
κοινό μέσα από προσχεδιασμένες
δραστηριότητες όπως η ημέρα
περιβάλλοντος με την Greenpeace
και επισκέψεις τουριστών στο πλαίσιο εκδρομής τους στην ευρύτερη
περιοχή.
Άνοιγμα σε νέες αγορές όπως
Βέλγιο, Ελβετία και Αμερική.
Συμμετοχή στη Διεθνή Πλατφόρμα της Greenpeace για την Γεωργία.
Συμμετοχή στη Σύνοδο Κορυφής
για την Υγεία, Ευεξία και Συνειδητότητα (World Health Innovation
Summit) στον Πάρνωνα.
Μας δείχνει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα… •••
…………………………………………………………

1. Trinity σημαίνει Αγία Τριάδα.
2. H βιοδυναμική γεωργία είναι η παλιότερη
και πλέον καθιερωμένη προσέγγιση οικολογικής
γεωργίας με περισσότερα από 3000 αγροκτήματα σε περίπου 60 χώρες. Κύριοι στόχοι της
βιοδυναμικής γεωργίας μέσα από έναν τεράστιο
σεβασμό για τη ζωή, το έδαφος και τους ρυθμούς
είναι να θρέψει τη γη και τους ανθρώπους, να
βελτιώσει τη ζωή των φυτών και των ζώων και να
καταστήσει τη γεωργική γη σταθερή και βιώσιμη.
3. Demeter είναι το διεθνές σήμα για την
πιστοποιημένη βιοδυναμική γεωργία. Η Demeter
επιθυμεί να δύναται να εγγυηθεί το σεβασμό για
τις βιοδυναμικές πρακτικές που εφαρμόζονται
στην αγροτική γη και για την ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων.
4. Η Trinity Farm είναι το 1ο και μοναδικό
σήμερα ελληνικό βιοδυναμικό αγρόκτημα με
πιστοποίηση Demeter για ετήσιες καλλιέργειες.

>> Φανή Γέμτου
Ηθοποιoς

H

Φωτ. Φώτης Νατσιούλης

ηθοποιός Φανή Γέμτου, είναι ένα από τα
πρόσωπα του ξεχώρισαν το 2016.
Ως ηθοποιός, στην «Κυρία της Νύχτας»
του Γιάννη Μαρή, στο ρόλο της Λένας
Ιωακείμογλου. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα στα
πρότυπα των φιλμ νουάρ της εποχής, που διασκευάστηκε για το Θέατρο, σε σκηνοθεσία Φρόσως Λύτρα.
Ως υπεύθυνη θεατρολόγος - σκηνοθέτης του θεατρικού ομίλου της Ριζαρείου Σχολής, όπου γίνεται
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συστηματική δουλειά πάνω στη μελέτη σημαντικών
θεατρικών κειμένων και στη δημιουργία επινοητικού
θεάτρου.
Σε διαδικασία δημιουργίας ιδιαίτερου μουσικοθεατρικού concept, όπου θέατρο και μουσική λένε από
κοινού μια ιστορία.
Σπουδάζοντας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
για δεύτερη φορά στο τμήμα ΜΙΘΕ (ΜεθοδολογίαΙστορία-Θεωρία Επιστημών). •••

>> Άκης Κουνέλλης
ΣυνθEτηΣ - ΜουΣικOΣ παραγωγOΣ
/ ΜηχανικOΣ Hχου

Σ

Φωτ. Τάσος Τζεζαϊρλίδης

υνθέτης - μουσικός παραγωγός/μηχανικός ήχου.
Γέννημα θρέμμα Λαρισαίος. Σε πολύ μικρή ηλικία
είχε τη πρώτη του επαφή με τη μουσική, ξεκίνησε
να μαθαίνει κλασσική και αργότερα ηλεκτρική και
ακουστική κιθάρα. Μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του
στα ανώτερα θεωρητικά και στο πιάνο.
Τελείωσε Business administration/Management στο
Kingston University αλλά η αγάπη του για τον ήχο και
τη μουσική τον οδήγησε σε σπουδές πάνω στην ηχοληψία
(Recording, Mixing, Mastering, Editing, Restoration κ.α).
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Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει βρεθεί επί σκηνής
και δισκογραφικά με πολλούς καλλιτέχνες. Συγχρόνως
αναλαμβάνει ενορχηστρώσεις και μουσικές παραγωγές
καλλιτεχνών του εξωτερικού και της εγχώριας μουσικής
σκηνής.
Το γράψιμο και η σύνθεση δικών του έργων του δίνει
την ευκαιρία να εκφράζεται και να δημιουργεί. Σε λίγους
μήνες ετοιμάζεται η κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ
με επιρροές από διάφορα μουσικά είδη (Instrumental/
Classical/Electro/Alternative). •••

>>Νίκος

Ευθυμιάδης
μαeστροσ

Ο

Θεσσαλός μαέστρος ζει και δημιουργεί στη Λάρισσα. Τα
πρώτα μαθήματα στη διεύθυνση χορωδίας παρακολούθησε
με τον πατέρα του Στ. Ευθυμιάδη και τον Ι. Αδαμίδη με τον
οποίο και ολοκλήρωσε τις σπουδές του αποκτώντας Δίπλωμα
Διεύθυνσης Χορωδίας. Eίναι επίσης κάτοχος πτυχίων ανώτερων θεωρητικών, διπλωματούχος βιολιού καθώς και πτυχιούχος του τμήματος
μουσικών σπουδών Α.Π.Θ. Παρακολούθησε μαθήματα και σεμινάρια
διεύθυνσης φωνητικών Συνόλων, γρηγοριανού μέλους, λειτουργικής
μουσικής του 16ου αιώνα στην Ιταλία, Σερβία, Βουλγαρία κ.ά.
Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες ως βιολονίστας και μαέστρος τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Το 2011 το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χορωδιών τον τίμησε ως τον
κορυφαίο Έλληνα Νέο Έλληνα διευθυντή χορωδίας για το 2011, ενώ
από τον Σεπτέμβριο του 2016 είναι έφορος χορωδιών της Περιφέρειας
της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών. Σήμερα, διδάσκει βιολί στο Σύγχρονο
Ωδείο Λάρισας όπου είναι υπεύθυνος των Μουσικών Συνόλων του,
καθώς και στο ωδείο Τούμπας - Κ. Ματσίγκου στη Θεσσαλονίκη και
διευθύνει τη χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Τυρνάβου. •••
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Kτήμα
Η Ο Τ Ε L • R E S TAU R A N T • C A F É

To στολίδι της Αγιάς

Κτήμα Νεφέλη I 2o χλμ. Αγιάς - Αγιοκάμπου I Αγιά Λάρισας I Τ. 2492 24666
Κ. 6944 428313, 6988 001971 I ktimanefeli@gmail.com I www.ktima-nefeli.gr

>> Δημήτρης Τσιπλακούλης
Χοροδιδaσκαλοσ – διευθυντhσ
του λυκεiου των ελληνiδων
τησ λaρισασ

Έ

να από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά κύτταρα της Λάρισας
παραμένει επί σειρά ετών το
Λύκειο των Ελληνίδων της
Λάρισας. Το 2016 για το Λύκειο ήταν
μία ακόμη άκρως επιτυχημένη χρονιά.
Πίσω από το εξαιρετικό έργο του Λυκείου
βρίσκεται ο χοροδιδάσκαλος και διευθυντής του Δημήτρης Τσιπλακούλης, μαζί
με τους συνεργάτες του. «Στο Λύκειο των
Ελληνίδων έχουμε βαθιά πίστη πως η
παράδοσή μας αξίζει να μελετάται, να
προβάλλεται και να αναπαράγεται γιατί
απλά είναι ο συνδετικός κρίκος του παρόντος με το παρελθόν και με το μέλλον
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μας» τονίζει ο Δημήτρης Τσιπλακούλης.
Στο πλαίσιο ενός σύντομου απολογισμού
της περασμένης λυκειακής χρονιάς έρχονται στη μνήμη μας κάποιες από τις
πιο σημαντικές της στιγμές. Η χρονιά
ξεκίνησε με την συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων της πόλης μας στις
εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 868
χρόνων από την ίδρυση της πόλης της
Μόσχας. Εκεί το Λύκειο με την ωριμότητα
και την εμπειρία που διαθέτει έδωσε μια
ανεπανάληπτη παράσταση παρουσία
πολλών επίτιμων προσώπων, υπουργών
και άλλων αξιωματούχων του ρωσικού
κράτους. Αντίστοιχα μετέδωσε τα στοιχεία

της ελληνικής παράδοσης και στις πόλεις
Βλαντιμίρ και Μούρομ. Τον Φεβρουάριο
το Λύκειο των Ελληνίδων αξιοποιώντας
το πλούσιο αρχειακό του υλικό, την
εμπειρία και την έμπνευση, που απλόχερα
προσφέρει η ποικιλομορφία και ο πλουραλισμός της θεσσαλικής γης απέσπασε
άριστες κριτικές συμμετέχοντας σε εκδήλωση των Περιφερειών στο Σύνταγμα
εκπροσωπώντας την Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Τον Μάιο, ο Δήμος Βελιγραδίου, ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων στη
Σερβία, ο ΕΟΤ, ο Τουριστικός Οργανισμός
της Σερβίας διοργάνωσαν εκδηλώσεις
στο Βελιγράδι αφιερωμένες στην Ελλάδα όπου το Λύκειο Ελληνίδων Λάρισας
παρουσίασε ένα άρτιο πρόγραμμα με
χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα
στην πλατεία της Δημοκρατίας. Επιπλέον
πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση
στο κρατικό κανάλι PTC1 και στην πλέον
δημοφιλή εκπομπή με υψηλή τηλεθέαση
τόσο στη Σερβία όσο και στο εξωτερικό.
Τον Μάιο, το Λαογραφικό Μουσείο
Λάρισας γιόρταζε την παγκόσμια ημέρα
Μουσείων εγκαινιάζοντας τη θεματική
έκθεση «Τέχνης Υφαντουργήματα». Η παρουσία του Λυκείου των Ελληνίδων ήταν
συγκινητική, καθώς μία αντιπροσωπεία
από 65 μικρούς χορευτές και χορεύτριες
από τα παιδικά του τμήματα παρουσίασαν
με πηγαίο αυθορμητισμό ένα πρόγραμμα
με χορούς και τραγούδια από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και
τις Κυκλάδες. Τέλος, οι μήνες Μάιος και
Ιούνιος ήταν αφιερωμένοι στους χορευτές
– μαθητές του ΛΕΛ και στους γονείς τους
καθώς πραγματοποιήθηκαν τα ανοιχτά
μαθήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων
οι μαθητές του παρουσιάζουν την πρόοδό
τους στους γονείς τους. Η ικανοποίηση,
ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση είναι
πηγαία και αυθόρμητα συναισθήματα
που βίωσαν οι παριστάμενοι.
Πρεσβευτής πολιτισμού της χώρας
μας το Λύκειο των Ελληνίδων της Λάρισας… •••

ασφάλειες
αστικής ευθύνης
επιχείρησης
υγείας
κατοικίας
οχήματος
και σκάφους

Καλά Χριστούγεννα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σκαρλάτου Σούτσου 11, 1ος όροφος,
41222 Λάρισα
Τηλ. 2410 250560, fax 2410 250588
www.net-insuranse.gr
info@net-insuranse.gr
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
mob. 6980605505
ΒΑΣΙΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 6977459510
ΚΑΡΑΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
6948083217
ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 6948068075
ΠΙΑΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6938706976
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ 6932645148
ΤΣΟΤΣΑ ΜΑΡΙΖΑ 6936810308

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΝΤΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ 18
& ΠΑΠΑΠΑΣΤΑΣΙΟΥ
4ος ΟΡΟΦΟΣ
Τηλ. 2410 626800
Fax: 2410 671970
Mob. 6936769456
danikas@otenet.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
τηλ και fax 2411115328
mobile: 6974830777
e-mail : giorgiozots@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΝ 22, ΤΚ 56123
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. 2311 207094
Fax: 2311242474
Mob. 6949001915
Giorg.amanatidis@gmail.com
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6,
ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΡΤΑΣ
(ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ),
ΤΚ 47100, ΑΡΤΑ

Τηλ & fax: 2681028888
Mob. 6946867047 & 6983473750
Noulas.xaris.netinsuranse@gmail.
com
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΙΟΥΓΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 40 Α, 45221,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651070950
Fax: 2651075949
Mob. 6977745003
pgiouglis@gmail.com
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ & ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΣΟΝΟΣ 7, ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τηλ. 2422023423
Mob. 6947915197
Eutuxia_91@hotmail.com
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
& ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY
ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΛΛΕΡΙΑΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. ΣΕΧΙΩΤΗ 38-40, ΤΚ 22100,
ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Τηλ. 2710 225351
Fax: 2710 241485
Μοb. 6947038839
vatsiam@yahoo.gr

Για το cursor design studio και
τον ιδρυτή του Απόστολο Δ. Τσιοβάρα το 2016 ήταν μία από τις πλέον δημιουργικές χρονιές της δεκατετράχρονης ιστορίας του. Στη διάρκειά της, το γραφείο του καταξιωμένου graphic designer ολοκλήρωσε
έναν πρωτοφανή όγκο από branding
projects για προϊόντα, υπηρεσίες και
events, όπως:
- Το rebranding της Βρετανικής
εταιρίας δορυφορικών επικοινωνιών ναυσιπλοΐας COMSAT, με έδρα
το Λίβερπουλ,
- Το rebranding του ελληνικών
συμφερόντων εστιατορίου THISEAS,
στη Λειψία της Γερμανίας,
- Τις εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας της σειράς συνεδρίων GAME
CHANGER της 24media, και
- Τις εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας του πρώτου Αραβο-Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Η χρονιά αναμένεται να κλείσει τον
κύκλο της με τη δημοσίευση επιλεγμένων λογοτύπων της cursor από δύο
εκδοτικούς οίκους της Κίνας, μία εξέλιξη που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι
προγενέστερη δημοσίευση από τον
γερμανικό οίκο GESTALTEN δεν αφορούσε μία συγκυριακή επιτυχία, αλλά
μία συνέπεια και μία διάρκεια.

>>απόστολος

Δ. Τσιοβάρας

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Ευθυμιόπουλος

Graphic DesiGner
/ art Director
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Όµιλος Εταιρειών Ταουσάνης
Ο Όµιλος Εταιρειών TAOUSANIS DEVELOPMENT & CONSTRUCTION έχει σαν κύριο
αντικείµενο την κατασκευή και ανακαίνιση επαγγελµατικών χώρων - κατοικιών και την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Η προσήλωση στην ποιότητα κατασκευής, η
συνέπεια στο χρόνο παράδοσης του έργου, η άριστη σχέση κόστους και αποτελέσµατος είναι
τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της, ενώ παρέχει στο ευρύ πελατολόγιό της ολοκληρωµένη
εξυπηρέτηση και πλήρη ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων, µε πρωτοποριακές υπηρεσίες
και στήριξη µε ένα πολύ ισχυρό aﬅer sales service.

Λάρισα
Ισαύρων 1α, 41222
τηλ: +30 2410 670128
fax: +30 2410 670129
e-mail: info@taousanis.gr

Αθήνα
Ρηγίλλης 23, Κολωνάκι 10674
Τηλ.: +30 210 9374110, +30 210 7215661
Fax: +30 210 7243492
e-mail: info-ate@taousanis.gr

>> Κωνσταντίνος αναγνωστάκης
ΙδρυτHς ITWORX
MOBILE & WEB APPLICATIONS

Ο

Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης είναι ο
ιδρυτής της ITWORX,
ενός creative agency
που δραστηριοποιείται στο χώρο
της πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στην κατά παραγγελία παραγωγή εφαρμογών.
Έχοντας σπουδάσει στο Α.Π.Θ. ο
κ. Αναγνωστάκης προοριζόταν
για πολιτικός μηχανικός, όμως
η πληροφορική κέρδισε το ενδιαφέρον και την καρδιά του
και το 2009 ίδρυσε την εταιρεία
ITWORX με στόχο την κάλυψη
των αναγκών εταιρειών για την
παρουσία τους στο διαδίκτυο.
Στην πορεία επεκτάθηκε στην
δημιουργία εφαρμογών για φορητές συσκευές (IOS & Android)
και σήμερα είναι η μοναδική τοπική επιχείρηση που ασχολείται
σε τόσο μεγάλο βαθμό, με την
ανάπτυξη mobile αpplications
για Smartphones & Τablets.
Το 2016 ήταν μια πολύ δημιουργική χρονιά για την ITWORX,
καθώς επεκτάθηκε στην Ελβετία
με την ίδρυση της ITWORX Plus
GmgH, με έδρα την Βασιλεία και
με πολλές νέες συνεργασίες με
επιχειρήσεις και πολυεθνικές όπως
IKEA, H&M, Coca-Cola κ.ά. Όπως
αναφέρει ο κ. Αναγνωστάκης: «Η
πληροφορική και τα εργαλεία της
διαρκώς εξελίσσονται. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις εφαρμόζουμε στα προϊόντα μας, ώστε να
προσφέρουμε τις πιο ενημερωμένες και σύγχρονες web & mobile
λύσεις στους πελάτες μας». •••

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 18
& ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2ος Όροφος | ΛΑΡΙΣΑ
Τ: 2411 102555
www.itworx.gr
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tsinas S.A.
LOGISTICS SERVICES

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ∆ΙΑΝΟΜΕΣ
ΛΑΡΙΣΑ: 12ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΤΗΛ: 2410541261-2, FAX: 2410441262
e-mail: tsinaslr@otenet.gr
ΤΡΙΚΑΛΑ: 13ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, THΛ:
2432072083-6, FAX: 2432072087
e-mail: tsinassa@otenet.gr

>> Ιωάννα Δημάκη
ΕπικΕφαλHς της ALFASET
του ομIλου ALFA Wood

Η

έντονη και πολυποίκιλη δραστηριότητα της
Ιωάννας Στεργίου Δημάκη συνεχίστηκε και
το 2016. Επικεφαλής της ALFASET (Kids
& Teens και Homeliving), του Ομίλου Alfa
Wood, μέλος του Chartered Management Institute,
μέλος της Ελληνο - Αμερικανικής ένωσης (hau) και
αντιπρόεδρος στον νεοσύστατο σύλλογο γυναικών
«Άλκηστις».
Το 2001 ανέλαβε υπεύθυνη marketing στον όμιλο
Alfa Wood, τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα με έδρα την Λάρισα αλλά και
εργοστασιακές εγκαταστάσεις σε Γρεβενά (οι μοναδικοί
στην Ελλάδα σε παραγωγή Δαπέδου Laminate & MDF),
Νευροκόπι (παραγωγή βιοκαύσιμης ύλης pellet ), Βάρνα
- Βουλγαρία | Επεξεργασία Καπλαμά - Εμπορικό Τμήμα
και κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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Από το 2013 είναι υπεύθυνη σε ένα νέο εγχείρημα του
ομίλου, που μετά από 36 χρόνια παραγωγής πρώτων
υλών για έπιπλα, ο όμιλος ALFA WOOD με γνώμονα
τον επαγγελματισμό και την πολυετή του εμπειρία,
εισχωρεί και στην παραγωγή έτοιμου προϊόντος κάτω
από το brand, ALFASET (Kids&Teens και Homeliving),
με κύριο στόχο την μείωση των εισαγόμενων προϊόντων.
Επίσης κάτω από την ομπρέλα της alfaset έχει ενταθεί
και το contract - ξενοδοχειακό καθώς πιστεύουνε ότι
η Τουριστική Βιομηχανία, είναι ο πολυτιμότερος και
δυναμικότερος τομέας της Ελληνικής Οικονομίας.
Παρόλο που ο μεγαλύτερος όγκος των παραγομένων
προϊόντων απορροφάται από την εγχώρια αγορά, η
εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου είναι σημαντική
και αυξανόμενη αγγίζοντας το 30% του ετησίου κύκλου
εργασιών. •••

>> Έλενα Καματέρη
Γενικη Διευθυντρια του ΣθεΒ

Σ

φωτ Γιώργος Μποντικούλης

τις αρχές του 2016 η Έλενα Καματέρη ανέλαβε
καθήκοντα γενικού διευθυντή του Συνδέσμου
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΘΕΒ).
Η νέα γενική διευθύντρια του ΣΘΕΒ έχει εικοσιπενταετή
θητεία στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Θεσσαλίας, από το 1991,
και μεγάλη εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας και των
δημοσίων σχέσεων.
Μία επαγγελματική ζωή γεμάτη προκλήσεις, εμπειρίες και
τεράστιες ευθύνες επικοινωνώντας με τους κορυφαίους πο-
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λιτικούς, αυτοδιοικητικούς, επιχειρηματίες και καταξιωμένα
πρόσωπα της περιοχής και της χώρας.
Η Έλενα Καματέρη είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενώ η αγάπη της για τον τουρισμό την ώθησε να ξεκινήσει το Μεταπτυχιακό της, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με θέμα την Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Μιλάει τέσσερις γλώσσες αγγλικά γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών.
Σε μία εποχή υψηλών απαιτήσεων καταφέρνει να συνδυάζει με επιτυχία οικογένεια και καριέρα. •••

>> Νικόλαος Νανάς
Noowit Co-fouNder

O

Δρ. Νικόλαος Νανάς σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, επέλεξε να στραφεί
προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και το διαδίκτυο στo πλαίσιo του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού του. Στην έρευνά του ασχολήθηκε με το πρόβλημα της υπερπληροφόρησης στο διαδίκτυο, αναζητώντας
ένα τρόπο να φιλτράρονται οι πληροφορίες που δεχόμαστε με βάση τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα. Εμπνεύστηκε από το ανοσοποιητικό σύστημα για να δημιουργήσει έναν ευφυή αλγόριθμο ικανό να μαθαίνει και να προ-
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σαρμόζεται συνεχώς στα πολλαπλά και μεταβαλλόμενα
ενδιαφέροντα κάθε ατόμου.
Ο Νικόλαος Νανάς είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ). Επίσης είναι συνιδρυτής της εταιρείας Noowit που προσφέρει μία πλατφόρμα για την έκδοση ευφυών περιοδικών στο διαδίκτυο.
Τόσο το περιεχόμενο όσο και ο τρόπος παρουσίασης αυτών
των περιοδικών προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα του εκάστοτε αναγνώστη προσφέροντάς του μία διαφορετική, εξατομικευμένη έκδοση του περιοδικού. •••

>>ΑποστόληςΝταϊλιάνης
ΙΔΡΥΤHΣ A.N.D.
COMMUNICATION,
ΣYΜΒΟΥΛΟΣ MARKETING
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

Ο

Αποστόλης Νταϊλιάνης είναι ιδρυτής της
διαφηµιστικής A.n.d.
Communication και
συνεργάζεται ως σύµβουλος marketing & επικοινωνίας
µε πολλές γνωστές επιχειρήσεις της
Θεσσαλίας και της χώρας τα τελευταία
10 χρόνια. Μεταξύ άλλων δηµιουργεί
ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές, ιστοσελίδες, γραφιστικά, έντυπα, οργανώνει
ηµερίδες και συνέδρια.
Το 2016 ήταν για τον Αποστόλη
Νταϊλιάνη µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη και δηµιουργική χρονιά. Ξεχώρισε η ανάπτυξη franchise της
Λαρισαϊκής αλυσίδας “CAFé Mé”,
όπου ηγείται της οργάνωσής της,
µε νέα καταστήµατα σε Θεσσαλονί-

κη, Αθήνα, Κύπρο παρουσιάζοντας
δυναµικά ακόµη µια επιχείρηση της
Λάρισας σε όλη την επικράτεια και
µε νέες προσδοκίες για νέες επενδύσεις στη Γερµανία, στην Αυστρία
και στην Αγγλία.
Το 2016 επίσης ήταν ξεχωριστό
γιατί, από τη διεύθυνση marketing της
ΠΑΕ ΑΕΛ, ο Αποστόλης Νταϊλιάνης
ήταν στην οµάδα στελεχών, όπου µε
πρωταγωνιστές το αγωνιστικό τµήµα,
έζησε από κοντά την πολυπόθητη
άνοδο της ΑΕΛ στη Super League
και συµµετείχε δηµιουργικά στην εικόνα της οµάδας µας, στη διαχείριση
των χορηγιών, του διαδικτύου, του
ραδιοφώνου της και γενικότερα στην
επικοινωνία της µε εµφανή ποιοτικά
αποτελέσµατα. •••

ΠΡΟΣΩΠΑ
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>> σπύρος

Τσαντόπουλος
Φωτορεπορτερ

Τ

ριάντα έξι χρόνια πριν, το 1980, τη χρονιά που
όλα σιγά-σιγά αρχίζουν να αλλάζουν στην Ελλάδα, παίρνει στα χέρια του φωτογραφική μηχανή.
Ο όρος «φωτορεπόρτερ» αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά στην πόλη της Λάρισας, αφού ο Σπύρος Τσαντόπουλος δεν φωτογραφίζει μόνο τα γεγονότα και την καθημερινότητα, αλλά, μέσω των φωτογραφιών του, την σκιαγραφεί και την αναλύει, χωρίς λόγια, ορίζοντας έτσι τις διαστάσεις τις πραγματικότητας.
Τα χρόνια περνάνε και ο Τσαντόπουλος μετατρέπεται σε
έναν σύγχρονο ιστορικό, αφού το αρχείο του είναι ικανό να
αποκαλύψει όλα όσα συνέβησαν στην Λάρισα, και όχι μόνο,
τις τελευταίες δεκαετίες. Αν τον αφήσεις να στήσει τα χιλιάδες του φιλμς στο πάτωμα, τότε θα έχεις μια πανοραμική άποψη όλων των γεγονότων που καθόρισαν την πόλη
μας. Μικρές και μεγάλες στιγμές προσώπων που έγραψαν
ιστορία, γεγονότα που συγκλόνισαν, ιστορίες που ξεχώρισαν, πρωταγωνιστές μιας διαδρομής που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον.
Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, θα τον συναντήσεις στην
πόλη, αλλά και στον αγαπημένο του Όλυμπο ή τον Κίσσαβο,
στα παράλια του νομού ή σε μυστικά μονοπάτια των βουνών, σε πολιτικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, πάντα με τον
ίδιο σύντροφο: τη φωτογραφική του μηχανή.
Δεν έχει καμία σημασία αν επισήμως έχει σταματήσει να
εργάζεται. Αυτό που πάντοτε είχε σημασία είναι πόσο διαρκεί ο έρωτας. Και για τον Τσαντόπουλο, είναι σίγουρο, πως
θα διαρκέσει μέχρι να πεθάνει… •••
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ΠΥΡΟ

SOS

ΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ISO 900

1:2008

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο∆ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
ΕΙ∆Η ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 94 I ΛΑΡΙΣΑ I ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΗΛ. & FAX. 2410 624450, THΛ. 2410 256136, KIN. 6979220337, 6973364001
email: tolbar3@yahoo.gr • www.pyrosos.gr
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ I Ι. METAΞΑ 49 I ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΙΝ. 6979220337

>> Χρήστος Παπαχρήστος
τραγουδοποιOς

Ε

ρμηνεύοντας επί δυόμιση δεκαετίες γνωστά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και δικά
του κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο
δημοφιλείς ερμηνευτές. Με σπάνιο μέταλλο
φωνής και μία μόνιμη αναζήτηση στο καλό λαϊκό
ελληνικό τραγούδι φλερτάρει μονίμως με rock,
pop, funk n’ Jazz ακούσματα. Οι συνεργασίες και οι
συναυλίες του διαδέχονται η μία την άλλη. Σταθμοί
στη διαδρομή του οι Μίμης Πλέσσας και Γιώργος
Χατζηνάσιος και οι εμφανίσεις του με τους Βασίλη
Παπακωνσταντίνου, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Χάρη
και Πάνο Κατσιμίχα, Υπόγεια Ρεύματα και πολλούς
ακόμη. Ανήσυχος δισκογραφικά γράφει στίχους
και μουσική, εξέδωσε προσωπικές του δουλειές,
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ενώ ερμηνεύει Μίμη Πλέσσα, Γιώργο Χατζηνάσιο,
Γιάννη Ιωάννου παρέα με την εκπληκτική Νένα
Βενετσάνου κ.ά. Μετά από ένα μουσικό πέρασμα
μιας γεμάτης δεκαετίας στην πρωτεύουσα, επέστρεψε μόνιμα στη Λάρισα το 2011 και συνεχίζει
με εμφανίσεις παντού, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
Γράφει τραγούδια, τα συνθέτει και με την κιθάρα
του και τη χαρακτηριστική φωνή του αφήνει το δικό
του μουσικό αποτύπωμα. Πολλά από τα κομμάτια
του, ακόμη και ακυκλοφόρητα, θα τα απολαύσετε
μέσω του καναλιού του στο youtube.
Φέτος, έδωσε πολλές συναυλίες, συμμετέχει σε
συναυλίες αλληλεγγύης, ενώ αυτή την περίοδο
εμφανίζεται στο The Wall επί της Πανός… •••

Τ. 2410 230707 | f: /victoriacinemas | www.victoria-cinema.gr

φωτ. Βασίλης Αγγλόπουλος

>>Βασίλης Τσολάκης
ΑρχιτEκτονΑς
& ερΑςιτEχνης φωτογρAφος

O

συντοπίτης αρχιτέκτονας Βασίλης Τσολάκης (έλκει
την καταγωγή του από τον Τύρναβο), αν και συνταξιοδοτήθηκε μετά από τέσσερις γεμάτες δεκαετίες προσφοράς το 2007, συνεχίζει ακούραστος να
προσφέρει στην τοπική ιστορία γράφοντας βιβλία και δημιουργώντας ντοκιμαντέρ και βίντεο. Άρχισε την επαγγελματική του
δραστηριότητα το 1967 στη Λάρισα, όπου εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι το 2007 και ασχολήθηκε με κάθε
είδους έργα τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου τομέα.
Ο Βασίλης Τσολάκης άφησε το δικό του αρχιτεκτονικό αποτύπωμα, ενώ συμμετείχε στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Λάρισας, και τον καθορισμό της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του Νομού Λάρισας, στην εκπόνη-
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ση της κυκλοφοριακής μελέτης της Λάρισας κ.ά.
Από το 1960, παράλληλα με την αρχιτεκτονική, ξεκίνησε
να ασχολείται και με τη φωτογραφία. Τρεις ρήσεις του Γάλλου
πατριάρχη της φωτοδημοσιογραφίας, Ανρί Καρτιέ ήταν αρκετές
για να σημαδέψουν τον Λαρισαίο αρχιτέκτονα και μ’ αυτές
οδοδείκτη απαθανάτισε τη Λάρισα, τον Πύργο Χαροκόπου, τον
Τύρναβο, την Αγιά, τον Όλυμπο, τον Πηνειό, τα παράλια της
Λάρισας, Μονές, Εκκλησίες, Μνημεία, αρχιτεκτονικά στολίδια
και κρυμμένους θησαυρούς της Θεσσαλίας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Μετά από έξι δεκαετίες περιπλάνησης με τη
φωτογραφική μηχανή εξέδωσε και κυκλοφόρησε αξιόλογα
βιβλία, ντοκιμαντέρ και βίντεο για την ιστορία, τη φύση και τον
πολιτισμό της Ελλάδας. •••

>>Ευαγγελία στεφ. Νικολάου
Δικηγoρος
Δικαςτικh γραφολoγος

H

Ευαγγελία Στεφ. Νικολάου Νομικός, απόφοιτος της Νομικής
Σχολής του ΔΠΘ, ασκεί
μάχιμη δικηγορία, είναι Νομική
Σύμβουλος του ΟΑΕΕ και εξωτερική συνεργάτης μεγάλου Τραπεζικού Ομίλου. Ο τομέας στον οποίο
διακρίνεται και εξειδικεύτηκε είναι
η Επιστήμη της Γραφολογίας, καθώς
είναι απόφοιτος της Βρετανικής
Ακαδημίας Γραφολογίας του Λον-

δίνου. Η Γραφολογία μελετά την
ψυχοσύνθεση του ατόμου αναλύοντας τις γραφικές του ιδιαιτερότητες.
Είναι κοινωνική και διαγνωστική
επιστήμη, στηρίζεται στην οργανωμένη και συστηματική έρευνα
και έχει ως στόχο την ανακάλυψη
της αλήθειας, γι’ αυτό είναι από τη
φύση της στενά συνδεδεμένη με τη
Δικαιοσύνη. Η κα Νικολάου έχει
αναλάβει και εξιχνιάσει υποθέσεις
που αφορούν μεγάλα ποινικά και

οικονομικά εγκλήματα ως αποκλειστική εμπειρογνώμονας με την ειδικότητα της Δικαστικής Γραφολόγου
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με
σκοπό να καθορίσει με τη διερεύνηση του χειρογράφου κειμένου ή
της υπογραφής εάν πρόκειται για
πλαστογραφία ώστε να αναγνωρίσει τον πλαστογράφο καθώς και
την απόδειξη εγκλημάτων ή μη,
μέσω συμβολαίων, διαθηκών και
υπογραφών. •••

• Παπαναστασίου 53, 4ος Όροφος, Λάρισα T: 2410 251572 M: +30 6946 466968 • nikolaou.evangelia@gmail.com
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Ευριπίδης Μπέκος
ΣυνθeτηΣ

O

Ευριπίδης Μπέκος τον περασμένο
Νοέμβριο παρουσίασε την τρίτη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «O
Tempora! O Mores!» (ΑΥΛΟΣ - MINOSEMI). Ένα διαφορετικό από κάθε άποψη μουσικό
album που έρχεται να προστεθεί πλάι στο «Περί
Μπάζων και Λοιπών Απορριμμάτων» και «Quark»
το οποίο, όπως και τις προηγούμενες δύο πανελλαδικής κυκλοφορίας δουλειές του το στηρίζουν
ηχηρά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας.

80

ΠροσωΠα

Πέραν όμως της τραγουδοποιίας ο Ευριπίδης
Μπέκος ασχολείται και ερευνά συστηματικά και
τον τομέα της ορχηστρικής μουσικής διερευνώντας τις βαθύτερες και γενεσιουργές συγγένειες
μεταξύ της μουσικής παράδοσης και σύγχρονης
λόγιας σύνθεσης. Καρπός της έρευνας αυτής, μια
δουλειά η οποία προγραμματίζεται για κυκλοφορία μέσα στο 2017. Τέλος, ο Ευριπίδης Μπέκος
είναι καθηγητής Ανωτέρων Θεωρητικών στο
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. •••

“Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ’’

Καπηλειό
Μεζεδοπωλείο

...σε δρόµους
λαϊκούς

Α θ α ν α σ ί ο υ Δ ι ά κ ο υ 4 - 6 , Λ ά ρ ι σ α , 4 1 2 2 2 , Λ ά ρ ι σ α , Τ η λ . 2 4 1 4 0 0 2 57 7

Ο

δάσκαλος Μιχάλης
Αργυρίδης κατάγεται από τα Φάρσαλα και ζει στη Λάρισα. Ασχολείται µε την παιδική
λογοτεχνία (έρευνα, µελέτη,
κριτική). Θεωρείται «µία αυθεντία στο συγγραφικό έργο
της Άλκης Ζέη». Κριτικές του
για βιβλία της συνόδευσαν
τον φάκελο υποψηφιότητάς
της για το βραβείο Άντερσεν
(µικρό Νόµπελ). Έχει πλούσιο
συγγραφικό έργο: 13 βιβλία,
400 άρθρα, µελέτες, έρευνες,

κριτικές για το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο, σε εφηµερίδες και περιοδικά της Ελλάδας και της Κύπρου.
Μέλος του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, της
Ένωσης Συγγραφέων – Εικονογράφων, Παιδικού Βιβλίου, της ∆ιεθνούς Ένωσης
Κριτικών Λογοτεχνίας, της
Γιούνισεφ. ∆ίδαξε παιδική
λογοτεχνία σε ΠΕΚ και δασκάλους. Βραβεύθηκε από
τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, το υπουργείο

Παιδείας, το ∆ιεθνές Βιογραφικό Κέντρο Κέµπριτζ (βραβείο «100 κορυφαίοι εκπαιδευτικοί στον κόσµο για το
2012»). Βιβλία του βρίσκονται σε διεθνείς βιβλιοθήκες
(Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία,
Ουκρανία) και σε 4 ελληνικά πανεπιστήµια. Συνεργάζεται µε τον Κυπριακό Σύνδεσµο Παιδικού – Νεανικού
Βιβλίου και µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Παιδικής Λογοτεχνίας της Οσάκα (Ιαπωνία).
∆ΑΣΚΑΛΟΣ… •••

Φωτ. Αλέξανδρος Ευθυµιόπουλος

>>Μιχάλης Ι. Αργυρίδης
ΚΡΙΤΙΚOΣ ΠΑΙΔΙΚHΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝIΑΣ
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ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Φουρνάρικο
Μαλισιώτη

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 40 I ΛΑΡΙΣΑ I THΛ.2410 620805

>> InDONNAtiόn
ΓυναικεIα ΧορωδIα

Τ

ο γυναικείο φωνητικό σύνολο «InDONNAtiόn» μαγεύει… Δημιουργήθηκε το 2012 από τον καταξιωμένο μαέστρο Δημήτρη Κτιστάκη και απαρτίζεται από
μονωδούς και επαγγελματίες μουσικούς. Το όνομα
«InDONNAtiόn» αποτελεί λογοπαίγνιο του μουσικού όρου
Intonation (τονικότητα του ήχου) και της λέξης Donna (γυναίκα). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συνόλου είναι η πρωτότυπη χορογραφημένη προσέγγιση της χορωδιακής μουσικής
με μοναδικό συνδυασμό κίνησης και ήχου. Η επιμέλεια της
κίνησης ανήκει στην ταλαντούχα χορογράφο Φαίη Σούκου.
Μέσα σε τέσσερα χρόνια (2012-2016) το σύνολο
«InDONNAtiόn» έχει πραγματοποιήσει επιλεγμένες παραστάσεις σε χώρους τέχνης και πολιτισμού (Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρας, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, κ.α.) και έχει συμπράξει με ποικίλα και επιτυχημένα μουσικά σύνολα (Συμφωνική Ορχήστρα
Νέων Λάρισας, Μουσικός Σύλλογος Λάρισας, Opera Chaotique,
Μικτή Χορωδία της ΕΡΤ κ.ά.). Παράλληλα διαγράφει μια σημαντική πορεία στα τοπικά τεκταινόμενα στηρίζοντας οργανισμούς και δράσεις κοινωνικής προσφοράς (Κέντρο Αποκατάστασης Animus, Αρωγή, συμμετοχή σε Αντικαρκινικό Συνέδριο, εγκαίνια Διαχρονικού Μουσείου κ.ά.).
Τον Οκτώβριο του 2015 στην Καλαμάτα και τον Οκτώβριο του 2016 στην Κέρκυρα, η «InDONNAtiόn» κατέκτησε
χρυσό μετάλλιο στον παγκόσμιο Διαγωνισμό Χορωδιών της
INTERKULTUR και συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία
ανάμεσα στις ελληνικές χορωδίες όλων των κατηγοριών του
διαγωνισμού και τις δύο χρονιές. Έχει ήδη πραγματοποιήσει
πρώτες πανελλήνιες εκτελέσεις. Με αυτή την επιτυχία προκρίθηκε στην κατηγορία Champion στον Διαγωνισμό 3rd Eu-
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ropean Choir Games 2017 and Grand Prix of Nations που θα
πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας τον Ιούλιο του 2017.
Το σύνολο εντάχθηκε στο ΔΩΛ, ώστε με την υποστήριξη των
υποδομών του, να λειτουργήσει ως το συγκρότημα «αιχμής»
που θα προάγει την εξωστρέφεια του ωδείου, καθώς και την
ποιοτική χορωδιακή μουσική με κάθε τρόπο.
Μέσα στο 2016 η χορωδία είχε επιτυχημένη πορεία καθώς
εμφανίστηκε τον Οκτώβριο στην εκπομπή “DUO FINA” στην
ΕΡΤ2, παρουσιάζοντας χορωδιακά έργα με χορογραφημένη
κίνηση.
Εντυπωσιακή ήταν η πρωτότυπη συναυλία που δόθηκε
στις 5 και 8 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου
Λάρισας. Το ιδίωμα hight light της παράστασης αποτέλεσε τον
μοναδικό συνδυασμό μουσικής και χορογραφημένης κίνησης.
Ξεκίνησε με τραγούδια εμπνευσμένα από την παραδοσιακή
μουσική, ενώ το ταξίδι συνεχίστηκε με δημοφιλή gospel, pop,
spirituals, αλλά και συνθέσεις νέων δημιουργών.
Ο Έλληνας συνθέτης Χρήστος Σαμαράς συνέθεσε το «Pater
Noster» (Πάτερ Ημών) αποκλειστικά για την χορωδία InDONNAtion, το οποίο παρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση
στο διαγωνισμό χορωδιών της INTERCULTUR στην Κέρκυρα
τον περασμένο Οκτώβριο.
Με πρωτότυπο τρόπο και μοναδικό συνδυασμό κίνησης,
χορογραφίας και ήχου παρουσιάστηκαν τραγούδια της Αdele,
Aretha Franklin, Astor Piazzola κ.α. Η παράσταση έκλεισε θεαματικά με medley του Michel Jackson, μία σύμπραξη χορωδών,
χορευτών, parkour, και ορχήστρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και
οι δύο παραστάσεις ήταν sold out! •••

>> Νικόλαος

Κόρδεβας

ΣτeλεχοΣ τηΣ International energy Agency

Έ

χοντας ήδη εργαστεί στην Ελλάδα για περίπου
ενάμισι χρόνο ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο Νικόλαος Κόρδεβας αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στη
Γαλλία ξεκινώντας με ένα μεταπτυχιακό. Κατά τη διάρκεια
του Master in Management στο ESSEC Business School
είχε επίσης την ευκαιρία να εργαστεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών ως Management Consultant, πορεία
που ακολούθησε και αμέσως μετά το τέλος του Master.
Το ενδιαφέρον του όμως για τον τομέα της ενέργειας τον
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έσπρωξε στο να υποβάλλει την αίτησή του και τελικά να
προσληφθεί στα τέλη του 2014 στην International Energy
Agency. Eίναι ένας αυτόνομος οργανισμός που εργάζεται
για να εξασφαλίσει αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια.
Από τις αρχές του 2016 εργάζεται πλέον ως υπεύθυνος για
την συλλογή και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων για τις
χώρες της Ασίας που αντιστοιχούν στo 1/3 της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Μυαλά που σταδιοδρομούν με
επιτυχία στο εξωτερικό… •••

>> Ευθύμιος

Ι. Κουλούλας,MD,PhD

Φυσiατροσ, SFEBPRM,iSMST/ATRAD CERTiFiED
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Αποκατάστασης “Physiatriki”, Επιστημονικός
Συνεργάτης, Σύμβουλος Αποκατάστασης, Β´ Νευροχειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
“Αττικόν”, Αθήνα, www.physiatriki.gr

O

κος Κουλούλας Ευθύμιος είναι απόφοιτος του
Ιατρικού τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ, 1991-1997) και έλαβε το
πτυχίο της ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1997. Ειδικεύτηκε στη Φυσική Ιατρική
και Αποκατάσταση στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Αθηνών (2001-2002), στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ»
(2002-2006) και στο Rehabilitation Institute of Chicago στις
ΗΠΑ (2005). Το 2014 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα
της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
με ερευνητικό θέμα την
πρόγνωση της λειτουργικής έκβασης των σοβαρών
κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Εξειδικεύτηκε στον
τομέα της διαχείρισης
του πόνου στο Center of
Pain Management of the
Rehabilitation Institute of
Chicago στις ΗΠΑ (2013).
Το 2016 πιστοποιήθηκε ως διακεκριμένο μέλος
της Ευρωπαικής Επιτροπής Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης (Senior
Fellow of European Board
of PRM).
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Με σχεδόν 17 χρόνια πείρας στις ιατρικές υπηρεσίες
του Ελληνικού Στρατού και
10 χρόνια ως ειδικός ιατρός
στις υπηρεσίες αποκατάστασης, διαθέτει εμπειρία πάνω σε όλες τις πτυχές της γνώσης και
της τεχνολογίας της ιατρικής αποκατάστασης.
Σήμερα, ο Δρ Κουλούλας ως Επιστημονικός Διευθυντής της
Μονάδος Αποκατάστασης «Physiatriki» και ως Επιστημονικός συνεργάτης της Β´ Νευροχειρουργικής Κλινικής του
Πανεπιστήμιου Αθηνών στο Νοσοκομείο “Αττικόν” συνεχίζει
να ανοίγει το δρόμο με τις νέες ιδέες του και τις εφαρμογές
του στην διεπιστημονική διαχείριση του πόνου και στις
εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης. Εξακολουθεί
να μελετά τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και να είναι
ευπρόσδεκτος ομιλητής σε πολλές ημερίδες και συνέδρια.
Για 3η συνεχόμενη φορά, στα τελευταία 3 πανευρωπαϊκά της
συνέδρια (2012,2014,2016), η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης (ESPRM) τον επιλέγει ως πιστοποιημένο εκπαιδευτή της στα σεμινάρια της εξωσωματικής θεραπείας με ωστικά κύματα για τους ευρωπαίους συναδέλφους.
Είναι μέλος διεθνών και εθνικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων
της Διεθνούς Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(ISPRM), της Διεθνούς Εταιρείας μελέτης του Πόνου (IASP),

της Διεθνούς Εταιρείας Ιατρικής Θεραπείας με ωστικά κύματα
(ISMST), της Αμερικανικής Εταιρείας Πόνου (APS), της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το 2010 τμήμα της διδακτορικής του διατριβής παρουσιάστηκε στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εγκεφαλικών Κακώσεων που
έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Το 2010, ο Δρ Κουλούλας υπήρξε ο πρώτος στην Ελλάδα ιατρός με πιστοποίηση
στην εξωσωματική θεραπεία με ωστικά κύματα από
την ATRAD και το 2014
από την Διεθνή Εταιρεία
Ιατρικής χρήσης ωστικών
κυμάτων (ISMST). Είναι
ο μοναδικός στην Ελλάδα
που έχει λάβει πιστοποίηση προκεκχωρημένης εκπαίδευσης στην θεραπεία
με Laser υψηλής ισχύος
(K-Laser USA, 2014).
Στη διαχείριση σπαστικότητας εκπαιδευτικά
σεμινάρια πιστοποίησης
για εξειδικευμένη έγχυση
της αλλαντικής τοξίνης
με ηλεκτρομυογραφική
καθοδήγηση.
Από το 2013 είναι ο
πρώτος ευρωπαίος φυσίατρος που εκπαιδεύτηκε με υποτροφία της
ISPRM στην Διεπιστημονική διαχείριση του
πόνου στο εξειδικευμένο
κέντρο Center of Pain management του διεθνούς φήμης
Rehabilitation Institute of Chicago στις ΗΠΑ .
Το 2016 ο Δρ Κουλούλας και η ομάδα του επελέγησαν
αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ιατρικών μηχανημάτων αποκατάστασης (BTL) για να συμμετάσχουν σε Τυχαιοποιημένο Δοκιμαστικό Έλεγχο (Randomised
Control Trial) με την πρόθεση να επεξεργαστούν ανάλυση ερευνητικών πρωτοκόλλων στην πρωτοποριακή θεραπεία με την
υπέρ επαγωγική μαγνητική διέγερση (Super Inductive System)
για την αξιολόγηση και τη βελτίωση κλινικών εφαρμογών στον
τομέα της διαχείρισης του πόνου και της νευροαποκατάστασης.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διεπιστημονική Διαχείριση πόνου,
Εξωσωματική Διαχείριση σπαστικότητας,
Εφαρμογή εξωσωματικής θεραπείας με ωστικά κύματα,
Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων
και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων,
Αποκατάσταση ακρωτηριασμένων - τεχνητά μέλη. •••
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άποψη

>>αντώνιος Τσαγκάλης
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

Π

Η Λάρισα μέσα από την ΙαΤρΙΚΗ ΠραΞΗ

ριν από 15 χρόνια ο νόστος
και τα προβλήματα υγείας
του πατέρα μου με ξαναέφεραν στην πόλη που γεννήθηκα από την οποία έλλειπα από 18
ετών. Η μόνη φορά που είχα έρθει σε
επαφή με τη χειρουργική ήταν όταν
σε ηλικία 7 ετών ο κ. Χρήστος Τσέλνικας άρτι αφιχθείς από Αγγλία μου είχε
αφαιρέσει τα γυαλιά ενός σπασμένου
μπουκαλιού από το πόδι κάνοντας και
τη δουλειά του αναισθησιολόγου μαζί,
μόνο με τη νοσηλεύτρια σύζυγό του.
Έχοντας αφήσει πίσω μου το Ιατρικό
Αθηνών και την Ευροκλινική με όλες
τις ανέσεις έβαλα τα πρώτα περιστατικά στον Κυανό Σταυρό και την κλινική
Σάπκα και αργότερα στην κλινική Πατσίδη, προσωπικό ήρωες για όλες τις
δουλειές, συνάδελφοι ατρόμητοι με την
κούραση και το άγχος να τους κλέβουν
ύπουλα τη ζωή, ασθενείς που σε επέλεγαν από προσωπική γνωριμία, νόμος
της ζούγκλας με τα ταμεία, όπου επίορκοι του Ιπποκράτη ζούσαν από τις μίζες και είχαν ξεχάσει την ιατρική. Και
κάπου εκεί δίπλα οι νοσοκομειακοί συνάδελφοι, γενικά φιλικοί αλλά δύσκολοι στην προσέγγιση με μια διάθεση ταξικού διαχωρισμού και ειδικά κάποιοι
πανεπιστημιακοί βαθιά χωμένοι στην
αλαζονία και απόμακροι.
Υποδομές άριστες για τα νοσοκομεία,
αστείες και αρχαίες στον ιδιωτικό
τομέα, άρχισα τα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη, στο Διαβαλκανικό και τη Βιοκλινική, πήγαινε - έλα μέσα στο άγχος
και να πεθαίνεις πρώτος εσύ σε κάθε
επιπλοκή μέχρι να φθάσεις, όλα αυτά
μέχρι που ήρθε η άνοιξη και εγένετο
το Ιασώ... Ταυτόχρονα για πρώτη φορά
η ΑΕΛ, ο έρωτάς μου από τα παιδικά
χρόνια, αποφασίζει μετά από εισήγηση
του Μαρίνου Ουζουνίδη να εμπιστευτεί
Λαρισαίο Ορθοπαιδικό και το ωράριο
εργασίας καλύπτει σχεδόν όλο το
24ωρο. Τα περιστατικά εξυπηρετούνται
στη Λάρισα, σε συνθήκες Ευρωπαϊκές
προχωράω σε νέες τεχνικές χάρη στην
αδιάκοπη πατρική συμπαράσταση

88

ΠροσωΠα

των ανθρώπων που μου έμαθαν όσα
ξέρω, του ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ που
μου δίδαξε τραύμα και τη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της
σπονδυλικής στήλης και τον ΘΑΝΑΣΗ
ΣΕΦΕΡΛΗ που με έβαλε στον κόσμο
των μικροεπεμβατικών τεχνικών και
μου απέδειξε ότι η ιατρική με ήθος είναι
η μόνη που έχει αξία και συνέχεια. Όλα
αυτά έρχονται σε σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα που αντιδρούν.
Κλινικές που αντί να βελτιώνονται οι
ίδιες, βάζουν τρικλοποδιές στο καινούριο, ταμειακοί γιατροί που συκοφαντούν και δυσκολεύουν τους ασθενείς
που δεν τους επιλέγουν, δάσκαλοι
της ιατρικής που επικρίνουν κάθε νέα
μέθοδο που δεν κάνουν οι ίδιοι (η κυφοπλαστική θα μπορούσε να έχει σαν
ένα από τα έξι κέντρα τη Λάρισα από το

2002, αλλά γίνεται ως ρουτίνα μόλις τα
τελευταία χρόνια κάνοντας τους ξένους
εκπαιδευτές και product managers να
απορούν που Λαρισαίος χειρουργούσε
πιο πολύ κατοίκους άλλων πόλεων
και Λαρισαίους σε άλλες πόλεις. Το
Ιασώ περνάει σε φάση ιατροφάγο με
επιλογές ενάντια στην προσωπική και
ιατρική μου ηθική, δεν επενδύει στην
ειδικότητά μου και η ανάγκη για εκ
νέου χρήση των υποδομών της Θεσσαλονίκης ξαναέρχεται...
Πριν 2,5 χρόνια ανοίγει το Άνιμους
Κυανός Σταυρός με προσανατολισμό
κυρίως Ορθοπαιδικά και Νευροχειρουργικά περιστατικά και με δυνατότητες για όλες σχεδόν τις ειδικότητες, οι
αδερφοί Νταβέλη εξοπλίζουν την κλινική με απίστευτα πράγματα που δεν
υπάρχουν όλα μαζί πουθενά ακόμα
στην Ελλάδα, όμως ζούμε στη Λάρισα
και η εύρεση του κατάλληλου προσωπικού είναι δύσκολη και χρονοβόρα και
η εκπαίδευση για άλλη μια φορά περνάει μέσα από τη δουλειά μου, ΑΓΩΝΑΣ, πλάι σε μια άλλη γενιά Ελλήνων,
την πιο αδικημένη.
Μόνιμα θυμωμένη, ψάχνει κάποιον
να τη σώσει, απογοητευμένη, παιδιά
πανέμορφα, πανέξυπνα, μορφωμένα
με γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστών, με ψαλίδισμα συνεχές στα
όνειρά τους και την ξενιτιά να τους
κλείνει το μάτι. Η πολιτική και οικονομική κρίση, η φτωχοποίηση του
Έλληνα και η ένδοια ανθρώπων και
μέσων με φέρνουν τώρα που κοντεύω
στα 50 μετά από τόσους αγώνες να βελτιώσω τις συνθήκες για τον ιατρό και
τον ασθενή στην πιο δύσκολη θέση ως
σήμερα. Αυτή τη φορά η απειλή είναι
ασσύμετρη, τόσο επιστημονικά όσο και
βιολογικά δεν θα τα καταφέρω μόνος,
όμως αυτό μπορεί να αλλάξει με συνέργεια και ανατρεπτική και αγωνιστική
συμπεριφορά από τους συμπολίτες
μου. Η Υγεία είναι αλληλένδετη με την
οικονομική και κοινωνική ανάταση
και το ξύπνημα του Έλληνα που έχει
ο καθένας μας μέσα του. Πάμε πάλι… •••

• ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
• ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ
• ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
• ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
• ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ
• ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
• ΣΑΜΠΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΧΑΡΤΙΚΑ -ΠΑΝΕΣ
• ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ANOIKTA ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ-ΚΥΡΙΑΚΕΣ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ 08:00-22:00

1o Κατάστηµα
Υγείας-Παν/κο Νοσοκοµείο Λάρισας
Τηλ. 2410 628 808 Κιν.6936 465 806
2ο Κατάστηµα
Tσακάλωφ 2-Εναντι Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας
Τηλ. 2413 018 388 Κιν.6936 465 806
info@hospitalmarket.gr | www.hospitalmarket.gr

>> Κωνσταντίνος Παπαγιάννης
ειδικoς ρεφλεξολoγος

Ο

κ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης είναι ειδικός
ρεφλεξολόγος, δραστηριοποιείται στον χώρο
της υγείας από το1996 όπου και
διετέλεσε μέλος του ιατρικού τιμ
στην ομάδα της Π.Α.Ε. Λάρισας ως
β. φυσικοθεραπευτής. Έπειτα συνεργάστηκε ως σύμβουλος υγείας στον
χώρο των BODYLINE Λάρισας για 2
έτη και στην συνέχεια συνεργάστηκε
με μεγάλες εταιρείες στον χώρο του
φαρμάκου από το πόστο της ιατρικής
ενημέρωσης για 14 χρόνια. Από το
2014 και μετά δραστηριοποιείτε ως
ρεφλεξολόγος στην Λάρισα. Με τον
όρο Ρεφλεξολογία εννοούμε μία
μέθοδο εναλλακτικής συμπληρωματικής θεραπευτικής που βασίζεται
στην εφαρμογή πιέσεων σε αντανακλαστικά σημεία όπου βρίσκονται
σ όλο το σώμα και αντιστοιχούν σε
κάθε όργανο η τμήμα αυτού. Είναι μία

τελείως φυσική και ακίνδυνη μέθοδος
ενεργοποίησης της αυτοθεραπευτικής
ικανότητας του οργανισμού. Μιλάμε
για μία ήπια και χωρίς φάρμακα επίδραση στο Νευρικό Σύστημα που έχει
σαν στόχο τη βελτίωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας
του ανθρώπου. Η ρεφλεξολογία είναι
μία εκ των πρώτων επικουρικών θεραπειών σε πολλές χώρες του κόσμου
σε σύσταση, από τον γιατρό και είναι
εντός Σύστηματος Υγείας σε πολλές
απ΄ αυτές.
Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα
προβλήματα δημιουργούνται από
το άγχος και νευρικές εντάσεις. Το
75% των αντιμετωπιζόμενων διαταραχών συνδέεται με το στρες. Με την
Ρεφλεξολογία μειώνεται το άγχος,
χαλαρώνουν οι εντάσεις και ελευθερώνονται οι θεραπευτικές δυνάμεις
του σώματος. Όλες οι λειτουργίες
του οργανισμού εναρμονίζονται και

διευκολύνεται η διαδικασία αυτοθεραπείας του ατόμου.
Έτσι με την ρεφλεξολογία:
- καλυτερεύει η κυκλοφορία
- ενισχύεται το ανοσοποιητικό
- εξισορροπεί το ορμονικό
- λειτουργούν καλύτερα τα απεκριτικά όργανα και έτσι αποτοξινώνεται
ο οργανισμός
Σε ποιες παθήσεις εφαρμόζεται:
- ορμονικά θέματα όπως αυτά της
περιόδου της εμμηνόπαυσης και γενικότερα γυναικολογικά προβλήματα
- πονοκέφαλοι - ημικρανίες
- αλλεργίες
- μυοσκελετικά, αυχενικό, οσφυαλγία, ισχιαλγία, αρθρίτιδες, τενοντίτιδες,
προβλήματα ώμων
- Πεπτικά (έλκος, δυσκοιλιότητα,
τυμπανισμός κολίτιδες)
- Κυκλοφορικά (όχι έντονη φλεβίτιδα ή θρόμβωση)
- Άγχος, στρες, αυπνίες •••

• ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΦΕΞΟΛΟΓΙΑΣ, Mανωλάκη 13-15, T. 6932197199
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>> 7O

χρόνια σ.o.Φ.Λα

Ο πρόεδρος του Σ.o.Φ.ΛΑ κ. Πέτρος Καφανέλης

Ε

βδομήντα χρόνια επιτυχημένης πορείας συμπλήρωσε φέτος ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λάρισας (Σ.o.Φ.ΛΑ).
Για τον εορτασμό των 70χρονων πραγματοποίησε
επετειακή εκδήλωση, όπου ο πρόεδρος του Σ.o.Φ.ΛΑ κ.
Πέτρος Καφανέλης αναφέρθηκε στην ιστορία του Συνεταιρισμού,
στη σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών, στις επενδύσεις, που
αφορούν στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στην εκπαίδευση του
προσωπικού.
Η πορεία του Σ.o.Φ.ΛΑ
Το 1946, μια ομάδα διορατικών Λαρισαίων φαρμακοποιών,
εστερνιζόμενοι τον όρκο του Ιπποκράτη, σε μια εποχή όπου οι
υποδομές της χώρας ήταν εντελώς υποτυπώδεις, τέθηκε η σκέψη
να λειτουργήσει στην Λάρισα το δοκιμασμένο μοντέλο της γνωστής
παγκοσμίως «Συντροφιάς των Αμπελακίων».
1946 - η συντροφιά των Αμπελακίων
Πρωτοστάτες σ΄ αυτήν την προσπάθεια ήταν είκοσι δύο Φαρμακοποιοί μέτοχοι. Έντεκα από την πόλη της Λάρισας και έντεκα
από την επαρχία του Νομού. Αναλυτικά τα ονόματα τους είναι
τα ακόλουθα: Αλχανάτης Χαϊμ, Αστεριάδης Αγαμέμνων, Βάης
Αναστάσιος, Βάης Βασίλειος, Επιτρόπου Δημήτριος, Ζυγογιάννης
Κων/νος, Καραθάνος Δημήτριος, Τέτση Μαρία, Κυλικάς Βασίλειος,
Κρίκης Οδυσσέας, Μαυρομμάτης, Κουκουβίκης Αντώνιος, Νούλης
Βασίλειος, Κληρονόμοι Κουλιαλή, Χρυσοχόου Γεώργιος, Κληρονόμοι Ρακατσιάνη, Αγγελάκης Αλέξανδρος, Σαμσαρέλος Αντώνιος,
Σκαφιδας Βασίλειος, Κυρόζης Ανδρέας, Παπαζήσης Γεώργιος,
Κληρονόμοι Παπαλεξίου.
Την 21η Φεβρουαρίου του 1946 πρωτολειτούργησε ο συνεταιρισμός επί της οδού Παπαναστασίου (στοά Μπούρα) από τους
φαρμακοποιούς της Λάρισας οι οποίοι συναισθανόμενοι τις υποχρεώσεις τους έναντι του κατετραγμενου κοινωνικού συνόλου, και
βάζοντας υπεράνω όλων το λειτούργημα που ασκούσαν έφτιαξαν
τον Σ.ο.Φ.ΛΑ.
Αρχικά ο συνεταιρισμός λειτουργούσε με την συγκέντρωση των
παραγγελιών στις ποσότητες που ήθελε το κάθε φαρμακείο, οι
οποίες προωθούνταν στις λιγοστές αντιπροσωπείες ή εργοστάσια
των Αθηνών. Η δε μεταφορά τους ήταν χρονοβόρα ( περί των
δεκαπέντε ωρών).
1952 - ο Σ.o.Φ.ΛΑ πραγματοποιεί εισαγωγές
από οίκους του εξωτερικού
Αξίζει να σημειωθεί ότι περί το 1952 ο ΣοΦΛΑ μέσω αντιπροσώπου του (ΚΡΙΚΗΣ) ορισμένου από το Εμπορικό Επιμελητήριο
Λάρισας πραγματοποιεί εισαγωγές από οίκους του εξωτερικού
(KNOLL, MERCK, SCHEERING) με ανοιγμένες πιστώσεις της
Εθνικής Τράπεζας κυρίως σε αντιβιοτικά και σε μουρουνέλαιο.
Την 1η Σεπτεμβρίου του 1975 (ημέρα σταθμός στην ιστορία του
συνεταιρισμού), το Δ.Σ. αποφασίζει επιτέλους μετά από αμφιταλα-

ντεύσεις επτά ετών από την ημέρα που άνοιξε το επάγγελμα του
φαρμακοποιού το 1967 να εγγράψει νέα φαρμακεία και να πάψει
πλέον να είναι η κλειστή συνεταιριστική ομάδα εικοσιτεσσάρων
(24) φαρμακοποιών.
Οι νέοι επτά φαρμακοποιοί δίνουν καινούργια ώθηση στον
συνεταιρισμό , γίνεται ανανέωση του Δ.Σ. αύξηση της εταιρικής
μερίδας, ώστε να γίνει δυνατή η περαιτέρω είσοδος και άλλων
μελών. Αισίως το 1980 ο συνεταιρισμός έχει περί τα 45 μέλη.
Σημαντικές ημερομηνίες για το συνεταιρισμό:
• Την 27/5/1983 :Απόφαση μηχανοργάνωσης του συνεταιρισμού.
• 3/5/1985 Απόφαση για συμμετοχή στο δευτεροβάθμιο όργανο
μας ΟΣΦΕ.
• 18/2/1986 Άκαρπη συνάντηση με την ομάδα των 50 φαρμακοποιών που θα άνοιγαν τον δεύτερο συνεταιρισμό ΠΡΟΣΥΦΛΑ
λόγω κακού χειρισμού και από τοις δύο πλευρές των απαιτήσεων
και των υποχωρήσεων που έπρεπε να γίνουν.
• 28/11/1988 Απόφαση για τη δημιουργία κεφαλαίου κίνησης
ίσο με τον μηνιαίο τζίρο με αναλογική συμμετοχή των μετόχων.
Αποφυγή δανεισμού από τις τράπεζες με τα υψηλά επιτόκια της
εποχής.
• Στις 10/03/1993 Αγορά ακινήτου στην οδό Ρούσβελτ 73 και
μεταφορά στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του ίδιου έτους
(επί προεδρίας Χαρίλαου Κούρτη).
• Την 23/6/1996 πάρθηκε απόφαση για συμμετοχή στην ΠΑΝΣΥΦΑ εταιρεία προχονδρεμπορίου με μέλη 27 συνεταιρισμούς
Φαρμακοποιών της Ελλάδος.
• Την 27/5/1998 γίνεται η πρώτη συνάντηση με τα προεδρία των
πέντε συνεταιρισμών Θεσσαλίας. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται
για τα επόμενα τέσσερα χρόνια χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα
• Την 26/11/2001 Συμμετοχή στη ISCO. FAR.
Σήμερα ο συνεταιρισμός απαριθμεί 120 μέλη, απασχολεί 29 άτομα προσωπικό και είμαστε υπερήφανοι για το έργο που προσφέρει.
Είναι μια πληρέστατη αποθήκη σε φάρμακο, δερμοκαλλυντικά,
ορθοπεδικά, συμπληρώματα διατροφής, χημικές ουσίες για παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων.
Τα φαρμακεία μέλη απολαμβάνουν σέρβις υψηλού επιπέδου
τόσο σε χρόνο παράδοσης (αν και κοστοβόρο) όσο και σε πληθώρα
ειδών.
Όνειρο του Δ.Σ. όσο και το μελών είναι η αγορά οικοπέδου και
η δημιουργία νέων σύγχρονων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων με
προοπτική για τα επόμενα τριάντα χρόνια.
Είναι ένας συνεταιρισμός που παίζει τον ρυθμιστικό του ρόλο
στην αποτροπή εκδήλωσης ολιγοπωλιακών ή μονοπωλιακών
συμπεριφορών στο χώρο διακίνησης του φαρμάκου λόγω της
αμέριστης υποστήριξης που έχει από τα φαρμακεία – μέλη. •••

Ρούσβελτ 73, Λάρισα, Τηλ: 2410-625766, 2410-625763 I info@sofla.gr
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>>Χριστίνα Φωτιάδου - σκουμή
ΔερματολOγος - αφροΔιςιολOγος

Η

Χριστίνα ΦωτιάδουΣκουμή είναι Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, πτυχιούχος
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα) και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο «Μεθοδολογία ιατρικής
έρευνας». Εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στην Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης από το 2009 (οπότε
και ολοκλήρωσε την ειδίκευσή
της) έως και σήμερα. Είναι μέλος
της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και
Αμερικανικής Δερματολογικής
Εταιρείας.
Στο δερματολογικό της ιατρείο
παρέχει υπηρεσίες Κλινικής δερμα-
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τολογίας με έμφαση στη δερματοσκόπηση και χαρτογράφηση σπίλων
(κάτοχος διεθνούς διπλώματος δερματοσκόπησης Πανεπιστημίου Graz
Αυστρίας), στην ψωρίαση (θέμα της
διατριβής της με πολλές διεθνείς
δημοσιεύσεις στο pubmed), στην
ακμή, στις μυκητιάσεις, τις παθήσεις
ονύχων και τριχών, στην παιδική
δερματολογία και στα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα. Επίσης,
προσφέρονται υπηρεσίες Δερματοχειρουργικής (εμπειρία 3 ετών στη
χειρουργική κλινική νοσοκομείου
Κατερίνης). Το ιατρείο διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και
διενεργεί όλο το φάσμα των ιατρικών
(ευρυαγγείες, ουλές, καταστροφή
βλαβών) και αισθητικών εφαρμογών
Laser (αποτρίχωση, κηλίδες, αντιγήρανση προσώπου). Ακόμη, υπάρχει
δυνατότητα για φωτοδυναμική

θεραπεία της ακμής με το μηχάνημα Omnilux Blue, εναλλακτικά ή
συμπληρωματικά της συστηματικής
της θεραπείας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ενέσιμες θεραπείες όπως
Botox, εμφυτεύματα υαλουρονικού
οξέος, ενέσιμη μεσοθεραπεία με
υαλουρονικό οξύ και βιταμίνες και
η θεραπεία PRP που χρησιμοποιεί το
πλάσμα του ίδιου του ασθενή (πιστοποίηση κλιν. Medics Direct, London),
τοποθέτηση νημάτων pdo και cog
σε πρόσωπο και σώμα καθώς και
δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλλους
και χημικά peelings. Για το σώμα
γίνονται συνεδρίες με το μηχάνημα
Venous Legacy (τετραπολικές ραδιοσυχνότητες) που στοχεύουν στην
σύσφιξη του δέρματος και την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας αλλά
και με το lipolaser που επιτυγχάνει
τοπική λιπόλυση. •••

>> Ενεργοί πολίτες Λάρισας
Μiα Μεγaλη παρeα εθελοντων

Ο

ι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας είναι μία μεγάλη παρέα κεφάτων ανθρώπων, κάθε ηλικίας, οικονομικής
και κοινωνικής κατάστασης, που αποφάσισαν να
δράσουν για να αλλάξουν ότι δεν τους αρέσει γύρω
τους, και που ο καθένας προσφέρει εντελώς εθελοντικά από το
χρόνο του και από τις δεξιότητές του, ότι μπορεί και όσο μπορεί!
Μακριά από κομματικές, οικονομικές, προσωπικές ή άλλου είδους εξαρτήσεις, σε καθαρά εθελοντική βάση, οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας, κοντά στα 5 χρόνια τώρα, κατάφεραν να επιτύχουν
πάρα πολλά, που τους καταξιώνουν στην τοπική κοινωνία:
Διοργανώνουν διαθέσεις προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες,
για να προμηθεύονται οι καταναλωτές φθηνά και ποιοτικά
προϊόντα και να βοηθιούνται οι ντόπιοι παραγωγοί να πουλούν τη σοδειά τους με έναν εναλλακτικό και πιο άμεσο τρόπο!
Λειτουργούν Δωρητήριο Τροφίμων όπου στηρίζουν
πολλές δεκάδες άπορες οικογένειες.
Οργάνωσαν Κοινωνικό Φροντιστήριο, για παιδιά οικογενειών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Λειτουργούν στη Στέγη τους Ανταλλακτική βιβλιοθήκη,
ανοιχτή στο κοινό, και ενισχύουν με βιβλία άλλες βιβλιοθήκες
που έχουν ανάγκη.
Δημιούργησαν στο Αισθητικό Άλσος Λάρισας λαχανόκηπο και βοτανόκηπο για να διασώσουν & να διαδώσουν
τους παραδοσιακούς σπόρους. Γι αυτό τον σκοπό στην Στέγη
Αλληλεγγύης λειτουργεί Τράπεζα Παραδοσιακών Σπόρων.
Προωθούν την ανακύκλωση των καμένων μαγειρικών
λαδιών (τηγανέλαιο) για τη δημιουργία βιοντίζελ. Για το
σκοπό αυτό εγκατέστησαν ειδικούς κάδους σε πολλά σχολεία.
Διεξάγουν ενημερωτικές παρουσιάσεις στα σχολεία
σε θέματα εθελοντισμού, ανακύκλωσης και τεχνογνωσίας για
την κατασκευή σχολικού λαχανόκηπου.
Διοργανώνουν δωρεάν δημιουργικά και καλλιτεχνικά
εργαστήρια.
Οργάνωσαν θεατρική ομάδα.
Παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική από εθελοντές ειδικούς,
σε ανήμπορους οικονομικά συνανθρώπους μας, πάνω σε
θέματα ψυχολογικής στήριξης, επίλυσης νομικών και λογιστικών θεμάτων, υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού.
Διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια και συ-

ζητήσεις, πάνω σε θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος.
Διοργανώνουν σε συνεργασία με άλλους φορείς, διάφορες
πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές, ποιητικές
εσπερίδες, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις, αθλητικούς αγώνες με σκοπό τη συλλογή
τροφίμων για το Δωρητήριο Τροφίμων.
Με πρωτοβουλία των Ενεργών Πολιτών και τη σύμπραξη
πολλών φορέων, λειτουργεί το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & το Κοινωνικό Φαρμακείο στο κτήριο της πρώην
κλινικής Κατσίγρα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Διοργάνωση αιμοδοσιών και δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, σε συνεργασία με τις υγειονομικές δομές.
Διοργανώνουν είτε συμμετέχουν σε δεκάδες άλλες
έκτακτες δράσεις, όπως η αποστολή βοήθειας στους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς, στους πρόσφυγες, στους φυλακισμένους, την παροχή εθελοντικής βοήθειας στη διανομή
τροφίμων μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ, συμμετοχή στην
οργάνωση της 1ης Οικογιορτής του Δήμου Λάρισας και σε
πολλές άλλες εκδηλώσεις.
Οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας είναι ενεργά παρόντες
όπου υπάρχει ανάγκη και κρίνουν ότι μπορούν να
βοηθήσουν! Και η διάθεσή τους για δράση, δε σταματάει
εδώ! Συνεχώς κατατίθενται καινούριες ιδέες για δράσεις,
τις οποίες επεξεργάζονται και προσπαθούν να υλοποιήσουν
όσες από αυτές είναι εφικτό να γίνουν πράξη. •••
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>>Χάιδω

αλεξούλη
αθλhτρια
μhκους

H

λαρισινή εκπροσώπηση
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο… Γεννημένη σε αθλητική οικογένεια, καθώς ο πατέρας είναι ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Γιάννης Αλεξούλης, αγάπησε τον αθλητισμό από μικρή ηλικία και πάλεψε για
να φτάσει στο όνειρο, να λάβει μέρος
στην μεγαλύτερη αθλητική συνάντηση της χρονιάς, δίπλα στους κορυφαίους και στις κορυφαίες.
Εύκολα; Αν μη τι άλλο όχι… Καθημερινή, τετράωρη προπόνηση με τον
προπονητή της Ιγκόρ Πομάσκι, πολλοί
αγώνες, κούραση αλλά και πίστη για
την επίτευξη του μεγάλου στόχου. Και
όχι μόνο τη χρονιά που μας πέρασε…
Για μία σειρά από χρόνια, στο ταρτάν
του Αλκαζάρ, προσπάθησε να πετύχει
και η δικαίωση ήρθε το 2016.
Αρχή φυσικά για τη Λαρισαία αθλήτρια του μήκους, που σε ηλικία μόλις 25 ετών έχει ακόμη πολλά «γόνιμα» αθλητικά χρόνια μπροστά της και
πολλές κορυφές ακόμη για να κατακτήσει. •••
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>>α.Ε.Λ.
η ομaδα της χρονιaς

Π

ολλά πρόσωπα για να δημιουργήσουν… ένα προφίλ.
Αυτό της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας, που το
2016 αποδείχθηκε ότι ήταν «η χρονιά της». Πέντε
αγωνιστικές περίοδοι μακριά από το κορυφαίο
ελληνικό πρωτάθλημα είναι μία μεγάλη περίοδο για μία ομάδα,
όπως η «Βασίλισσα», για μία ομάδα με τους δικούς της τίτλους
και τη δική της δυναμική. Και η επικράτησή της εύκολη δεν
ήταν… Προβλήματα επί προβλημάτων, αλλά κανένα ικανό να
της ανακόψει την πορεία της επιστροφής, την οποία πιστώ-
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νονται όλοι όσοι απάρτιζαν το «βυσσινί» συγκρότημα κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου πρωταθλήματος.
Σε πέντε χρόνια «μαζεύτηκαν» πολλά κι αυτός ήταν ο λόγος που εκείνο το βράδυ του Μάη στο AEL FC ARENA, περισσότερες από 15 χιλιάδες ψυχές πανηγύρισαν την επιστροφή
της ΑΕΛ στη φυσική της θέση, σ’ ένα πρωτάθλημα που έχει
ανάγκη ομάδες σαν αυτή, ομάδες με διαφορετικότητα, έτοιμες να «χτυπήσουν» και πάλι το χέρι στο τραπέζι και να διεκδικήσουν… •••

Kx Theos-3play-Larissa 21x29cm.indd 1

21/11/16 5:39 μ.μ.

BIOKARPET XMASS 2016 21X29 +5MM.pdf 6 9/12/2016 9:25:50 πμ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

