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To «δεξί χέρι» του υπερυπουργού, τα δόντια τα… ελληνικά, «τα παιδιά των παταριών», ο υπόγειος δρόμος του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, ο εικαστικός διεθνούς φήμης  και «αναρχικός χωρίς κουκούλα», ο εναλλακτικός δήμαρχος του… 

κυβερνώντος κόμματος, ο ηθοποιός χωρίς απωθημένα και η Συρία σε σκηνικό Θεσσαλονίκης…
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Η κατ’ αρχήν συμφωνία του 
Eurogroup της 20ής Φε-
βρουαρίου, για το πλαίσιο 
στο οποίο θα κινηθεί η συμ-
φωνία κυβέρνησης - δα-
νειστών για το κλείσιμο της 
δεύτερης αξιολόγησης, εί-
ναι ένα σημαντικό γεγονός. 
Ωστόσο, δεν πρέπει κανείς 
να λησμονεί ότι είναι κάτι 
που καθυστέρησε για μήνες, 
λόγω της «υπερήφανης πο-
λιτικής διαπραγμάτευσης», 
κοστίζοντας χρόνο και χρήμα 
στην Ελλάδα. Γιατί όσο κι αν 
προσπαθούν να χρυσώσουν 
το χάπι στους πολίτες ότι θα 
γίνουν μεταρρυθμίσεις και 
δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα 
λιτότητας, η αλήθεια είναι 
πως και η προσωπική δια-
φορά στις συντάξεις θα πε-
ρικοπεί και το αφορολόγητο 
θα μειωθεί και οι ομαδικές 
απολύσεις θα γίνουν πιο... 
εύκολες.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται 
πως γλυτώνουμε τα χειρότε-
ρα ή, για να ακριβολογούμε, 
μία επανάληψη του καλοκαι-
ριού του 2015, όταν η χώρα 
έφτασε ένα βήμα πριν από 
την έξοδο από την Ευρωζώ-
νη. Οι περιβόητες «κόκκινες 
γραμμές» ότι τα προληπτικά 
μέτρα είναι αντισυνταγματι-
κά και αντίθετα προς τις ευ-
ρωπαϊκές συνθήκες για μία 
ακόμη φορά... ξεθώριασαν 
και έδωσαν τη θέση τους σε 
πανηγυρικές δηλώσεις για το 
τέλος της λιτότητας και της 
κρίσης. Λίγες μόλις ώρες αρ-
γότερα, ήρθαν οι δηλώσεις 
των δύο «σιδηρών κυριών», 
Μέρκελ και Λαγκάρντ, για 
να... προσγειωθούμε στην 
πραγματικότητα, που δεν εί-
ναι άλλη από την άμεση ψή-

φιση σκληρών μέτρων για μετά 
το 2019, ενώ η όποια συζήτηση 
για το χρέος παραπέμπεται στο 
μέλλον! 

Η διαφαινόμενη επίτευξη συμ-
φωνίας δίνει ανάσα στην ελ-
ληνική οικονομία, καθώς τα 
«φαντάσματα» της χρεοκο-
πίας και του Grexit μοιάζουν 
να απομακρύνονται οριστικά. 
Την ίδια ώρα, στο... συρτάρι 
μπαίνουν και πάλι οι φαεινές 
ιδέες για δημοψηφίσματα –με 
τι ερώτημα άραγε;–, ενώ και 
ο κυβερνητικός συνασπισμός 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ φαίνεται πως 
παίρνει παράταση παραμονής 
στην εξουσία. Αυτός που ίσως 
βρίσκεται στη δυσκολότερη 
θέση αυτήν τη στιγμή δεν είναι 
άλλος από τον Ευκλείδη Τσακα-
λώτο, ο οποίος ως άτυπος επι-
κεφαλής της «Τάσης των 53+» 
είχε υψώσει τους τόνους απέ-
ναντι στους δανειστές και τώρα 
καλείται να ηγηθεί της «συνθη-
κολόγησης».

Κάτι πάντως που πρέπει να 
προβληματίσει τόσο την κυ-
βέρνηση όσο και τα κόμμα της 
αντιπολίτευσης είναι η συμ-
φωνία που έγινε στο Βερολίνο 
ανάμεσα στη Γερμανίδα καγκε-
λάριο και την επικεφαλής του 
ΔΝΤ. Το Ταμείο θα σταματήσει 
τη ρητορική περί «κουρέμα-
τος», αλλά και οι Ευρωπαίοι 
θα αποδεχθούν την ατζέντα του 
για παρεμβάσεις στις συντάξεις 
και στη φορολογία. Και η Ελλά-
δα; Όταν συνειδητοποιήσουμε 
ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύ-
σεις και ότι πρέπει επιτέλους 
κάποια στιγμή να παρουσιά-
σουμε το δικό μας πρόγραμμα, 
τότε ίσως αποκτήσουμε λόγο 
για να αισιοδοξούμε...

Η «υπερήφανη διαπραγμάτευση»  
μας κόστισε χρόνο και χρήμα 

ed
ito

ria
l

socialismata
Νί

κο
ς Κ

αρ
αμ

αν
λή

ς
(#ο_επομενος)

Φαίνεται πως 
γλυτώνουμε τα 

χειρότερα ή, για να 
ακριβολογούμε, 

μία επανάληψη του 
καλοκαιριού του 

2015

Κλαίμε τους αμέτρητους ανέργους, κλαίμε και τον υπουργό -χωρίς νι- με περιου-
σία να σκας από τη ζήλεια σου… #καθηγητης  
#χρηματα_στο_εξωτερικό #παοκ_ειναι

Ο Τσακαλώτος έχει δεχθεί πρόταση να αναλάβει τα οικονομικά του ΠΑΟΚ;  
#ιστορίες_για_βορειους #ιβαν_ο_τρομερος

Γιατί ο Βαρουφάκης μήπως… χάθηκε; Οι καλοί δεν χάνονται και ενίοτε… επιστρέ-
φουν #Γιανη_μου_το_μαντηλι_σου_και_το_καντηλι_σου

«Στον αέρα» ο υπουργός. Σταθερός στη θέση του ο πρωθυπουργός #λογικο 
#πως_το_λενε_στα_αγγλικα

Ήταν να μην τον αμολήσει… Πιάστηκε στα καλώδια #ρευμα_τζιζ

Αποκάλυψη σοκ από κόμμα που θέλει να κυβερνήσει… «Ο υπουργός υποκρίνεται 
ότι δεν ξέρει καλά ελληνικά!» #διαδωστε #ΝΔ

«Για ποιο λόγο δεν ενημερώνετε τον ελληνικό λαό για το τι συζητήθηκε στο 
Eurogroup;» #δεν_καταλαβαίνω_ελληνικός #ΝΔ

«Οι φήμες για τον πρόωρο θάνατό μου είναι σε μεγάλο βαθμό υπερβολικές»*. Με 
τη ρήση του Μαρκ Τουέιν σχολίασε ο υπουργός τις πληροφορίες για εσωτερικές 
πολιτικές διαφωνίες… #τσακαλωτος #παοκ_εισαι 

Ο συγκεκριμένος Αμερικανός λογοτέχνης – που είχε κάνει αίσθηση με τις περιπέ-
τειες του - είχε πει κι άλλα πχ:

«Ο καλύτερος τρόπος να δίνεις κουράγιο στον εαυτό σου είναι να δίνεις κουράγιο 
στους… άλλους» #ψεματα;

«Στη ζωή μου έχω περάσει από φρικτές καταστάσεις, μερικές μάλιστα συνέβησαν 
στην πραγματικότητα» #παραμυθια

«Δεν μ’ αρέσει η δουλειά, ακόμα κι όταν την κάνει κάποιος άλλος».  
#απο_το_κακο_στο_χειρότερο #ζητω_τα_επιδοματα

«Βαθιά μέσα του, κανένας άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να έχει σε μεγάλη υπόλη-
ψη τον εαυτό του» #για_ντιβανι_ψυχαναλυτη

«Τράπεζα είναι το μέρος που σου δανείζουν χρήματα, αν μπορείς ν’ αποδείξεις ότι 
δεν τα έχεις ανάγκη» #ετσι_και_χειροτερα

«Δεν επέτρεψα ποτέ στο σχολείο να αναμειχθεί στην εκπαίδευσή μου» #λιγκουα-
φον #αριστα

«Μην πείτε στη μητέρα μου ότι ασχολούμαι με την πολιτική. Νομίζει ότι είμαι 
πιανίστας σε μπουρδέλο…» 

ΥΓ: Ποιος θυμάται ότι επί υπουργίας Ευκλείδη αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με 
την ευρωζώνη και το ΔΝΤ; #λογαριασμός_απο_βαρουφακη

Φυσικά ο υπουργός φταίει. Σιγά μη φταίει ο πρωθυπουργός… #γκρινια #μιρλα 
#ηττα #συντροφοι #συμβιβασμος #εσωκομματικά

«Είναι συγκινητικό που ανησυχείτε και σας έλλειψα» είπε ο υπουργός από το βήμα 
της Βουλής… LOL «Θα είδατε κι άλλα καλά και… κακά νέα. Δεν θέλω να σας στε-
νοχωρώ. Συζητάμε μεγάλο πρόγραμμα για να περιορίσει τη λιτότητα που υπήρχε 
με προγράμματα απασχόλησης. Θα συζητήσουμε – εσείς τα λέτε ιδεολογήματα της 
Αριστεράς – ότι οι εργαζόμενοι θα κερδίσουν στην ανάκαμψη για παράδειγμα με 
την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων…» #ορκίζομαι; 

*(Ο Μάρκ Τουέιν είναι γνωστός κυρίως για τις περιπέτειες του Χωκλμπέρι Φιν…)
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Φιλ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Χρ. Τσόρμπα

Ευ. Καρανάσιος, Σ. Αναστασιάδης, Γ. Ορφανός

Μαρία Παπαδοπούλου

Αρ. Φωκάς, Β. Μάστορας, Ντ. Κωστόπουλος
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη ΣτολάκηΑνήκει στη γενιά των τριαντάρηδων. Είναι δικηγόρος, παντρεμέ-
νος και έχει τρία παιδιά. Από μικρή ηλικία ξεκίνησε να ασχο-
λείται με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την κεντρική 

πολιτική σκηνή. Ο Αντώνης Σαουλίδης σήμερα, κατέχει τη 
θέση του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων στο δήμο Νεάπο-
λης Συκεών, ενώ για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής. Παράλληλα, 
είναι εκλεγμένος στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑ-
ΣΟΚ. Μιλώντας στην KARFITSA ξεκαθαρίζει ότι 
το κόμμα του δεν πρόκειται να ψηφίσει τη νέα 
συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανει-
στές και απαντά στον Νίκο Φίλη που ζητά 
συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με τη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη. Την ίδια ώρα, αναφέ-
ρεται στον Ευάγγελο Βενιζέλο και 
την μια και μοναδική έδρα της Α’ 
Θεσσαλονίκης που διεκ-
δικεί και ο ίδιος και 
υπογραμμίζει 
επίσης, ότι 
η Δικαιο-
σύνη θα 
αναδείξει 
την αλή-
θεια στο 
δήμο 
του!

Οι εκπρόσωποι των θεσμών 
επιστρέφουν από Δευτέρα. 

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
επιμένει πως θα καταψηφίσει; Σε 

ποια σημεία της συμφωνίας...  συμ-
φωνείτε με την συγκυβέρνηση;

Η Κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας προσωπικά, έφε-
ραν για άλλη μία φορά με τους χειρισμούς τους τα 

πράγματα στο απροχώρητο. Δέχθηκαν λοιπόν μία 
συμφωνία κακήν κακώς, με μοναδικό τους γνώμονα 

το κομματικό συμφέρον: θα ψηφίσουν τώρα μέτρα που θα 
κληθούν να εφαρμόσουν άλλοι σε δύο χρόνια. Και δεν επε-

δίωξαν φυσικά την παραμικρή συναίνεση των πολιτικών κομμά-
των. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Η συμφωνία είναι ημιτελής και υπό 

αίρεση. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν θα δώσει άλλοθι σε αυτήν 
την Κυβέρνηση για να υποθηκεύσει το μέλλον των πολιτών προκειμέ-
νου να εξασφαλίσει λίγους μήνες ακόμη βουλευτικών και υπουργικών 

αποζημιώσεων. 

Ο κ. Φίλης για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες ανα-
φέρθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ- Δη-

μοκρατικής Συμπαράταξης. Επειδή στην πολιτική 
πολλά λέγονται, πολλά κρύβονται και πολλά γί-
νονται, είναι ρεαλιστικό ένα τέτοιο σενάριο; Και 
εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο κ. Φίλης όσο ήταν υπουργός, μια χαρά παρακαθό-
ταν στο υπουργικό συμβούλιο με τον κ. Καμμένο, και 
υπάκουε τις επιταγές του όσον αφορά το εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Από τότε που παύθηκε –και– από τον 
κ. Καμμένο, ξαναθυμήθηκε την αριστεροσύνη του, 

και ψάχνει για συμμάχους αλλού. Όμως χτυπά λάθος 
πόρτα, και με λάθος τρόπο. Η Δημοκρατική Συμπαρά-

ταξη είναι η πρώτη που μίλησε για εθνική συνεννόηση, 
από τότε ακόμη που και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ μιλούσαν για 

«σκισμένα μνημόνια» και αυτοδυναμίες. Επιμένουμε και 
σήμερα στην εθνική συνεννόηση, και θα εργαστούμε για να 

την επιβάλουμε μετά από τις εκλογές. Όμως δεν θα ανεχθού-
με από κανέναν άλλες προσβολές και ύβρεις για το ΠΑΣΟΚ και 

την Παράταξή μας. Όσο ο κ. Φίλης και οι σύντροφοί του εξακο-
λουθούν να λυμαίνονται το κράτος και να θεωρούν το ΠΑΣΟΚ 

και τα στελέχη του «βρώμικα», θα μένουν μόνοι στην αγκα-
λιά του κ. Καμμένου. 

Βλέπετε εκλογές κι αν ναι, πότε; 

Πιστεύω πως οι 
εξελίξεις έχουν 

πάρει μία πο-
ρεία που δεν 

αναστρέ-
φ ε τ α ι , 
παρά τον 

διακαή 

πόθο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να κρατήσουν την εξουσία όσο περισσότερο 
μπορούν. Παραμένω στην πρώτη γραμμή της μάχης με το ΠΑΣΟΚ και 
τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, υπηρετώ την προοδευτική, σοσιαλδημο-
κρατική λύση για τους ανθρώπους της χώρας μας, και θα ανταποκριθώ 
στις ευθύνες που θα μου αναθέσει η Παράταξή μας. Η σχέση που έχουμε 
οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, με 
τους τοπικούς φορείς και κυρίως με τους νέους ανθρώπους, μου δίνει 
δύναμη και θέληση να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. 

Εάν δεχτούμε τα νούμερα των δημοσκοπήσεων αλλά και τα αποτε-
λέσματα των τελευταίων εκλογικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ στην 
Α’ Θεσσαλονίκης εκλέγει έναν μόλις βουλευτή. Δεδομένου ότι η 
περιφέρεια στην οποία πολιτεύεστε ανήκει παραδοσιακά στον Ευ-
άγγελο Βενιζέλο σκέφτεστε να αλλάξετε περιφέρεια; Μέχρι πότε 
θα επιμένετε;

Στόχος μας είναι στις επόμενες εκλογές η Δημοκρατική Συμπαράταξη να 
είναι δεύτερη δύναμη. Και όλα δείχνουν πως ο στόχος αυτός είναι εφι-
κτός. Οι δημοσκοπήσεις φωτογραφίζουν την πρόθεση ψήφου σε δεδομέ-
νη στιγμή, πάνω απ’ όλα όμως αποτυπώνουν την απόφαση των πολιτών 
για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και εθνική συνεννόηση. Η Βουλή που 
θα προκύψει δεν θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή, ούτε σε κομματική 
σύνθεση ούτε σε πολιτικό ύφος και ήθος. Εμείς, ως Παράταξη αλλά και 
ως γενιά, θα επιμείνουμε μέχρι να ηττηθεί ο αντιδραστικός λαϊκισμός που 
κυβερνά σήμερα και να ανοίξει ο δρόμος για προοδευτικές λύσεις. 

Είστε νέος και ενεργός δικηγόρος. Σκεφτήκατε ποτέ να εγκαταλεί-
ψετε την Ελλάδα όπως έχουν κάνει πολλοί συνομήλικοί σας;

Όχι. Δεν έλειψαν οι ευκαιρίες ή οι δυνατότητες. Όμως από κοινού με τη 
σύζυγό μου, αποφασίσαμε να μείνουμε με την οικογένειά μας και να πα-
λέψουμε εδώ. Για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας. Μαζί με τα παιδιά μας. 
Δεν ασκώ κριτική σε όσους συνομηλίκους ή συναδέλφους επέλεξαν να 
αξιοποιήσουν ευκαιρίες που τους δόθηκαν σε άλλες χώρες. Αυτό που 
θέλω είναι να πετύχω, να πετύχουμε, να τους δώσουμε το κίνητρο να 
επιστρέψουν. Να φέρουν τη γνώση και τη δημιουργικότητά τους ξανά 
στην Ελλάδα, για να δώσουμε όλοι μαζί πνοή στην πατρίδα μας. Δεν είναι 
εύκολο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταδίκασε τη δημιουργικότητα, 
την καινοτομία, την νεανική επιχειρηματικότητα και τις κυνήγησε ανελέ-
ητα. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε από την πρώτη κιόλας μέρα μετά από τις 
επόμενες εκλογές. 

Πρόσφατα καταθέσατε μήνυση κατ’ αγνώστων για υπόθεση πλα-
στογραφίας στο δήμο Νεάπολης Συκεών. Επίσης  στο δήμο βρίσκε-
στε εν αναμονή του δικαστικού συμβουλίου για παραπομπή ή όχι 
του κ. Δανιηλίδη σε δίκη. Τι συμβαίνει αλήθεια, ισχύει αυτό που 
λέει ο λαός ότι  όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά;

Είναι γεγονός πως η δημοτική αρχή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών έχει 
αποδείξει με το έργο της και συνεχίζει, πως το μόνο που προασπίζεται 
είναι  το συμφέρον του τόπου μας. Παρά τα εμπόδια που κάποιοι θέλουν 
να ορθώσουν για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, η ελ-
ληνική δικαιοσύνη θα αναδείξει την αλήθεια. Άλλωστε, επίτρεψε μου να 
δανειστώ τα λόγια του ποιητή μας Οδυσσέα Ελύτη «Πάντα, πάντα περνάς 
τη φωτιά για να φτάσεις τη λάμψη».

Αντώνης Σαουλίδης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ- αντιδήμαρχος Νεάπολης Συκεών 

«Όσο ο Φίλης θεωρεί το ΠΑΣΟΚ  
βρώμικο να μείνει με τον Καμμένο»

#politics
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Γεννημένος το 1961 στη Θεσσαλονίκη, 
μεγάλωσε στην Τριανδρία και σήμερα 
είναι πατέρας δυο παιδιών. Τοπογράφος 
στο επάγγελμα, από το 2000 μένει στο 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη,  ασχολήθηκε 
με τα κοινά για πρώτη φορά το 2006 
ως  Δημοτικός σύμβουλος Χορτιάτη. Σε 
εκείνες τις εκλογές ο συνδυασμός  είχε 
πάρει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και κατόρθωσε να κατα-
γράψει δυναμική της τάξης του 27%. Το 
2010 ήταν  υποψήφιος  δήμαρχος στον 
ενοποιημένο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. Η 
παράταξή του ήρθε τέταρτη και κατόρ-
θωσε να εκλέξει στο δημοτικό συμβού-
λιο μόλις δυο δημοτικούς συμβούλους. 
Στις εκλογές του 2014 δοκίμασε την 
τύχη του στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
πάλι για τον δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη, 
τερματίζοντας δεύτερος. Σημειώνεται 
πως στις δυο τελευταίες εκλογικές δι-
αδικασίες έλαβε και επίσημα το χρίσμα 
της Κουμουνδούρου. 

Προερχόμενος από το ΚΚΕ εσωτερικού 
σταμάτησε να ασχολείται με τα κόμματα 
το 1986, οπότε και αφοσιώθηκε στην 
δουλειά του. Υπήρξε φίλος του ΣΥΝΑ-
ΣΠΙΣΜΟΥ, δεν σκέφτηκε ποτέ να εντα-
χθεί στο ΠΑΣΟΚ, όπως έπραξαν αρκετοί 
«σύντροφοί» του και σήμερα θεωρείται 
ως «ο άνθρωπος του Σπίρτζη στην Θεσ-
σαλονίκη». 

Πως γνωρίστηκαν;

Τοποθετήθηκε στην θέση του προέδρου 
της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» το 
Φεβρουάριο του 2016. Σύμφωνα με 
πληροφορίες ο φίλος του και συνάδελ-
φός του, που σήμερα κατέχει τη θέση του 
αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 
και είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, 
Σωκράτης Φάμελλος τον πρότεινε στον 
τότε υπουργό Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη. Αντω-
νούδης και Σπίρτζης, σύμφωνα με όσα 
δηλώνουν και οι δυο, μέχρι τότε δεν 
είχαν καμία απολύτως σχέση. «Είχαμε 
μια καλή τυπική συνεργασία μέχρι πρό-
σφατα» αναφέρει στην KARFITSA ο πρό-
εδρος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Μια 
επίσκεψη ωστόσο του υπουργού στην 
πόλη, την περίοδο των συχνών κινητο-
ποιήσεων των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, 
τους έφερε πιο κοντά. Τότε, ο Αντωνού-
δης είχε αναλάβει να προσκαλέσει στην 

σύσκεψη και δημάρχους της Θεσσαλο-
νίκης. Μεταξύ άλλων τέθηκε και το ζή-
τημα του ΟΑΣΘ, ενώ έγινε γνωστό πως 
στις προθέσεις της Πολιτείας ήταν και 
παραμένει η δημιουργία δημόσιου φο-
ρέα αστικών συγκοινωνιών στην πόλη. 
Στην πορεία ο κ. Αντωνούδης ανέλαβε 
για λογαριασμό του υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων να πραγ-
ματοποιήσει και δεύτερη συνάντηση του 
Σπίρτζη με τους δημάρχους του νομού. 
Η σύσκεψη τελικά πραγματοποιήθηκε 
στο δημαρχείο Κορδελιού- Ευόσμου με 
πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και 
ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων ανακοίνωσε την πρόθεση της 
Πολιτείας για τη δημιουργία δυο κρατι-
κών οργανισμών, ενός που θα αναλάβει 
την εποπτεία και ενός που θα αναλάβει 
τη διαχείριση των αστικών συγκοινω-
νιών στην Θεσσαλονίκη (ΜΕΤΡΟ, Τραμ, 
θαλάσσια αστική συγκοινωνία και λεω-
φορεία). Μάλιστα το σχετικό νομοσχέδιο 
για τη δημιουργία των δυο αυτών φορέ-
ων αναμένεται να ολοκληρωθεί και να 
δημοσιευτεί τις προσεχείς εβδομάδες. 

«Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λάθη»

Πρόσφατα ο κ. Αντωνούδης συναντή-
θηκε με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στο 
γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσ-
σαλονίκη και ζήτησε να μειωθούν τα 
πρόστιμα που βεβαιώθηκαν σε μέλη του 
Κινήματος «Δεν Πληρώνω» που σήκω-
ναν την μπάρα των διοδίων και δεν πλή-
ρωναν το κόμιστρο. «Έγινε παρανόηση. 
Δεν ζητήσαμε να μειωθούν τα πρόστι-
μα αλλά να εναρμονιστούν τα πρόστιμα 
των διοδίων της Εγνατίας Οδού με εκεί-
να που ισχύουν και στις άλλες εθνικές 
οδούς» αναφέρει ο κ. Αντωνούδης στην 
KARFITSA. «Αντί να πληρώνουν το κό-
μιστρο επί πενήντα, να πληρώνουν επί 
είκοσι, αυτό ζητήσαμε» λέει χαρακτη-
ριστικά. Ο ίδιος δηλώνει επίσης ότι «ο 
κόσμος του κινήματος Δεν Πληρώνω 
είναι παραπλανημένος, «άλλο Δημόσια 
οδός Εγνατία και άλλο παραχωρησιού-
χοι». Παραδέχεται ότι και το κόμμα του, 
ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λάθη και πως «και τα 
κόμματα όπως οι άνθρωποι γίνονται σο-
φότεροι, πιο ώριμοι και πιο υπεύθυνοι 
όταν βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης». Σε 
σχετική ερώτηση της KARFITSA απαντά 

πως: «θα ήταν καλύτερο για το ΣΥΡΙΖΑ 
να είχε ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ πίεσε για να έρθει στην εξου-
σία, απέναντι όμως σε μια κυβέρνηση 
που ήταν παραδομένη για πολλούς μή-
νες». 

Αναφορικά με την παραχώρηση της 
εταιρίας στην οποία είναι πρόεδρος σε 
ιδιώτη- επενδυτή λέει ότι θα πρέπει να 
γίνουν σαφείς και συγκεκριμένοι οι όροι 
της παραχώρησης ενώ προαναγγέλλει 
τη λειτουργία άλλων δέκα σταθμών δι-
οδίων μέχρι το τέλος του έτους. Ταυτό-
χρονα, ο κ. Αντωνούδης τονίζει μεταξύ 
άλλων ότι: «η εταιρία θα μπορούσε να 
προχωρήσει σε συνεργασία με 
δήμους και περιφέρεις 
στην χώρα προκειμέ-
νου να παρέχει συμ-
βουλές και βοήθεια 
για την κατασκευή 
έργων υποδομής, έρ-
γων που δημιουργούν 
προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη του τόπου» 
καταλήγει.

Δηλώνει «ταγμένος» στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και δεν επιθυμεί να είναι 
υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές 

εκλογές, όποτε κι αν «στηθούν» 
κάλπες. Άνθρωπος τεχνοκράτης, 

για τους πολιτικούς της Θεσσαλο-
νίκης, «άνθρωπος που θέλει να 

φέρει σε πέρας αυτά που έχει 
αναλάβει» για τον ίδιο. Ο λόγος 

για τον πρόεδρο της εταιρί-
ας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

Απόστολο Αντωνούδη που 
για πολλούς θεωρείται ο 
«άνθρωπος του Σπίρτζη 

στη Θεσσαλονίκη».

Απόστολος Αντωνούδης, πρόεδρος εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Ο άνθρωπος του Σπίρτζη  
στη Θεσσαλονίκη

Του Βαγγέλη Στολάκη

#politics
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Μικραίνει όλο και πιο πολύ! Το «Πο-
τάμι» Θεσσαλονίκης που λίγο θέλει 
να γίνει… ρυάκι εξέλεξε γραμματείς 
πριν λίγες ημέρες. Στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης γραμματέας εξελέγη ο τοπικός 
σύμβουλος του Γιάννη Μπουτάρη και 
δικηγόρος, ετών μόλις… 25, Πέτρος 
Τερζής. Στη Β’ Θεσσαλονίκης γραμ-
ματέας εξελέγη ο υποψήφιος βου-
λευτής και πρώτος επιλαχών Νίκος 
Νυφούδης. 

Αληθεύει πως ο Γιάννης Μπουτάρης σκοπεύει 
να καθυστερήσει κι άλλο τις ανακοινώσεις για 
τον επικείμενο ανασχηματισμό της διοίκησης; 
Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν το τελευταίο 
διάστημα στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης ο 
δήμαρχος πρώτα θα περιμένει να ολοκληρω-
θούν οι αρχαιρεσίες του δημοτικού συμβουλί-
ου, σύμφωνα πάντα με όσα ορίζει ο νόμος και 
εκ των υστέρων θα προχωρήσει σε ανακοινώ-
σεις. Η σχετική διαδικασία θα λάβει χώρα στην 
αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στις 5 Μαρτίου. 
Βέβαια, κανείς εκ των στενών συνεργατών του 
δεν αποκλείει οι αλλαγές στο σχήμα και οι ανα-
κοινώσεις των νέων αντιδημάρχων να γίνου 
απευθείας με ανάρτηση των αρμοδιοτήτων τους 
στην Διαύγεια και μάλιστα… νύχτα, κάτι που 
έχει ξανακάνει στο παρελθόν

Μια σημαντική διάκριση έλαβε πριν λίγες ημέρες 
το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (European Sea 
Ports Organisation) ανακήρυξε το λιμένα Θεσσα-
λονίκης ως «Λιμάνι του Μήνα» αναγνωρίζοντας 
το σημερινό του ρόλο ως πύλη της Νοτιοανατολι-
κης Ευρώπης και κυρίως τις προοπτικές ανάπτυ-
ξης του. Τις τελευταίες ημέρες ο «καπετάνιος» του 
ΟΛΘ Κωνσταντίνος Μέλλιος πρέπει να είναι διπλά 
χαρούμενος αφού η εταιρία βραβεύτηκε καθώς 
αναδείχθηκε από τους αναγνώστες του περιοδι-
κού Χρήμα ως η τρίτη καλύτερη δημόσια εταιρία 
για την ανθεκτικότητα που επέδειξε το 2016. 

Στη θέση της συντονίστριας της συντονιστικής 
επιτροπής της Λαϊκής Ενότητας εξελέγη πριν λίγες 
ημέρες η Χριστίνα Σουλτανίδου. Η κ. Σουλτανί-
δου είναι στέλεχος του κόμματος του Παναγιώτη 
Λαφαζάνη από την ίδρυσή του αλλά και προσωπική 
φίλη του αρχηγού της ΛΑΕ. Υπήρξε υποψήφια βου-
λευτής στο παρελθόν και τους τελευταίους μήνες 
πρωτοστατεί κάθε Τετάρτη απόγευμα στο κίνημα 
εναντίον των πλειστηριασμών. Εκτός από την κ. 
Σουλτανίδου στο συντονιστικό όργανο συμμετέχουν 
επίσης οι:  Αθανασιάδου Μυρσίνη, Αναστασιάδης 
Νίκος, Γαϊτάνη Ιωάννα, Γκίμτσας Γιώργος, Γκό-
τσης Πέτρος, Μπίλιας Φώτης, Ρασπάκου Σούλα, 
Ρισμάνης Σπύρος, Χαραλαμπίδης Απόστολος και η 
πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Χαραλαμπίδου 
Δέσποινα. 

Μπορεί να μη φόρεσε αποκριάτικη 
στολή αλλά… το τσίκνισε ο αντιπερι-
φερειάρχης αγροτικής οικονομίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Φάνης Παπάς. Την τσικνοπέμπτη βρέ-
θηκε να διασκεδάζει σε ένα από τα πιο 
γνωστά bar- restaurant στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, όπως μαθαί-
νουμε είναι θαμώνας στο συγκεκριμένο 
μαγαζί, έτσι δε θα μπορούσε να λείψει 
από το party που διοργανώθηκε για τη 
συγκεκριμένη ημέρα.  

Θα αφήσουν τις άσπρες ποδιές, θα πάρουν χαρτί 

και μολύβι και θα καθίσουν ξανά στα… θρανία. Ο 

λόγος για τους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης 

οι οποίοι με σκοπό να εμπλουτίσουν το «οπλοστά-

σιό» τους σχετικά με τις πιο συχνές παθήσεις που 

ταλαιπωρούν τους ασθενείς -που εξυπηρετούν 

στα φαρμακεία τους- θα παρακολουθήσουν τον 

δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων που 

πραγματοποιεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσ-

σαλονίκης (ΦΣΘ). «Πρόκειται για πέντε τρίωρα 

μαθήματα με θέμα την καρδιακή ανεπάρκεια, τα 

οποία θα τα παρακολουθήσουν 100 φαρμακοποι-

οί, οι οποίοι θα αποκτήσουν πολύ περισσότερες 

γνώσεις από όσες είχαν» δήλωσε μεταξύ άλλων 

ο… «μόνιμος» πρόεδρος του ΦΣΘ, Κυριάκος 

Θεοδοσιάδης.

Το κοπή… το πίτα… για το ΠΑΣΟΚ 
Θεσσαλονίκης! Την περασμένη Κυ-

ριακή οι «πράσινοι» της πόλης 
βρέθηκαν στο συνεδριακό 
κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» 

στην… μικρή αίθουσα προκει-
μένου να ευχηθούν… Φλεβάρη 

μήνα «καλή χρονιά». Κεντρικός ομι-
λητής μπορεί να ήταν ο ευρωβουλευ-
τής της Ελιάς, Νίκος Ανδρουλάκης 
ωστόσο τα φλουριά –από τα τρία τα 
δυο- τα βρήκε η δεύτερη ευρωβου-
λευτίνα και Θεσσαλονικιά Εύα Καϊλή. 
Η κ. Καϊλή απουσίαζε από την εκδή-
λωση ωστόσο εκπροσωπήθηκε από 
συνεργάτη της που ήταν και η… τυ-
χερή. Για δώρο έλαβε δωροεπιταγές 
από γνωστό βιβλιοπωλείο της Θεσσα-
λονίκης. Μεταξύ άλλων είδαμε στην 
εκδήλωση τον Γιάννη Μαγκριώτη, τον 
Γιώργο Αρβανιτίδη, τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτη 
Αβραμόπουλο και άλλους. Στην εκδή-
λωση των πρασίνων μόνο… απαρα-
τήρητο δεν πέρασε το πράσινο παντε-
λόνι του γραμματέα της Νομαρχιακής 
Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, 
Χρήστου Παπαδούλη… Σημείωση: Η 
πίτα ήταν… homemade

Τη δέσμευση του υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία 
του ΤΕΙ Κιλκίς από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 σε νέο κτίριο 
μετέφερε o Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης 
Παντής, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς 
παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών,  Γιάννη Αμανα-
τίδη. Κύριο αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσαν η με-
τεγκατάσταση στο νέο κτίριο, ενώ εξετάστηκε η παρούσα 
κατάσταση του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Έν-
δυσης, καθώς και η στελέχωσή του με μέλη ΔΕΠ. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο κ. Αμανατίδης πρόσφατα πραγματοποίηση 
περιοδεία στον γειτονικό νομό της εκλογικής του Περιφέ-
ρειας… Όχι δεν ακούστηκε κάτι για «μεταδημότευση» του 
υπουργού…

#k
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Στις κερκίδες του Παλαί Ντε Σπορ και στην κεντρική 
σάλα «Νίκος Γκάλης», βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, μαζί με 
τον αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Πέτρο Λεκάκη και τον δη-
μοτικό σύμβουλο Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη. Οι τρεις 
τους παρακολούθησαν την αγαπημένη τους ομάδα που 
αναμετρήθηκε στον Τελικό Κυπέλου με την ομάδα του 
Παναθηναϊκού. Τα… likes και το σχόλια σε σχετική ανάρ-
τηση στο facebook έπεσαν «βροχή», με τον εντεταλμένο 
δημοτικό σύμβουλο του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργο 
Δημαρέλο να σχολιάζει καυστικά: «Μετά το ματς να δω αν 
θα χαμογελάτε...». Βέβαια, δε ξέρουμε ποιος από όλους 
έχει το «κοκαλάκι της νυχτερίδας», πάντως η ομάδα μπά-
σκετ του Άρη ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με εννιά 
πόντους διαφορά.

Μαρία Σπυράκη, Βούλα Πα-
τουλίδου, Χριστίνα Ταχιάου 

για το… δήμο Θεσσαλονίκης; 
Καιρός είναι να βγει γυναίκα 

δήμαρχος συζητούσαν παλαι-
οί κομματάρχες  ΠΑΣΟΚ, ΝΔ 

και… ΑΝΕΛ στην πόλη. «Όμως 
οι συγκρίσεις είναι τουλάχι-

στον άκομψες και άτοπες, διότι 
η μία εξελέγη πανελλαδικώς , 
η δεύτερη με διορισμό Τζιτζι-
κώστα και η τρίτη με ολίγους 
σταυρούς του ΠΟΤΑΜΙού που 

τις πήρες τελικά ο Σταύρος 
Θεοδωράκης (βλ έδρα)» έλεγε 
στο KARFITSA πρώην υπουρ-

γός του ΠΑΣΟΚ…

«Ο πιο… σινεφίλ δήμος υποστηρικτής της έβδομης 
τέχνης, στην ετήσια κοπή βασιλόπιτας της Ένωσης 

Κινηματογραφιστών» είπε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης δήμαρχος 
Πυλαίας Χορτιάτη. Σε ανάρτηση του με τον Κώστα Βουτσά 

έγραψε: «Νιώθω διπλή χαρά και περηφάνια για τους 
δύο δημοτικούς κινηματογράφους μας αλλά και για τις 

πέντε κινηματογραφικές μας λέσχες, αφού ο Δήμος μας 
ομόφωνα αναφέρθηκε ως ο πλέον πιο σινεφίλ υποστη-

ρικτής της έβδομης τέχνης ,στην ετήσια κοπή βασιλόπιτας 
της Ένωσης Κινηματογραφιστών που είχα την τιμή να 

συμμετάσχω μαζί με όλο το team του Πανοράματος 
τον αγαπητό Μιχάλη Μητρούση (ηθοποιό), τον Γιώργο 

Καρατάσιο εκπαιδευτικό), τον γενικό γραμματέα της 
κινηματογραφικής ένωσης, τον δικό μας Χρήστο Λιώδη 

και φυσικά τον ανεξάντλητο και μοναδικό Κώστα Βουτσά 
που με το αστείρευτο χιούμορ του μας έκανε ακόμα μια 
φορά να θυμηθούμε γιατί αγαπάμε και στηρίζουμε την 

έβδομη τέχνη!»

Πρόσκληση προσωπική προκειμένου να 
παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση πα-
ρουσίασης του σταθμού της Βενιζέλου 
στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης έλαβε από τον πρόεδρο της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γιάννη Μυλόπουλο ο 
πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έρ-
γων Στράτος Σιμόπουλος. Οι δυο άνδρες, 
όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 
είναι φίλοι και συνομιλητές, ενώ ο πρώ-
τος αναγνωρίζει έμπρακτα όπου σταθεί 
κι όπου βρεθεί τη συμβολή και το έργου 
του δεύτερου στο υπουργείο σε ό,τι αφο-
ρά το ΜΕΤΡΟ που έχει ταλαιπωρήσει επί 
δεκαετίες ολόκληρες του Θεσσαλονικείς. 
Σημειώνεται ότι ο κ. Μυλόπουλος ουκ 
ολίγες φορές έχει μιλήσει στην συγκεκρι-
μένη αίθουσα για τα αρχαία στη Βενιζέλου 
και το ΜΕΤΡΟ. Άλλοτε ως πρύτανης του 
ΑΠΘ, άλλοτε ως πρώην πρύτανης, άλλοτε 
ως πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ 3 και τώρα 
ως «κεφαλή» της εταιρίας που έχει ανα-
λάβει την κατασκευή του έργου! 

SMS

#karfitsomata

Μπείτε και βρείτε...
Η Visual Hellas σας προσφέρει επιλογές από τις μεγαλύτερες διεθνείς συλλογές rights managed, royalty free, edi-
torial εικόνων και clips. Πρόκειται για εικόνες με στυλ και υψηλή δημιουργικότητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς παρέχει 
τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το κόστος στον εκάστοτε προϋπολογισμό σας. Η Visual Hellas αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά καταξιωμένα πρακτορεία stock images, ειδησεογραφικά καθώς και συνδρομητικά ανάμεσά τους είναι 
το Masterfile, το Stockfood, το Alamy, το Χ17, το Startraks, το Afp και το Shutterstock. Τα αρχεία της Visu-
al Hellas καθημερινά εμπλουτίζονται με νέο υλικό rights managed, royalty free, paparazzi, αλλά και footage. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Visual Hellas, στο 210 3611064 ή ηλεκτρονικά στο 
sales@visualhellas.gr
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Του Ευθ. Καρανάσιου

Μπορεί οι τοπικοί παράγοντες και οι βουλευτές 
που είναι εκλεγμένοι να της… γύρισαν την πλάτη, 

ωστόσο την τίμησαν οι δυο αντιπρόεδροι της ΝΔ, 
Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης. Ο 

λόγος για την εκδήλωση που πραγματοποίησε η 
ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη στους 

Αμπελόκηπους της δυτικής Θεσσαλονίκης. 
Εκτός από τους δυο… «νούμερο δυο» του κόμ-

ματος στο ακροατήριο βρέθηκε και ο Θεόδωρος 
Καράογλου αλλά και εκπρόσωποι φορέων της 

Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση δεν ήταν κομματική 
αλλά επρόκειτο για μια επιστημονική ημερίδα και 

για το λόγο αυτό δεν ακυρώθηκε (λόγω θανάτου 
Μπασιάκου και με απόφαση Μητσοτάκη) όπως 

οι άλλες «γαλάζιες» εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. 
Η απουσία ορισμένων πολιτευτών βέβαια, τους 

οποίους στο παρελθόν η κα. Σπυράκη όταν έτρε-
χαν για το σταυρό… τους βοήθησε, σχολιάστηκε 

ποικιλοτρόπως. «Μάλλον  φοβούνται - τώρα που 
θα κατέβει στην Α’ Θεσσαλονίκης -  ότι θα τους 

πάρει την έδρα» ακούσαμε να λέει ένας παρευ-
ρισκόμενος. Σημειώνεται πως η κα. Σπυράκη 

εδώ και λίγες εβδομάδες έχει ανοίξει πολιτικό 
γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πιο 

συγκεκριμένα στην περιοχή της Διαγωνίου, ενώ 
όπως ακούγεται έχει ήδη νοικιάσει σπίτι στο 

οποίο μένει με τον σύζυγό της και τα δυο τους 
παιδιά Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές. Στην 

περιοχή της Διαγωνίου στεγάζονταν και τα παλιά 
και… παραδοσιακά γραφεία της ΟΝΝΕΔ Θεσσα-

λονίκης…

Στη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης ήδη ψάχνουν 
τον αντικαταστάτη του… Σταύρου Καλαφάτη για 

το δήμο της Θεσσαλονίκης. Ο βουλευτής έχει δη-
λώσει επίσημα και… ανεπίσημα ότι ενδιαφέρεται 

να διεκδικήσει ξανά τον δημαρχιακό θώκο Θεσ-
σαλονίκης οι κομματικοί όμως στην πόλη, έχουν 

άλλη οπτική. Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης ο πρώην 

πρόεδρός  και «Καραμανλικός»  Βάκης Φραντζής 
φέρεται να είπε: «Σήμερα η αντιπολίτευση είναι 

χλιαρή απέναντι στον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, 
υποτονική και άνευρη. Να αποφασίσουμε λοιπόν 

ότι θέλουμε ως ΝΔ το Δήμο Θεσσαλονίκης και 
μετά να κάνουμε όλοι μαζί… οργανωμένη αντι-

πολίτευση». Στην ίδια σύσκεψη πρόσκληση έλα-
βαν και παραβρέθηκαν και οι άλλοι τρεις πρώην 

πρόεδροι Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μηνάς Σα-
μαντζίδης και Δημήτρης Τσάμης. Σύμφωνα  με 

εκτιμήσεις της στήλης δεν αποκλείεται, λόγω φι-
λίας Μπουτάρη με τις οικογένειες Μπακογιάννη 

και Μητσοτάκη,  ο νυν δήμαρχος να υποστηρι-
χθεί από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άλλωστε αρκετά 

γαλάζια στελέχη όπως η κα Φωτεινή Πιπιλή είχαν 
ταχθεί υπερ αυτής της ιδέας… Να θυμίσουμε ότι 

ο κ Μπουτάρης στις εσωκομματικές εκλογές της 
ΝΔ στήριξε τον νυν αρχηγό της, κάτι που σίγουρα 

θα συνεκτιμηθεί στις όποιες αποφάσεις…

Περιχαρής και… υπερήφανος, ο τομεάρχης της 
Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Κιλκίς, Γιώρ-

γος Γεωργαντάς δημοσίευσε στα social media 
μία φωτογραφία μαζί με τον πρώην δήμαρχο 

Κιλκίς Τάσο Αμανατίδη, ο οποίος και βραβεύτη-
κε από τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Κιλκίς. 

Ο κ. Αμανατίδης είναι ο άνθρωπος που έθεσε τα 
θεμέλια του συγκεκριμένου Συλλόγου το 1980. 

«Είναι αισιόδοξο να βλέπεις την όρεξη των μελών 
του μεγάλου αυτού Συλλόγου για δουλειά και 

διακρίσεις. Ανάμεσα στις βραβεύσεις ξεχώρισε 
αυτή του πρώην δημάρχου Κιλκίς Τάσου Αμανα-

τίδη, στον οποίο ο αθλητισμός του Κιλκίς οφείλει 
πάρα πολλά. Εύχομαι υγεία και επιτυχία σε όλα 

τα μέλη του Συλλόγου», έγραψε ο κ. Γεωργαντάς 
που εξέφρασε τη στήριξή του στις δραστηριότη-

τες του Συλλόγου.

Μπορεί να χώρισε ωστόσο δεν θα 
βάλει και τα… μαύρα! Τουναντίον θα 
λέγαμε αφού η Ανθή Σαλαγκούδη κάθε 
Σαββατοκύριακο βρίσκεται και σε δια-
φορετικό σημείο του κόσμου. Δεν ξέ-
ρουμε βέβαια εάν η όμορφη παρουσι-
άστρια και κόρη του πρώην υπουργού 
της ΝΔ συνοδεύεται ή κάνει διακοπές 
solo! Πρόσφατα πόσταρε φωτογραφίες 
στο facebook από την Μύκονο! 

#k
arfi

tso
ma

taΑληθεύει πως ούτε η διευθύντρια του 
πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης 

Κατερίνα Νοτοπούλου μπόρεσε να βρει 
πρόσκληση για τον αγώνα κυπέλλου 
μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και τον 

Παναθηναϊκό;

ΑΠΟΡΙΑ

Είμαστε στο ίδιο 
έργο θεατές, η 

διαπραγμάτευση 
επί μήνες σέρνε-
ται, δυστυχώς ούτε 

τώρα έχουμε τελική 
συμφωνία που να 

οδηγεί και σε συγκε-
κριμένο προγραμμα-
τισμό για εκταμίευση 

δόσης. 

Με βάση το 3ο Μνη-
μόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, η 2η 

αξιολόγηση θα έπρεπε 
να είχε κλείσει πέρυσι τον 

Φεβρουάριο, με βάση την 
επικαιροποίηση του Μνη-

μονίου, τον Οκτώβριο και με 
βάση τις διαβεβαιώσεις του 
Τσίπρα στις αρχές Δεκεμβρί-

ου. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία 

Δεν θα αφήσουμε να επαναληφθεί το 2015

έχουμε τονίσει ότι η 2η αξιολόγηση θα έπρεπε να είχε κλείσει εδώ και πολύ 
καιρό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πράγμα που δεν έγινε και η χώρα 
βιώνει ήδη «σκηνές του έργου που ανέβηκε» το α’ εξάμηνο του 2015, αλλά και 
αυτού πριν από την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης. 

Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας πάντα με όρους εθνικής ευθύνης αντιμε-
τώπιζε τις κρίσιμες στιγμές του τόπου και δεσμευόμαστε ότι αυτό θα κάνουμε 
και τώρα

Με κοινό περίπτερο στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Βελιγρα-

δίου, συμμετείχαν ο δήμος Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο της πόλης. Στο πλαίσιο της πολύπλευρης συνερ-

γασίας τους οι δύο φορείς έδωσαν  το «παρών» τους σε μία από 

τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες τουριστικές εκθέσεις της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με σκοπό να προβάλουν στο κοινό 

και τους επαγγελματικούς φορείς τη Θεσσαλονίκη ως ελκυστικό 

τουριστικό προορισμό. Άλλωστε οι αγορές της Σερβίας και των 

υπόλοιπων βαλκανικών χωρών αποτελούν στόχο πρώτης προτε-

ραιότητας για τους τουριστικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.

Ενωτικός ο πρόεδρος. 
Αναφερόμαστε στον 
Παναγιώτη Αβραμόπου-
λο, την κεφαλή του 
δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης ο οποί-
ος είτε στις δημόσιες 
παρεμβάσεις του 
είτε στις κατ’ ιδίαν 
συζητήσεις που 
κάνει, προτάσσει 
πάντα την ομάδα. 

Ο κ. Αβραμόπουλος, όπως άλλωστε 
παραδέχονται πολλοί μέσα στο δήμο 

της Θεσσαλονίκης επιχειρεί να ξανα… 
κολλήσει την ομάδα του Γιάννη Μπουτάρη 

η οποία τους τελευταίους μήνες έχει 
σπάσει σε πολλά κομμάτια. Όπως λέει 

στους συνομιλητές του ο κ. Αβραμόπου-
λος «σκοπός μας πρέπει να είναι η πόλη 

να γυρίσει οριστικά σελίδα, να γίνει 
λειτουργική και σύγχρονη». Εδώ που 

τα λέμε, ο πρόεδρος δεν έχει κι άδικο. 
Θεωρητικά όλοι οι Μπουταρικοί τον ίδιο 

στόχο πρέπει  να έχουν: να βελτιώσουν 
την πόλη και την καθημερινότητα των 

πολιτών που ζουν σε αυτή! Προς αυτή την 
κατεύθυνση λοιπόν εργάζεται τόσους μή-

νες και ο ίδιος ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου!
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Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει Μπουτάρη το 2019; 

Το ερώτημα είναι εάν ο ίδιος ο Γιάννης Μπουτά-
ρης ενδιαφέρεται να τον στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 
ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η 
παράταξή του παραμένει πολυσυλλε-
κτική, ακομμάτιστη και ανεξάρτητη. 
«Ενδεχομένως ο Μπουτάρης να κάνει 
περισσότερο καλό στον ΣΥΡΙΖΑ από 
ότι το αντίστροφο» σχολίαζαν στην 
KARFITSA συνεργάτες του δημάρ-
χου. Εκτιμάται επίσης ότι ανάλογη 
θα είναι η στάση που θα κρατήσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλους δήμους 
του νομού. 

Ο δήμαρχος θέλει; 

Μια νέα υποψηφιότητα του Γιάννη Μπουτάρη 
για το δημαρχιακό θώκο της Θεσσαλονίκης 
το 2019 φαίνεται πως θα στηρίξει ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ. Αυτό τουλάχιστον συζητούν τοπικά στελέχη του 
κόμματος στα διάφορα «πηγαδάκια». Όπως έλεγε 
χαρακτηριστικά στην KARFITSA ΣΥΡΙΖΑίος παρά-
γοντας: «εάν ο Γιάννης Μπουτάρης είναι ο ίδιος 
υποψήφιος δήμαρχος το 2019 εκτιμώ ότι θα τον 
στηρίξουμε. Υπάρχει αυτό το κλίμα και σε επίπεδο 
κορυφαίων παραγόντων, το εισηγούνται επίσης 
πολλοί υπουργοί στον Αλέξη Τσίπρα». 
Μια σχετική συζήτηση έγινε μάλιστα πριν λίγες 
εβδομάδες σε γνωστό ουζερί του κέντρου της πό-
λης μεταξύ τοπικών παραγόντων και του υφυπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα. 
Μάλιστα ο τελευταίος φέρεται να δήλωσε στους 
συνομιλητές του (σημειώνεται πως στο παραδιπλα-
νό τραπέζι βρισκόταν και ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας): «Εννοείται παιδιά θα στηρίξουμε τον 
Γιάννη». Υπέρ της στήριξης της υποψηφιότητας του 
Γιάννη Μπουτάρη τάσσονται και άλλα κορυφαία 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργοί της κυβέρνησης, 
οι οποίοι είτε έχουν συνεργαστεί με τον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης είτε απλά τον… «γουστάρουν» όπως 
μας έλεγαν χαρακτηριστικά. 

Το όνομα του κυρ Γιάννη έχει πέσει και στις κομματι-
κές συνεδριάσεις, όπως για παράδειγμα σε σχετική 
συζήτηση που έγινε στην πολιτική γραμματεία του 
ΣΥΡΙΖΑ ή τις συσκέψεις της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκη. Η στήριξη των τοπικών 
παραγόντων στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης που ολο-
ένα μεγαλώνει έρχεται να επιβεβαιώσει πρόσφατο 
ρεπορτάζ της KARFITSA, στο οποίο αποκαλύπταμε 
το σχέδιο του κυβερνόντος κόμματος για διεύρυν-
ση σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Όπως είχε δηλώσει 
τότε στην KARFITSA ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Α’ 
Θεσσαλονίκης Μήτσος Δημητριάδης:  «Θα πρέπει 
να δούμε τις συμμαχίες μας και τη γραμμή μας. Και 
σε επίπεδο Ανοιχτής Πόλης θα υπάρξει αντίστοιχη 
διαδικασία. Η κουβέντα για συνεργασίες και συμμα-
χίες θα ξεκινήσει μετά την απόφαση της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήσεις και ζυμώσεις 
ωστόσο πάντα γίνονται. Δεν υπάρχει κάποια από-
φαση της Νομαρχιακής Επιτροπής. Το ότι υπάρχουν 
σκέψεις να πάμε κάπου με συνεργασία είναι γεγο-
νός αλλά δεν έχουμε ακόμα κάτι που να είναι ανα-
κοινώσιμο. Είμαστε αδύναμοι ως κόμμα στην το-
πική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν δήμοι όπου η πράξη 

έχει δείξει ότι οι παρατάξεις 
μας θα μπορούσαν να προ-

χωρήσουν καλύτερα συ-
νεργαζόμενες  με άλλες, 
φυσικά εκτός της ΝΔ. 
Δηλαδή, Θα μπορούσα-
με να συνεργαστούμε 
με ανεξάρτητα σχήματα, 

πρώην ή 

νυν ΠΑΣΟκων. Προφανώς το ΚΚΕ δεν έρχεται μαζί 
μας. Μιλάμε για το χώρο που υπάρχει μεταξύ της 
ΝΔ και του ΚΚΕ. Εφόσον συμπίπτουν οι απόψεις 
πέραν από τις γενικές θεωρήσεις εάν υπάρξουν 
συγκλίσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν και συνερ-
γασίες. Αλλά ακόμα είναι νωρίς» είχε δηλώσει στα 
τέλη Δεκεμβρίου 2016 ο κ. Δημητριάδης. 

Ο Τσίπρας… ψάχνεται στους δήμους 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόβλημα. Από τα μέλη του 
πανελλαδικά που αριθμητικά είναι λιγότερα από τα 
μέλη του ΠΑΣΟΚ ενεργά ασχολούνται μόλις οι δέκα 
χιλιάδες. Πρέπει να βρούμε συμμάχους και ερεί-
σματα στις τοπικές κοινωνίες» έλεγε χαρακτηριστι-
κά στην KARFITSA το ίδιο κορυφαίο στέλεχος του 
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος ξεκαθάρισε επίσης 
ότι ο πρωθυπουργός έχει λάβει εισηγήσεις από 
υπουργούς και βουλευτές της Θεσσαλονίκης υπέρ 
της στήριξης Μπουτάρη. 

Όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ο σημερινός 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης να είναι εκείνος που θα 
διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης το 
2019. 

Η καλή συνεργασία που έχει ο κ. Μπουτάρης με την 
διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου ευνοεί ένα εν-
δεχόμενο στήριξης του πρώτου από την Κουμουν-
δούρου. 

Σημειώνεται πως οι σχετικές συζητήσεις έχουν 
φτάσει και στα αυτιά της σημερινής επικεφαλής της 
«Ανοικτής Πόλης» Ρίας Καλφακάκου η οποία μπο-
ρεί να δηλώνει παρούσα και πως η σχετική από-

φαση για την ανάδειξη επικεφαλής της παράταξης 
που θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου το 2019 θα λη-

φθεί μέσα από την Γενική Συνέλευση της δη-
μοτικής παράταξης αλλά και τα αρμόδια κομ-
ματικά όργανα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ωστόσο 

εάν θα είναι σίγουρα υποψήφια δήμαρχος. 

Κορυφαίοι υπουργοί 
εισηγούνται  
στον Τσίπρα  
να δώσει χρίσμα 
στον σημερινό 
δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης

#politics
Του Βαγγέλη Στολάκη
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#έρευνα
Oι βορειοελλαδίτες… ξαναφτιάχνουν 

δόντια στον τόπο τους
Της Αρετής Τασούλα

Μέχρι τα τέλη του 2013, οι ασφαλισμέ-
νοι είχαν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρε-
σίες μόνο στους οδοντιάτρους των πο-
λυϊατρείων. Η παροχή αυτή σταμάτησε 
το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, 
λόγω της μεταρρύθμισης στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, που προέβλεπε την με-
ταβολή του ΕΟΠΥΥ από πάροχο και αγο-
ραστή υπηρεσιών υγείας, σε αγοραστή… 
αποκλειστικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΕΟΠΥΥ (που πλέον έχει μετονομαστεί 
σε ΠΕΔΥ) προχώρησε στη σύνταξη πρότα-
σης για την παροχή οδοντιατρικής περίθαλ-
ψης στους ασφαλισμένους του από ιδιώτες 
οδοντιάτρους, στις 7 Μαρτίου του 2014. Η Ελ-
ληνική Οδοντιατρική Υπηρεσία (Ε.Ο.Ο) είχε ως πά-
γιο αίτημα την ρήτρα στην οδοντιατρική περίθαλψη 
της τάξης του 5% του ετήσιου Προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ανερχόταν στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, 
δηλαδή, πιο απλά, να δαπανούνται 300 εκατομμύρια ευρώ 
για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες» 

Η 
αντ ιπρόταση 

του εθνικού φορέα 
έθετε την κοστολόγηση 

της δαπάνης στα 60 εκατομ-
μύρια ευρώ, προβλέποντας 

την ιδιωτική συμμετοχή των 
ασθενών σε ποσοστά από 20% 
(κυρίως για παιδιά κάτω των 16 
ετών) μέχρι 70% (για ενηλίκους, 
ως επί το πλείστον σε θεραπευτι-
κές πράξεις). Η Ε.Ο.Ο. και σύσσωμοι 
οι οδοντιατρικοί σύλλογοι της Ελλά-
δας αντιτάθηκαν της πρότασης και εν 
τέλει… δεν υπήρξε καμία συμφωνία. 

«Και να υπάρξει κάποια σύμβαση μεταξύ 
του ΕΟΠΥΥ και των οδοντιάτρων, θεωρώ, 

πως περισσότερα προβλήματα θα δημιουργηθούν, 
παρά θα λυθούν», αναφέρει ο κ. Γεώργιος Καραγεώργος, 

που διατηρεί οδοντιατρείο στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας μάλιστα 
πως «η κατάσταση έχει παγιωθεί ως 
έχει και δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί 
συμφωνία». Στο ίδιο μήκος κύματος 
και οι απόψεις της οδοντιάτρου κ. Κυ-
ριακής Παναγιωτίδου η οποία εκτιμά 
πως η σύναψη σύμβασης «δεν συμφέ-

ρει ούτε τους οδοντιάτρους, αλλά ούτε 
και τους ασθενείς». Από την άλλη, ο κ. 

Γεώργιος Αγγέλου, οδοντίατρος, επιση-
μαίνει πως «η συμμετοχή στον ΕΟΠΥΥ είναι 

εθελοντική. Αν θες συμμετέχεις, δεν σε υπο-
χρεώνει κανείς. Εκτιμάται, ανάλογα με αυτά 

που επιβάλλει η πολιτεία, αν συμφέρει τον κάθε 
οδοντίατρο η σύμβαση, και αναλόγως πράττει».

Περισσότερα τα προβλήματα στα δόντια…

Μέχρι στιγμής και από τότε που έγινε η προσέγγιση με-
ταξύ οδοντιάτρων και ΕΟΠΥΥ, δεν έχει πραγματοποιηθεί 
κάποια άλλη κίνηση για να ενταχθούν στα ταμεία των ασφα-

«Οι πολίτες δεν δίνουν το απαιτούμενο βάρος στη στοματική 
τους υγιεινή, με αποτέλεσμα τις σοβαρές συνέπειες τόσο 
στην υγεία όσο και στην ψυχολογία τους» συμφωνούν 
οδοντίατροι της Θεσσαλονίκης στην έρευνα που έκανε 
η karfitsa. Χρόνιο πρόβλημα αποτελούν οι «σχέσεις» 

οδοντιάτρων και ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι δεν έχουν καταλήξει σε 
επίτευξη συμφωνίας για ένα πακέτο -κοινά αποδεκτής 
οδοντιατρικής περίθαλψης- αλλά και οι περικοπές των 
επιχορηγήσεων σε κρατικούς φορείς. «Από την άλλη 

όμως, υπάρχουν και εκείνοι που βλέπουν κάποιο… φως 
στην υπόθεση, προσδιορίζοντας την θετική τους πτυχή στο 
όλο ζήτημα. Και όπως όλα δείχνουν, αρκετοί αρχίζουν να 

εμπιστεύονται ξανά περισσότερο την Ελλάδα από τη γειτονική 
Βουλγαρία…» όπως μας είπαν χαρακτηριστικά…
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Θετικά βήματα
 «Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει αύξηση του αριθμού των ασθενών στο τμήμα μας για 

όλες τις οδοντιατρικές πράξεις», δηλώνει ο κ. Ζουλούμης, εκτιμώντας πως «ο κόσμος έχει αντι-

ληφθεί πως η στοματική υγιεινή είναι ένα σοβαρό ζήτημα, παρόλο που η οδοντιατρική περίθαλψη 

θεωρείται… πολυτέλεια». Και συνεχίζει, «με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουμε μεγάλη 

προσέλευση για προληπτικές πράξεις, καθώς ο κόσμος αρχίζει και προσέχει τα δόντια του. Επί-

σης, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές και η περίθαλψη, σαφώς, είναι πολύ καλύτερη και πιο προσεκτική 

από την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι γειτονικές χώρες τα ελληνικά περιστατικά, και 

αυτό αρχίζει να το καταλαβαίνει ο κόσμος». Ενδεικτικά, να αναφερθεί πως μία προληπτική πράξη στο 

οδοντιατρικό τμήμα του ΑΠΘ κοστίζει 10 ευρώ. Πέραν της επιλογής των ασθενών για το που θα πραγμα-

τοποιήσουν την οδοντιατρική τους περίθαλψη, ένα ακόμη θετικό βήμα στο μείζον ζήτημα, είναι η δημιουργία 

δημόσιου οδοντιατρικού κέντρου στην Αθήνα, τον περασμένο Μάιο, για παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν 

όλο το φάσμα της στοματικής υγιεινής στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Το 

εν λόγω κέντρο απευθύνεται σε όλο τους ασφαλισμένους της Αττικής, όπως και όμορων νομών που δεν 

παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Αξιοσημείωτο δε, πως τα ποσοστά των οδοντιατρικών πράξεων υπερδιπλα-

σιάστηκαν σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Μένει, λοιπόν, να γίνουν αντίστοιχες κινήσεις πανελλαδικώς, και 

να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία μεταξύ ΠΕΔΥ και οδοντιάτρων…

#έρευνα
λισμένων οι οδοντιατρικές πράξεις. Αποτέλεσμα, ήταν η 
αναβολή των κοστοβόρων οδοντιατρικών πράξεων κα-
θώς και η προσφυγή των ασθενών κυρίως της Βόρειας 
Ελλάδας, σε γειτονικές χώρες και ειδικότερα στη Βουλγα-
ρία και τα Σκόπια, όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες, προ-
κειμένου να επιβαρυνθούν όσο το δυνατόν λιγότερο για 
την οδοντιατρική τους περίθαλψη. Όπως παρατηρεί ο κ. 
Καραγεώργος «μείωση δεν υπάρχει στον όγκο των πε-
λατών αλλά στην ποιότητα των δουλειών. Η διαφορά σε 
σχέση με παλαιότερα έγκειται περισσότερο στο ποιοτικό 
κομμάτι και όχι στο οικονομικό», με την, οδοντίατρο, κ. 
Άννα Αθανασιάδου να διαπιστώνει πως «υπάρχει αύξηση 
των ασθενών λόγω του ότι υπάρχουν περισσότερα προ-
βλήματα στα δόντια», και συνεχίζει, «τα φρόντιζαν περισ-
σότερο. Τώρα ένα σφράγισμα, για παράδειγμα, ενδέχεται 
να το αμελήσουν και να χρειαστεί σε βάθος χρόνου να 
χειροτερέψει η κατάσταση και να χρειαστεί περισσότερη 
δουλειά ένα δόντι».

Για… έξι μήνες στη Βουλγαρία για τα δόντια;

Όσον αφορά την προσφυγή των πολιτών σε γειτονικές χώ-
ρες ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης, κ. Αθανάσιος Δεβλιώτης διαπιστώνει πως «από τις 
αρχές κιόλας της κρίσης αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός 
των ασθενών που κατέφευγαν στη Βουλγαρία», γεγονός 
που φέρει, όμως, επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών. Η 
αδυναμία των πολιτών να μεταβαίνουν συνέχεια στις γει-
τονικές χώρες, όπως αναφέρει ο κ. Λάμπρος Ζουλούμης, 
γναθοχειρουργός και πρόεδρος του Τμήματος Οδοντια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει ως αποτέλεσμα «οι 
ασθενείς να μην περιθάλπονται σωστά, αλλά με προχει-
ρότητα, ειδικά σε οδοντιατρικές πράξεις που απαιτούν 

ένα εξάμηνο εργασιών, και ως συνέπεια οι περισσότεροι 
επιστρέφουν με δόντια που βρίσκονται σε ακόμη χειρότε-
ρη κατάσταση, γεγονός που μπορεί να βλάψει σε μεγάλο 
βαθμό τη συνολική τους υγεία». Η οδοντίατρος και επί-
κουρη καθηγήτρια της Οδοντιατρικής σχολής, υπεύθυνη 
στο διαγνωστικό τμήμα, κ. Αθηνά Κονδυλίδου καταγγέλ-
λει μάλιστα στην Karfitsa πως «μου έχει συμβεί, να έρθει 
ασθενής, ο οποίος είχε κάνει έναν χρόνο πριν συνολική 
αποκατάσταση της οδοντοστοιχίας του στο εξωτερικό, 
και να υποφέρει από φοβερούς πόνους. Προχωρήσαμε 
σε ακτινογραφίες και διαπιστώσαμε πως έλειπε το υλικό 
που βάζουμε για την έμφραξη των απονευρώσεων», το-
νίζοντας πως όταν οι οδοντίατροι προχωρούν σε μίνιμουμ 
θεραπείες οι οποίες δεν είναι σωστές και έτσι υπονομεύ-
ονται τα δόντια. Όπως παρατηρεί και η κ. Παναγιωτίδου 
«αρκετοί πελάτες έρχονται στο ιατρείο πρησμένοι» με τον 
κ. Αγγέλου, βέβαια, να τονίζει πως «δεν φταίνε τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται, αλλά η ταχύτητα με την οποία γί-
νονται οι οδοντιατρικές πράξεις».

«Τους έβγαλαν τα δόντια…»

Μία ακόμα πτυχή του προβλήματος αποτέλεσαν οι περι-
κοπές στις κρατικές επιχορηγήσεις. Μέχρι πέντε περίπου 
χρόνια πριν, το κράτος επιδοτούσε το Τμήμα Οδοντιατρι-
κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
600.000 ευρώ ετησίως. Οι περικοπές που έγιναν, μείωσαν 
δραματικά το ποσό στις 50.000 ευρώ, όπως μας διαβεβαι-
ώνει ο Λάμπρος Ζουλούμης, γναθοχειρουργός και πρόε-
δρος του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
με αποτέλεσμα το Τμήμα να σταματήσει την δωρεάν πε-
ρίθαλψη και να αρχίσει να χρεώνει τις οδοντιατρικές του 
πράξεις.

«Το προλαμβάνειν καλύτερο 
του θεραπεύειν»*
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Στην οδοντιατρική η πρόληψη χωρίζεται 
σε τρεις κατηγορίες: στην πρωταρχική 
πρόληψη που αφορά τις ασθένειες 

πριν την εμφάνιση τους η οποία χαρα-
κτηρίζεται και “πραγματική“ πρόληψη, 

στη δευτερεύουσα πρόληψη η οποία αφορά 
οποιαδήποτε ασθένεια που έχει κάνει την εμ-

φάνιση της αλλά είναι στα πρώιμα στάδια της εξέλιξης 
της, και τέλος στη τριτογενή που αφορά την πρόληψη των 
επιπλοκών της ήδη υπάρχουσας ασθένειας. Η «πραγμα-
τική» πρόληψη αρχίζει από τους πρώτους μήνες ζωής 
του παιδιού εκεί όπου οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την 
στοματική υγιεινή. Στη συνέχεια ο παιδοδοντίατρος θα 
καθορίσει πότε θα γίνουν τα προληπτικά σφραγίσματα, 
την συχνότητα των φθοριώσεων, καθώς επίσης αν το 
παιδί χρήζει ορθοδοντικής θεραπείας. 

Στους ενήλικες η πρόληψη αρχίζει με την σωστή ενημέ-
ρωση για την σημαντικότητα του εξαμηνιαίου ελέγχου. 
Κατά τον έλεγχο αυτόν θα γίνει η αποτρύγωση, το γυάλι-
σμα των δοντιών καθώς και ο ακτινογραφικός έλεγχος 
με ενδοστοματικές ακτινογραφίες στις περιοχές οι οποί-
ες εμφανίζουν «ύποπτα» σημάδια και τυχόν αρχόμενες 
τερηδόνες. Στη συνέχεια θα γίνει η ευαισθητοποίηση του 
ενηλίκου ως προς την σωστή στοματική υγιεινή η οποία 
απαρτίζεται από:  το βούρτσισμα με μια οδοντόβουρτσα 
μέσης σκληρότητας με τριχίδια του ίδιου ύψους, την απλή 
οδοντόκρεμα με φθόριο χωρίς κρυστάλλους, την τεχνική 
βουρτσίσματος που έχει επιλέξει ο εκάστοτε οδοντί-
ατρος αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε ασθενή, και 
τον καθαρισμό των δοντιών με μεσοδόντια βουρτσάκια 
εξατομικευμένα για όλους τους ασθενείς . Στη συνέχεια 
θα πρέπει να αξιολογηθεί η θέση των τρίτων γομφίων 
με μια πανοραμική ακτινογραφία και η εξαγωγή τους αν 
εκείνοι δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα. Η πρόληψη 
όμως δεν σταματάει στην στοματική κοιλότητα. Θα πρέ-
πει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τις διαταρα-
χές της κροταφογναθικής άρθρωσης στα πρώιμα κιόλας 
στάδια τους.

Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι επωφελείται πρωτί-
στως ο ίδιος ο ασθενής μιας και αποτρέπεται η εμφάνιση 
της νόσου. Εκτός αυτού όμως, κερδίζει και  ο τομέας 
της υγείας γενικά καθώς μειώνονται οι ανάγκες για 
περισσότερες θεραπείες, η χορήγηση αντιβιώσεων, οι 
εργατοώρες και οι πιθανές  επιπλοκές. Με την πρόληψη 
είναι δυνατόν να προλάβουμε την εμφάνιση μιας νόσου 
και να διατηρήσουμε έναν πλήρη, υγιή οδοντικό φραγμό 
εφόρου ζωής. Εξάλλου η  γενική υγεία και στοματική 
υγιεινή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και 
είναι απαραίτητη η πλήρης ισορροπία ανάμεσα στις δύο 
καταστάσεις. 

Συμπερασματικά η πρόληψη είναι το πρώτο και το ση-
μαντικότερο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει ένας ευσυ-
νείδητος οδοντίατρος, ενεργοποιώντας τον ασθενή προς 
μια ορθή-καθημερινή στοματική υγιεινή . Απουσία νόσου 
σημαίνει έλλειψη συμβαμάτων και παρουσία ευτυχίας 
από τη μεριά ασθενή αλλά και γιατρού.

*(Ιπποκράτης 460-370 πΧ)  
**Ο κ Αργυρόπουλος είναι χειρούργος-οδοντίατρος
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Έχουμε μια καταπληκτική ικανότη-
τα στη χώρα αυτή να προκαλούμε 
προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα 
συμπολίτες μας που θέλουν να 
βγάλουν διαβατήριο αναγκάζονται να 
προχωρήσουν και στην έκδοση νέας 
ταυτότητας, γιατί είχαν την ατυχία να 
αναγράφεται στις νυν ταυτότητες τους 
ο τόπος γέννησης τους συντετμημένα 
και όχι ολογράφως.

Αντί δηλαδή για παράδειγμα για το 
ορθό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ υπάρχει το 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, λεπτομέρεια στην οποία 
ελάχιστη σημασία δίναμε μέχρι τώρα 
αλλά πλέον είναι απαγορευτική για 
την έκδοση διαβατηρίου. Και αυτό 
γιατί, όπως απάντησε σε σχετική 
ερώτηση μου στη Βουλή ο αρμόδιος 
αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Νίκος Τόσκας «η ύπαρξη 

περιπτώσεων διαπίστωσης 
τυχόν λαθών σε παλαιά 

έντυπα δελτίων ταυτό-
τητας, λόγω σύντμησης 
ή αποκοπής στοιχείων, 
δημιουργεί την υποχρέ-
ωση σύστασης στους 

κατόχους τους να προβούν 
στην αντικατάσταση αυτών 

και στον εφοδιασμό τους με νέα, 
αντίστοιχα».

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι 
το γιατί πρέπει να την πληρώσουν 
οι πολίτες για το λάθος αυτό. Γιατί η 
έκδοση νέας ταυτότητας γεννά στον 
πολίτη την υποχρέωση ενημέρωσης 
της εφορίας, των τραπεζών και πάει 
λέγοντας. Το δεύτερο ζήτημα που 
προέκυψε είναι η ασφυξία στα αστυ-
νομικά τμήματα, με τους συμπολίτες 
μας να περιμένουν σε ουρές και τους 
αστυνομικούς να έχουν αφήσει τα 
καθήκοντα τους στο δρόμο και τον 
πόλεμο κατά της εγκληματικότητας 
και να ασχολούνται αποκλειστικά με 
δουλειά γραφείου…

Το οξύμωρο δε είναι, πως την ώρα 
που ο κύριος Τόσκας απέκλειε κάθε 
ενδεχόμενο αλλαγών στη σχετική 
εγκύκλιο με την αιτιολογία πως «δεν 
είναι νομικά εφικτό τα προβλεπόμενα 
στοιχεία που μεταφέρονται από το 
δελτίο ταυτότητας στο διαβατήριο να 
παρουσιάζουν έστω και την ελάχιστη 
διαφορά», ο εκπρόσωπος Τύπου της 
Ελληνικής Αστυνομίας άφηνε ανοιχτό 
το ενδεχόμενο να βρεθεί άμεσα λύση.

Προφανώς η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου με το Αρχηγείο της Ελλη-
νικής Αστυνομίας έχουν διαφορετική 
προσέγγιση για το πώς θα αντιμετω-
πιστεί το πρόβλημα που ανέκυψε… 
Και όσο οι αρμόδιοι ψάχνονται, οι 
γεννημένοι στη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ καλούνται 
να πληρώσουν για μία ακόμη φορά το 
μάρμαρο της νεοελληνικής γραφειο-
κρατικής παράνοιας…

*Ο κ. Φωκάς είναι βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης 
Κεντρώων

Η μη ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης του 
ελληνικού προγράμματος αναζωπύρωσε και 
πάλι τα σενάρια εξόδου της χώρας από την 
Ε.Ε., το περίφημο Grexit. Άλλωστε, «το Grexit 
δεν κοιμάται ποτέ», σύμφωνα με ευρωπαίο 
αξιωματούχο, ο οποίος θέλησε να καταδείξει 
τις προοπτικές που υπάρχουν για ένα νέο 
αδιέξοδο στη διαπραγματευτική διαδικασία, 
ανάλογο με εκείνο του πρώτου εξαμήνου του 
2015. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δανειστές πιέζουν για την 
λήψη νέων μέτρων που προβλέπουν μειώσεις 
στις συντάξεις και απελευθέρωση του μέτρου 
των μαζικών απολύσεων, με την κυβέρνηση 
να δηλώνει ότι δήθεν αντιστέκεται και ότι δεν 
πρόκειται να προχωρήσει στην μείωση των 

συντάξιμων αποδοχών «ούτε ένα ευρώ».

Εντός συνόρων, η κυβέρνηση 
δηλώνει ικανοποιημένη για το 
πλεόνασμα που προέρχεται κυ-
ρίως από την υπερφορολόγηση, 
αδυνατώντας να κατανοήσει τον 

βαθμό ανέχειας στην οποία βρίσκε-
ται σήμερα η ελληνική κοινωνία. Και 

μόνο το γεγονός ότι 7000 άνθρωποι ανά 
δευτερόλεπτο(!) επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα 
keaprogram.gr για να ενημερωθούν σχετικά 
με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ) και ότι σε δύο μόλις ημέρες 57.000 
άνθρωποι υπέβαλλαν αίτηση για να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα, καταδεικνύει το 
μέγεθος της φτωχοποίησης της ελληνικής 
κοινωνίας. 

Την ίδια ώρα, οι αυξημένες ασφαλιστικές 
εισφορές που προβλέπονται ελέω ενίσχυσης 
του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) ωθούν χιλιάδες ελεύθερους επαγ-
γελματίες να κλείσουν το δελτίο παροχής 
υπηρεσιών (μπλοκάκι) που διαθέτουν. 
Μάλιστα, υπολογίζεται ότι περισσότερα από 
100.000 «μπλοκάκια» θα παύσουν να λειτουρ-
γούν το επόμενο διάστημα, λόγω αδυναμίας 
των κατόχων τους να ανταπεξέλθουν στις 
δυσβάστακτες  εισφορές. Αυτό σημαίνει ότι οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν τρεις επιλογές: είτε να 
μείνουν άνεργοι, είτε να αλλάξουν επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό, είτε να συνεχίσουν 
να απασχολούνται, με καθεστώς «μαύρης» 
εργασίας. 

Σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση καλείται 
είτε να ολοκληρώσει άμεσα την διαπραγμά-
τευση για την β’ αξιολόγηση, είτε να κάνει στην 
άκρη και να προκηρύξει εκλογές. Ο τόπος 
χρειάζεται λύσεις στα προβλήματα και μόνο η 
ΝΔ έχει το πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυνα-
μικό και την υπευθυνότητα που απαιτείται για 
να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Οποιαδήποτε 
άλλη επιλογή θα είναι καταστροφική για τον 
τόπο.            

*Ο κ. Ορφανός είναι πρώην υπουργός και 
πρώην βουλευτής της ΝΔ 

Είναι πλέον κοινοτοπία να αναφερθεί κανείς στην 
σημασία του Οικουμενικού Ελληνισμού για τη 
μητέρα Ελλάδα. Οι Έλληνες απ’ άκρου σ’ άκρον της 
υφηλίου, όπου βρέθηκαν, κατάφεραν να αναπτύξουν 
κοινότητες που κέρδισαν το σεβασμό των τοπικών 
και εθνικών κοινωνιών. Η παρουσία των ελλήνων 
στο πλευρό των Προέδρων των ΗΠΑ (μιας και είχαμε 
πριν λίγες μέρες την ορκωμοσία Τραμπ) κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, μαρτυρά του λόγου το αληθές.

Εδώ και δεκαετίες σε πολιτικό επίπεδο, γίνεται λόγος 
για τη σημασία της εκτός εθνικών συνόρων Ελλάδας, 
ωστόσο παρά το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία φρό-
ντισε να θεσμοθετήσει όργανα τα οποία συμβάλλουν 
στην ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια (ΣΑΕ, 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Ειδική 
Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς στη 
Βουλή), απουσιάζει η συγκροτημένη πολιτική για την 
αξιοποίησή της. Κορωνίδα του ζητήματος αυτού είναι 
το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί στους ανά τον 
κόσμο Έλληνες το θεμελιώδες δικαίωμα ψήφου. Το 
δικαίωμα δηλαδή να παρεμβαίνουν με την ψήφο τους 

στη μοίρα της πατρίδας τους. Μιας πατρί-
δας που στις περισσότερες περιπτώσεις 

τους ανάγκασε να ξενιτευτούν –όπως 
συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια της 
κρίσης με τη μαζική έξοδο από τη χώρα 
των νέων ανθρώπων προς αναζήτηση 
εργασίας. 

Πρέπει να θυμίζουμε ότι η Νέα Δημο-
κρατία είναι η παράταξη που πίστευε, 

πιστεύει και σταθερά προωθεί τα ζητήματα 
της Ομογένειας και, βέβαια, την αναγκαιότητα 

άμεσης συμμετοχής των ομογενών στις εθνικές 
εκλογές: ως κυβέρνηση το 2008 εισηγήθηκε την 
Ψήφο των Αποδήμων, αλλά λόγω της αυξημένης 
πλειοψηφίας που απαιτείτο, δεν έγινε νόμος γιατί η 
τότε αντιπολίτευση (συμπεριλαμβανομένου και του 
ΣΥΡΙΖΑ) το καταψήφισε. Το Μάιο του 2016 έφερε 
στη Βουλή σχέδιο νόμου προς ψήφιση με το οποίο 
δίνεται δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές για 
τους Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο εξωτερικό. 
Δυστυχώς και αυτή τη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση 
στάθηκε απέναντι στους ομογενείς…

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε κιόλας το στίγμα της 
πολιτικής που θα ακολουθήσουμε, τόσο με το σχέδιο 
νόμου για την ψήφο των ομογενών, όσο και με την 
σύσταση Γραμματείας Οικουμενικού Ελληνισμού 
(εντάσσοντας σε αυτήν τον Κυπριακό και τον Ποντι-
ακό Ελληνισμό και τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες) 
αλλά και με την παρουσία του ως τελετάρχης στη 
μεγάλη Παρέλαση της 5ης Λεωφόρου στη Νέα Υόρκη 
για την Εθνική Ανεξαρτησία, το 2016. Γιατί η δική 
μας θέση, όπως εκφράστηκε από τον πρόεδρο, είναι 
ξεκάθαρη: μόνο όφελος θα έχει η Ελλάδα από την 
ενεργό συμμετοχή των αποδήμων στα κοινά και στην 
πολιτική ζωή στη χώρα μας.

Υπηρετώντας από το 2000 τον Απόδημο Ελληνισμό, 
πρέπει να πω ότι τα θέματα που απασχολούν την ομο-
γένεια είναι καταγεγραμμένα. Και ότι η συγκυρία της 
μεγάλης οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής κρίσης 
την οποία βιώνει η πατρίδα μας, καθιστά ακόμη πιο 
επιτακτική την οριστική θεσμική και ουσιαστική προ-
σέγγιση της ομογένειας από την ελληνική πολιτεία. 
Καθιστά επιβεβλημένη την χάραξη συγκεκριμένης 
πολιτικής στο θέμα αυτό, μέσα από τα θεσμικά «εργα-
λεία» που έχουμε ήδη δημιουργήσει τα προηγούμενα 
χρόνια. Το δικαίωμα ψήφου, η πραγματική συμμετοχή 
των ομογενών στις πολιτικές εξελίξεις της κοινής μας 
πατρίδας, θα είναι το πρώτο βήμα αλήθειας, αυτό που 
θα αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την 
Ελλάδα που αγωνίζεται, με την Ελλάδα που προοδεύ-
ει, με την Ελλάδα που διακρίνεται. Και θα είναι η βάση 
για την άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής στα θέματα 
του Οικουμενικού Ελληνισμού.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι αναπληρωτής Τομε-
άρχης Εξωτερικών Ν.Δ. για θέματα απόδημου 
ελληνισμού, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη ή… Θεσ-νίκη;«Πρώτο βήμα αλήθειας  
η ψήφος των ομογενών»

Πώς θα βγούμε από το 
σημερινό αδιέξοδο
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Aνοικτή Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού διοργανώνει η Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης Καλαμαριάς, την Τετάρτη 1 Μαρτίου, στις 6:30 
το απόγευμα, στο Θεατράκι της Χηλής. Στη διάρκεια 
της εκδήλωσης θα μιλήσουν διακεκριμένοι επιστή-
μονες, ακαδημαϊκοί και καθηγητές, οι οποίοι θα 
ενημερώσουν μαθητές (γυμνασίων και λυκείων) 
αλλά και γονείς, σχετικά με τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρονται, κα-
θώς επίσης και για τις συνεχείς και απρόβλεπτες 
εξελίξεις στον αιώνα που ζούμε, σε διάφορους το-
μείς (όπως στην τεχνολογία, την οικονομία, και την 
κοινωνία), που καθιστούν την καθημερινότητα πιο 
σύνθετη, τις επαγγελματικές δραστηριότητες πολυ-
πλοκότερες και την αγορά εργασίας ολοένα και πιο 
απαιτητική.

Δωρεάν ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς και ιστορι-
κούς χώρους της πόλης διοργανώνει η 1η δημο-
τική κοινότητα Θεσσαλονίκης έως και την Κυριακή 
26 Μαρτίου 2017. Στόχος του προγράμματος, που 
περιλαμβάνει συνολικά 19 ξεναγήσεις, είναι η γνω-
ριμία των δημοτών με τον πολιτιστικό πλούτο και 
την ιστορία της πόλης, με τη συνδρομή έμπειρων 
και εξειδικευμένων ξεναγών.  Οι ξεναγήσεις πραγ-
ματοποιούνται σε ομάδες που δεν  υπερβαίνουν τα 
40 άτομα, με εκκίνηση από συγκεκριμένα σημεία.

Ένα ακόμη άλμα στο θέατρο και τον πολιτισμό επι-
χειρεί ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, προσφέροντας 
την ευκαιρία στο ευρύ κοινό, τους εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές να παρακολουθήσουν δωρεάν 
μια μοναδική θεατρική παράσταση του ΚΘΒΕ. Ανα-
πτύσσοντας και εξελίσσοντας τη στενή συνεργασία 
του δήμου με την Κρατική Σκηνή στην πόλη, που 
επιβεβαιώνεται μέσα από τη συμμετοχή του στη 
θεατρική γιορτή των ΔΗΠΕΘΕ, «ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ», 
αλλά και την υλοποίηση για δεύτερη χρονιά του 
πρωτοπόρου προγράμματος για την ανάπτυξη της 
θεατρικής αγωγής στα σχολεία με τη δωρεάν πα-
ρακολούθηση παραστάσεων από τους 11.000 και 
πλέον μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με το κόστος να καλύπτεται εξολο-
κλήρου από το δημοτικό ταμείο, μια νέα πρωτο-
βουλία φέρνει τους συνδημότες και συμπολίτες μας 
σε μια ακόμη επαφή με το θέατρο. Πρόκειται για 
το έργο «ΑΣΚΗΤΙΚΗ» του Νίκου Καζαντζάκη, που 
αποτελεί παραγωγή του Κ.Θ.Β.Ε. στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του στον εορτασμό του «Έτους Νίκου 
Καζαντζάκη», όπως έχει χαρακτηρισθεί το 2017, 
και το οποίο θα ανεβεί στη δημοτική σκηνή των Συ-
κεών για λίγες παραστάσεις. Το έργο «ΑΣΚΗΤΙΚΗ» 
παρουσιάσθηκε για λίγες παραστάσεις στο Μικρό 
Θέατρο της Μονής Λαζαριστών σημειώνοντας με-
γάλη επιτυχία, για να ακολουθήσουν άλλες παρα-
στάσεις σε επιλεγμένους χώρους της Θεσσαλονί-
κης, εξαιτίας της μεγάλης ζήτησής του. Ανεβαίνει 
σε σκηνοθεσία του Aνδρέα Κουτσουρέλη, και είναι 
μια θεατροποιημένη εκδοχή του γνωστού έργου 
του Νίκου Καζαντζάκη, ενός συμπυκνωμένου κει-
μένου που εκφράζει τη μεταφυσική πίστη του μεγά-
λου Κρητικού συγγραφέα.

Επαγγελματικός προσανατολισμός  
στην Καλαμαριά! 

Ξεναγήσεις στην πόλη!

Συνεργασία ΚΘΒΕ με δήμο 
Νεάπολης Συκεών! 

Ο Γιώργος Λιανός  
στο Ωραιόκαστρο! 

Καταδικάστηκε πρώην συνδικαλιστής  
του δήμου Θεσσαλονίκης 

Μπορεί ο καιρός να τους τα χάλασε, όμως δεν ήταν 
ικανός να καταστρέψει την μεγάλη καρναβαλική γιορτή 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση αν και 
θα πραγματοποιούνταν στο δρόμο, τελικά έγινε στο 
«Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο». Μασκαρά-
δες μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους 
χορεύοντας υπό τον ήχο αποκριάτικων τραγουδιών. 
Σε σχετική ανάρτησή του στο facebook ο δήμαρχος 
της περιοχής Αστέριος Γαβότσης σχολίασε: «Και φέτος 
δώσαμε χαρά στους μικρούς μας φίλους με τα αποκρι-
άτικα πάρτι που διοργανώθηκαν στις τρεις δημοτικές 
ενότητες του δήμου μας. Χαρούμενα προσωπάκια, γέ-
λια, χρώματα και χαμόγελα από τους διασκεδαστές των 
πάρτι πλημμύρισαν τα κλειστά γυμναστήρια Ωραιοκά-
στρου, Νεοχωρούδας και Δρυμού. Ευελπιστούμε κάθε 
χρόνο να είμαστε σε θέση να χαρίζουμε χαμόγελα σε 
όλο και περισσότερα παιδιά». Guest star της γιορτής 
ήταν ο τραγουδιστής Γιώργος Λιανός. Όπως μάθαμε η 
επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιστή έγινε λόγω… 
κασέ, το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με 
άλλους τραγουδιστές! 

Ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, με 3ετή αναστολή, επέ-
βαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, 
στον πρώην πρόεδρο των εργαζομένων στο δήμο Θεσ-
σαλονίκης, Ηλία Μανουσαρίδη, που κρίθηκε ένοχος για 
διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ο πρώην συνδικαλιστής 
κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου, ως «πρωτα-
γωνιστής» επεισοδίου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο 
του 2011, στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου ο 
δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης είχε συγκαλέσει σύσκε-
ψη με άλλους δημάρχους και αυτοδιοικητικούς παρά-
γοντες. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εξεύρεση 
λύσης στο θέμα της καθαριότητας, καθώς, εκείνες τις 
ημέρες ήταν σε εξέλιξη απεργιακές κινητοποιήσεις των 
δημοτικών υπαλλήλων και τα σκουπίδια σχημάτιζαν 
«λόφους» στους δρόμους της πόλης. Δημοτικοί υπάλ-
ληλοι, με επικεφαλής τον κατηγορούμενο, θεωρώντας 
ότι πίσω από τη σύσκεψη κρύβεται προσπάθεια ανάθε-
σης της αποκομιδής σκουπιδιών σε ιδιώτες, εισέβαλαν 
στην αίθουσα, προκαλώντας -σύμφωνα με το κατηγο-
ρητήριο- ένταση, ενώ η «παρέμβασή» τους οδήγησε 
στη ματαίωση της σύσκεψης. Εξεταζόμενος ως μάρτυ-
ρας από το δικαστήριο, ο Γ. Μπουτάρης περιέγραψε τα 
γεγονότα που εκτυλίχθηκαν, επιβεβαιώνοντας τα όσα 
αναφέρονται στο κατηγορητήριο.

Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά 38.000 νοικοκυριά έλα-
βαν την μπλε τσάντα ανακύκλωσης συνοδευόμενη 
από ενημερωτικό υλικό και σχετική επιστολή του 
δημάρχου στον δήμο Παύλου Μελά. Όλα αυτά έγι-
ναν στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας προ-
ώθησης της ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στην περιοχή. Όταν ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία ο δήμος θα έχει αυξήσει τους 
κάδους από 750 σε 1.350, έτσι ώστε να πυκνώσει 
το δίκτυο των μπλε κάδων σε όλες τις γειτονιές 
και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους Αθανάσιο 
Λαζαρίδη και Δημήτρη Αθάνατο να δηλώνουν ευ-
χαριστημένοι από την ταχύτητα ικανοποίησης των 
αιτημάτων των πολιτών για αντικατάσταση των 
παλιών κάδων ή και τοποθέτηση μπλε κάδων σε 
νέα σημεία. Στην επιστολή του ο δήμαρχος Δημή-
τρης Δεμουρτζίδης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι 
ενημερωμένοι ενεργοί πολίτες είναι ο κινητήριος 
μοχλός για να υλοποιηθούν οι στόχοι του προ-
γράμματος ανακύκλωσης. Σας καλούμε να γίνεται 
αρωγοί στην προσπάθεια του Δήμου Παύλου Μελά 
να διαχειριστεί ολοκληρωμένα και αποτελεσματι-
κά τα απορρίμματα». 

Φουλ ανακύκλωση  
στο δήμο Παύλου Μελά! 

#downtown #downtown #downtown #downtown
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Ο… ασκός του Αιόλου μοιάζει να άνοιξε μετά το ρεπορτάζ της εφημερίδας KARFITSA, για το 102ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης που στεγάζεται σε κατάστημα επί 
της οδού Καρακάση 1. Νήπια κοιμούνται στα πατάρια, χωρίς να έχουν αυλή να παίξουν και με τη φύλαξη να περιορίζεται σε χαμηλά κάγκελα που θα μπορούσαν 
να επιτρέψουν την ανενόχλητη έξοδο και είσοδο οποιουδήποτε σε αυτό. Ελλείψεις και παραλείψεις βγήκαν στην επιφάνεια, με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης 

του δήμου Θεσσαλονίκης να κάνουν λόγω ακόμη και για κίνδυνο να «τους έρθει ο ουρανός στο κεφάλι, από έναν πιθανό σεισμό»! Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Α’ 
Συλλόγου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης «Ο Προμηθέας» κάνει λόγο για «δραματική υποβάθμιση της εκπαίδευσης». 

«Χωρίς αντισεισμική 
προστασία τα σχολεία 

του δήμου Θεσσαλονίκης»!

«Πρέπει να βρεθεί λύση… χθες. Το θέμα της 
σχολικής στέγης είναι μεγάλο και πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα για μια δημοτική 
αρχή, επειδή άπτεται της καθημερινότητας 
των πολιτών. Δυστυχώς, σε θέματα καθη-
μερινότητας η διοίκηση Μπουτάρη παίρνει 
κάτω από τη βάση. Το απέδειξε, εξάλλου, 
στην πρόσφατη κακοκαιρία. Δεν κατάφερε 
να διαχειριστεί πέντε πόντους χιόνι. Είναι 
πρώτη και καλύτερη στα ασήμαντα και τε-
λευταία στα σημαντικά», λέει στην Karfitsa 
o επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης και της δημοτικής παράταξης «Εντάξει», 
Σταύρος Καλαφάτης. «Αναφέρω ενδεικτικά 
ότι έχουμε προτείνει την αξιοποίηση δημοτι-
κών οικοπέδων για τη δημιουργία σχολικών 
υποδομών, την κατασκευή σχολείων ειδικής 
εκπαίδευσης (μουσικό/ αθλητικό /ΑμεΑ /
διαπολιτισμικό) και, κυρίως, τη συνεχή πα-
ρακολούθηση των προδιαγραφών για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συνεχή 

συντήρηση των εγκαταστάσεων. Κι όλα αυτά 
έγκαιρα, ώστε να προλαβαίνουμε τις προθε-
σμίες και να μην «κολλάμε» στις διαδικασίες 
που είναι χρονοβόρες», συμπλήρωσε ο κ. 
Καλαφάτης. 

Χώροι… ακατάλληλοι για παιδιά

Από την πλευρά της η επικεφαλής της πα-
ράταξης «Θεσσαλονίκη – Ανοιχτή Πόλη» 
Ρία Καλφακάκου, σημειώνει ότι: «υπάρχει 
ένα σχέδιο αναβάθμισης των σχολείων, στο 
βαθμό που γνωρίζουμε από την πλευρά της 
διοίκησης, αλλά το ζήτημα είναι να γίνει μία 
συνολική καταγραφή της κατάστασης όλων 
των σχολικών μονάδων». Αναφορικά με το 
κομμάτι της χρηματοδότησης, η κ. Καλαφα-
κάκου επισημαίνει πως υπάρχει πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ για σχολική στέγη το οποίο «πρέ-
πει να αξιοποιηθεί, υπάρχουν όμως και άλ-
λες πηγές χρηματοδότησης που διαθέτει ο 

δήμος, από τον τακτικό προϋπολογισμό μέ-
χρι τα δάνεια που λαμβάνει και τα χρήματα 
από περιφερειακά προγράμματα. Οι σχολικές 
μονάδες πρέπει να είναι η πρώτη προτεραι-
ότητα κάθε δήμου. Δεν είναι δυνατόν δηλα-
δή νήπια να μην έχουν χώρο να παίξουν, να 
τρέξουν σε μία αυλή και πόσο μάλλον να κοι-
μούνται σε πατάρια, ή να μην είναι απόλυτα 
ασφαλή». Η ίδια μάλιστα συμπληρώνει πως 
ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της 
αντισεισμικής προστασίας και στατικής επάρ-
κειας νηπιαγωγείων και σχολείων του δή-
μου. «Για παράδειγμα, το σχολείο στην Ικτί-
νου παρότι δείχνει να… «αντέχει», χτίστηκε 
με άλλους όρους και κανονισμούς. Πρέπει 
λοιπόν να γίνει μία ενίσχυση της στατικότη-
τάς του, καθώς ήδη υπάρχει πρόβλημα. Μη 
ξεχνάμε πως μιλάμε για σχολικές μονάδες, 
που σημαίνει πως μέσα υπάρχουν παιδιά 
και τα φορτία (ο αριθμός όσων βρίσκονται 
μέσα στο κτήριο) φυσικά είναι διαφορετικά. 

«Δε γνωρίζουμε 
τη στατική 
επάρκεια κτηρίων 
όπου βρίσκονται 
μέσα παιδιά»

Της Έλενας Καραβασίλη
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Τη «δραματική κατάσταση» στην οποία έχει 
περιέλθει η εκπαίδευση, περιγράφει ο πρόεδρος 
του Α’ Συλλόγου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. 
Θεσσαλονίκης «Ο Προμηθέας», Χρήστος Σερ-
μπίνης. «Πάρα πολλά νηπιαγωγεία στεγάζονται 
σε ενοικιαζόμενα καταστήματα, με το πρόβλημα 
στις κτηριακές εγκαταστάσεις να είναι τεράστιο. 
Έχουν περικοπεί σε μεγάλο βαθμό οι λειτουρ-
γικές δαπάνες, με αποτέλεσμα τα προβλήματα 
συνεχώς να διογκώνονται. Σκεφτείτε μόνο 
πως τα κτήρια είναι ίδια από τη δεκαετία του 
’60 και του ’70 στο δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό 
που ζητούμε εμείς είναι νέα- σύγχρονα κτήρια, 
όμως η ανέγερση διδακτηρίων έχει παγώσει, 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, 
με παιδιά που κοιμούνται σε πατάρια», λέει. Ο 
κ. Σερμπίνης εξηγεί πως συγκριτικά με άλλους 
δήμους, στο δήμο Θεσσαλονίκης το πρόβλημα της 
σχολικής στέγης είναι εντονότερο. «Στους άλλους 
δήμους, τα κονδύλια που βάζουν από τον προϋ-
πολογισμό τους για την παιδεία είναι αρκετά, στο 
δήμο Θεσσαλονίκης δεν επαρκούν, βέβαια είναι 
περισσότερες και οι σχολικές μονάδες. Είναι 
ζητήματα που αφορούν στην πολιτική του κάθε 
δήμου και στο κατά πόσο δίνει βαρύτητα στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά την άποψη μου, 
οι δήμοι θα έπρεπε να περικόψουν από αλλού 
και να επενδύσουν στην παιδεία, αυτό όμως είναι 
κάτι που δε συμβαίνει». Ο κ. Σερμπίνης τόνισε 
πως η αλλαγή του ωραρίου- που αποφάσισε η 
κυβέρνηση- έχει επιφέρει επιπλέον προβλήμα-
τα. «Το ολοήμερο  στην παλιά του μορφή είχε 
παιδαγωγικούς στόχους, τώρα έχει μετατραπεί 
σε παιδοφυλακτήριο. Έχασε την αίγλη του και 
υποβιβάστηκε προκειμένου να εξοικονομηθεί 
προσωπικό στο πλαίσιο των περικοπών. Η 
κυβέρνηση παίρνει μέτρα σε βάρος της εκπαί-
δευσης, με τα κονδύλια να μειώνονται συνεχώς 
και την κατάσταση να γίνεται όλο και πιο ζοφερή. 
Η πολιτεία πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς μιλάμε 
για το μέλλον των παιδιών μας! Το πιο απλό 
παράδειγμα είναι ότι ζητούμε υποχρεωτική 
δίχρονη προσχολική αγωγή και αυτό ακόμη δεν 
έχει θεσπιστεί. Πρόκειται για ένα πολύ βασικό 
ζήτημα για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία 
ενός παιδιού και η κυβέρνηση δεν το υλοποιεί, 
γιατί θα αναγκαστεί να προβεί σε προσλήψεις και 
διορισμούς εκπαιδευτικών που έχουν να γίνουν 
από το 2008! Υποσχέθηκαν πως θα διορίσουν 
20.000 εκπαιδευτικούς αλλά μείναμε μόνο στα 
λόγια…», κατέληξε ο κ. Σερμπίνης.  

Από εκπαιδευτήριο… 
φυλακτήριο 

Παράλληλα, πρέπει να γίνει ενεργειακή ανα-
βάθμιση των σχολείων, έτσι ώστε να έχουμε 
μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση και 
κατ’ επέκταση εξοικονόμηση χρημάτων», 
υπογράμμισε. Ο επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης», Γιάννης Δελής υπογραμμίζει 
ότι: «το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι 
οξυμένο σε όλες τις βαθμίδες, αλλά ειδικά 
στην προσχολική αγωγή η κατάσταση είναι 
δραματική. Οι χώροι είναι ακατάλληλοι για 
να φιλοξενούν δομές προσχολικής αγωγής. 
Επιπλέον, έχουμε αναδείξει πολλές φορές 
και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, το ζήτη-
μα της αντισεισμικής προστασίας. Είναι κάτι 
που δεν έχει προχωρήσει και η λύση για 
εμάς είναι η διεκδίκηση όλων των απαραί-
τητων κονδυλίων για τη λύση του προβλή-
ματος της σχολικής στέγης, από τον κεντρικό 
δήμο. Είχε ξεκινήσει η αντισεισμική μελέτη 
των σχολικών κτηρίων, η οποία όμως δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Δε γνωρίζουμε τη στατι-
κή επάρκεια κτηρίων όπου βρίσκονται μέσα 
παιδιά!». Όπως εξήγησε ο κ. Δελής, ο δήμος 
αποφάσισε να ξεκινήσει ένα διαγωνισμό 
ώστε να γίνει μία τέτοια μελέτη, αυτό όμως 
θα ξεκινήσει το 2018. «Είναι βέβαιο πως 
χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις σε σχολικά 
κτήρια, καθώς αρκετά εξ αυτών είναι χτι-
σμένα πριν από τον αντισεισμικό κανονισμό. 
Έτσι δε ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και μη 
ξεχνάτε πως βρισκόμαστε σε μία πόλη που 
είναι σεισμογενής», τόνισε. Ο κ. Δελής σχο-
λίασε επίσης ότι: «η καταφυγή σε δανεισμό 
δεν είναι λύση για την αντιμετώπιση τέτοιων 
ζητημάτων, που οφείλουν να είναι στην απο-
κλειστική μέριμνα και φροντίδα του κράτους 
και όχι να τα πληρώσουν και πάλι οι δημότες. 
Πρέπει ο δήμος να εκπονήσει ένα συνολικό 
σχέδιο σχολικής στέγης, ρίχνοντας ιδιαίτερο 
βάρος στην προσχολική αγωγή, όμως κάτι 
τέτοιο δε βλέπουμε να γίνεται από τη μεριά 
της διοίκησης του δήμου».  

Δεν έχουν ούτε… χλωρίνες

Υπάρχουν ελλείψεις μέχρι και σε είδη πρώ-
της ανάγκης- όπως είναι για παράδειγμα τα 
καθαριστικά σε ένα σχολείο- καταγγέλλει η 
αρχηγός της παράταξης «Γειτονιές σε Δρά-
ση – Οικολογία Αλληλεγγύη Πολιτισμός», 
Μόνικα Αϊβάζογλου. «Γνωρίζω περιστατικό 
όπου υπήρχε “επιδημία” ιώσεων και δεν εί-

χανε χλωρίνη. Οι γονείς λοιπόν αγόρασαν 
τα καθαριστικά με δικά τους έξοδα. Υπάρχει 
μία αδιαφορία και από την πλευρά του δή-
μου, πρέπει να ρίξουν χρήματα στο κομμάτι 
των σχολικών μονάδων, προτιμούν όμως 
να επενδύουν σε άλλα μεγάλα έργα καλλω-
πίζοντας έτσι κεντρικά σημεία της πόλης. Θα 
έπρεπε από τον προϋπολογισμό και μόνο, να 
δοθούν περισσότερα χρήματα στο κομμάτι 
της παιδείας- αντίθετα τα χρήματα αυτά περι-
ορίζονται», σημείωσε. Ο επικεφαλής του συν-
δυασμού «Μένουμε Θεσσαλονίκη», Κωνστα-
ντής Σεβρής σημείωσε πως ενδεικτικά, στα 
όρια του δήμου ζουν περίπου 11.000 παιδιά 
0-4 ετών (απογραφή 2011). «Πρόκειται για 
στοιχεία που  μαρτυρούν την ένταση της δη-
μογραφικής κατάρρευσης των τελευταίων 
δεκαετιών και προμηνύουν ένα ζοφερό μέλ-
λον για την πόλη μας. Οι μονάδες φιλοξενίας 
παιδιών είναι αυτονόητο πως πρέπει να είναι 
στελεχωμένες από άρτια καταρτισμένο επι-

στημονικό προσωπικό και οι κτηριακές τους 
εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση», τόνισε 
ο κ. Σεβρης. Ο ίδιος εξήγησε ότι: «ο δήμος 
Θεσσαλονίκης κατά προσέγγιση είναι σε θέση 
να φιλοξενήσει το 1/5,περίπου των παιδιών 
(1.900 με 2.000), από 0,5 ως 5 ετών. Μια 
πραγματικά προοδευτική διοίκηση, θα έθετε 
ως στόχο καταρχήν το διπλασιασμό των πα-
ραπάνω μεγεθών. Πρωτοβουλίες προς αυτή 
την κατεύθυνση διαμορφώνουν ένα πλαίσιο 
έμπρακτης υποστήριξης στις μητέρες, εργα-
ζόμενες ή άνεργες. Και κυρίως, λειτουργούν 
ως κίνητρο για τις υπόλοιπες που οι δυσκο-
λίες της «χρεοκοπημένης» μας πραγματικό-
τητας δεν τις επιτρέπουν… ούτε να σκεφτούν 
τη μητρότητα! Η τωρινή διοίκηση πρέπει να 
αντιληφθεί  τη σημασία μιας τέτοιας πολιτι-
κής, διότι τα χρονικά όρια στενεύουν. Αλλιώς 
η πόλη μας σε σύντομο χρόνο θα μετασχημα-
τιστεί σε μια πόλη γερόντων, ανέργων φοιτη-
τών και τουριστών». 
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Έρχονται τα «έξυπνα» υφάσματα 

Οι εγκεφαλικές αλλαγές στην ηλικία των έξι έως 12 
μηνών μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες 
να προβλέψουν ποια παιδιά θα εμφανίσουν κάποια 
διαταραχή του φάσματος του αυτισμού έως την ηλικία 
των δύο ετών, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστη-
μονική έρευνα, όπου υπήρχε και ελληνική παρουσία. 
Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται ότι είναι εφικτό 
-με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου υπολογιστή- να 
προβλεφθεί ο αυτισμός από το πρώτο κιόλας έτος της 
ζωής ενός παιδιού, προτού εκδηλωθούν τα πρώτα 
σχετικά συμπτώματα συμπεριφοράς. Ανοίγει έτσι ο 
δρόμος για την ανάπτυξη ενός προ-συμπτωματικού 
διαγνωστικού εργαλείου, που σήμερα δεν υπάρχει. 
Έως σήμερα, το νωρίτερο που ο αυτισμός μπορούσε να 
διαγνωσθεί, είναι από την ηλικία των δύο ετών περίπου, 
με βάση ορισμένες συμπεριφορές και τις δυσκολίες 
επικοινωνίας, οι οποίες συνήθως εκδηλώνονται στην 
ηλικία των δύο έως τεσσάρων ετών. Τα αδέρφια 
των παιδιών που έχουν ήδη διαγνωσθεί με αυτισμό, 
αντιμετωπίζουν και αυτά μεγαλύτερο κίνδυνο, σε σχέση 
με τον γενικό πληθυσμό. Αν και δεν υπάρχει θεραπεία 
για την εν λόγω πολύπλοκη αναπτυξιακή διαταραχή, η 
έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση μπορεί να μετριάσει 
τα συμπτώματα και να βελτιώσει τις κοινωνικές, 
συναισθηματικές και νοητικές δεξιότητες των παιδιών 
με αυτισμό. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι 
οι άνθρωποι με αυτισμό συχνά διαθέτουν μεγαλύτερο 
εγκέφαλο. Στη νέα μελέτη, όπου συμμετείχε η ελληνικής 
καταγωγής νευροψυχολόγος Πηνελόπη Κωστοπούλου 
του καναδικού Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ του Μόντρεαλ, 
οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Β.Καρολίνα και του 
Νοσοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφεια, με επικεφαλής 
τον παιδίατρο και νευροψυχολόγο Ρόμπερτ Σουλτς, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», 
χρησιμοποίησαν μαγνητική απεικόνιση για να μελε-
τήσουν σε ώρα ύπνου την ανάπτυξη του εγκεφάλου 
σε τρεις ομάδες 148 παιδιών: σε βρέφη με υψηλό 
κίνδυνο αυτισμού λόγω οικογενειακού ιστορικού (π.χ. 
μεγαλύτερος αδελφός με αυτισμό) που αργότερα όντως 
διαγνώσθηκαν και αυτά με την ίδια διαταραχή, σε βρέφη 
με οικογενειακό ιστορικό αυτισμού που όμως δεν είχαν 
διαγνωσθεί τα ίδια έως την ηλικία των δύο ετών, καθώς 
και σε βρέφη χωρίς οικογενειακό ιστορικό και χωρίς 
διάγνωση αυτισμού. Οι επιστήμονες μελέτησαν τον 
εγκέφαλο σε τρία χρονικά διαστήματα: στις ηλικίες των 
έξι, 12 και 24 μηνών. Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με 
τα παιδιά χωρίς αυτισμό, τα αυτιστικά παιδιά εμφάνιζαν 
ταχύτερη ανάπτυξη της επιφάνειας του φλοιού του 
εγκεφάλου στις ηλικίες μεταξύ των έξι και 12 μηνών, 
καθώς, επίσης, ταχύτερη ανάπτυξη όλου του όγκου 
του εγκεφάλου μεταξύ των 12 και των 24 μηνών. Στη 
συνέχεια, με τη βοήθεια ενός υπολογιστικού συστήματος 
(αλγόριθμου) τεχνητής νοημοσύνης με «βαθιά μάθηση», 
που τροφοδοτήθηκε με όλα τα συγκριτικά δεδομένα 
από τις εγκεφαλικές απεικονίσεις, διαπιστώθηκε 
ότι είναι δυνατό να προβλεφθεί σωστά -με ποσοστό 
ακρίβειας περίπου 80%- ποια παιδιά θα ανέπτυσσαν 
αυτισμό αργότερα. Για «πραγματική πρόοδο στην 
πρόωρη διάγνωση του αυτισμού», έκανε λόγο ο Σουλτς. 
Όπως είπε, «έχουμε τις πρώτες στέρεες ενδείξεις ότι, 
προτού ένα παιδί γιορτάσει τα πρώτα γενέθλιά του, είναι 
δυνατό να προβλεφθεί αν θα διαγνωσθεί με αυτισμό». 
Οι επιστήμονες πάντως επεσήμαναν ότι ο αλγόριθμός 
τους, αν και πολλά υποσχόμενος, χρειάζεται περαιτέρω 
βελτίωση, προτού αξιοποιηθεί ευρέως για την πρόωρη 
διάγνωση της διαταραχής του αυτισμού.

Τη δυνατότητα σε όσους/όσες είναι σε σχέσεις εξ 

αποστάσεως να προβούν σε δραστηριότητες που θα 

είχαν εάν ήταν κοντά (ακόμα και μασάζ) φιλοδοξούν 

να δώσουν νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται 

στο εργαστήριο του Κάρμαν Νοϊστέντερ στο Simon 

Fraser University στον Καναδά. Μεταξύ αυτών είναι 

και ένα ζεύγος διασυνδεδεμένων γαντιών, των 

Flex-N-Feel. Όταν κάμπτονται τα δάχτυλα σε ένα γάντι, 

τότε οι κινήσεις μεταδίδονται στο αντίστοιχο γάντι που 

φορά ο/η παρτενέρ, με αποτέλεσμα να μπορεί να τις 

«νιώσει». Για να «πιάνονται» οι κινήσεις, οι αισθητήρες 

είναι συνδεδεμένοι με ένα microcontroller: Οι αι-

σθητήρες αυτοί παρέχουν μια «τιμή» για κάθε κάμψη, 

και η αίσθηση μεταδίδεται στο «feel» γάντι μέσω 

εξαρτήματος WiFi. Οι αισθητήρες είναι στρατηγικά 

τοποθετημένοι στην κάτω πλευρά των δαχτύλων (την 

πλευρά της παλάμης) για να γίνεται καλύτερα αισθητό 

το άγγιγμα. Επίσης, υπάρχει ένας μαλακός διακόπτης 

και στα δύο γάντια, που επιτρέπει και στους δύο 

παρτενέρ να «εκκινήσουν» το άγγιγμα. «Οι χρήστες 

μπορούν να προβαίνουν σε τρυφερές χειρονομίες, 

όπως άγγιγμα του προσώπου, κράτημα χεριών και 

αγκαλιές» λέει ο Νοϊστέντερ. «Η πράξη της κάμψης 

ενός δαχτύλου είναι ένας τρυφερός και διακριτικός 

τρόπος να μιμηθείς την αίσθηση του αγγίγματος». 

Προς το παρόν τα γάντια βρίσκονται ακόμα σε στάδιο 

πρωτοτύπου, και οι δοκιμές είναι σε εξέλιξη. Το σετ 

επιτρέπει one way άγγιγμα εξ αποστάσεως μεταξύ 

των παρτενέρ, ωστόσο ο Νοϊστέντερ λέει πως ένα 

δεύτερο, βελτιωμένο σετ, θα μπορούσε να επιτρέπει 

και στους δυο να μοιράζονται αγγίγματα ταυτόχρονα. 

Άλλα projects επικεντρώνονται σε διαμοιραζόμενες 

εμπειρίες, περιλαμβανομένου ενός συστήματος 

video conferencing εικονικής πραγματικότητας, που 

επιτρέπει σε κάποιον να «δει μέσα από τα μάτια» 

ενός παρτενέρ που βρίσκεται σε απόσταση, καθώς 

και άλλο ένα που επιτρέπει σε χρήστες να κάνουν 

video-stream τις δραστηριότητες ενός παρτενέρ που 

βρίσκεται μακριά σε έναν που βρίσκεται στο σπίτι (Be 

With Me). Στο μεταξύ, οι ερευνητές μελετούν επίσης 

τη χρήση ρομπότ τηλεπαρουσίας για να φέρουν κοντά 

ζευγάρια και να προβαίνουν μαζί σε δραστηριότητες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός 

ρομπότ της Suitable Technologies που έχει εγκατα-

σταθεί σε αρκετά σπίτια στο Βανκούβερ και συνδέεται 

με άλλες χώρες του κόσμου, περιλαμβανομένης της 

Ινδίας και της Σιγκαπούρης. Οι ερευνητές συνεχίζουν 

να παρακολουθούν το πώς χρησιμοποιείται το ρομπότ: 

Ενδεικτικά, ένα ζευγάρι σχεδίαζε ένα «ραντεβού» 

την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με τα δύο άτομα να 

βρίσκονται στο Βανκούβερ και το Βανκούβερ Άιλαντ.

Μηχανολόγοι του Michigan State University ανέπτυξαν το 
πρώτο ενσωματωμένο κύκλωμα ικανό να τεντώνεται, το 
οποίο φτιάχνεται εξολοκλήρου μέσω inkjet εκτυπωτή- ανοί-
γοντας τον δρόμο για φθηνή μαζική παραγωγή «έξυπνων» 
υφασμάτων. Ένα τέτοιο υλικό θα είχε πάρα πολλές εφαρμο-
γές, από εξαιρετικά λεπτά tablets που μπορούν να τεντω-
θούν για να αυξηθεί το μέγεθός τους μέχρι και e-ταπετσαρίες, 
που μετατρέπουν τον τοίχο σε μια τεράστια οθόνη. Το ύφασμα 
αυτό αναπτύχθηκε στο εργαστήριο του Τσουάν Γουάνγκ, βοη-
θού καθηγητής ηλεκτρολογίας - μηχανολογίας υπολογιστών. 
Βασικότατο πλεονέκτημα είναι το ότι είναι δυνατή η παραγω-
γή με απλό, συμβατικό εκτυπωτή, κάτι που συνεπάγεται πολύ 
μικρό κόστος παραγωγής. «Μπορούμε να καταστήσουμε το 
κόστος παραγωγής εύκαμπτων ηλεκτρονικών συγκρίσιμο 
με τα κόστη εκτύπωσης εφημερίδων» είπε ο Γουάνγκ. «Η 
δουλειά μας σύντομα θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτυπω-
μένες οθόνες, οι οποίες μπορούν να τεντωθούν σε μεγαλύ-
τερα μεγέθη, καθώς και wearable ηλεκτρονικά και μαλακές 
εφαρμογές ρομποτικής». Το «έξυπνο» ύφασμα αποτελείται 

από σειρά υλικών, που με τη σειρά τους έχουν παραχθεί από 
νανοϋλικά και οργανικές χημικές ενώσεις. Αυτές οι ενώσεις 
διαλύονται σε ειδικό διάλυμα για την παραγωγή διαφορετι-
κών ηλεκτρονικών μελανιών, που με τη σειρά τους διοχετεύ-
ονται μέσω του εκτυπωτή για την παραγωγή των συσκευών. 
Από το μελάνι ο Γουάνγκ και η ομάδα του δημιούργησαν με 
επιτυχία το ελαστικό υλικό, το κύκλωμα και την OLED. Το 
επόμενο βήμα είναι ο συνδυασμός του κυκλώματος και της 
OLED σε ένα μεμονωμένο pixel, κάτι που ο Γουάνγκ εκτιμά 
πως θα χρειαστεί ένα με δύο χρόνια. Σημειώνεται πως υπάρ-
χουν γενικότερα εκατομμύρια pixels κάτω από την επιφάνεια 
ενός tablet ή μιας μεγάλης οθόνης. Όταν οι ερευνητές μπο-
ρέσουν να συνδυάσουν επιτυχώς το κύκλωμα και την OLED 
σε ένα λειτουργικό pixel, θα μπορέσει να γίνει πραγματικό-
τητα η εμπορική εκμετάλλευση του «έξυπνου» υφάσματος. 
Όπως λέει ο Γουάνγκ, το ηλεκτρονικό αυτό ύφασμα μπορεί 
να διπλωθεί και να μπει σε τσέπη χωρίς να σπάσει – κάτι που 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη σημερινή 
τεχνολογία εύκαμπτων ηλεκτρονικών υλικών.

#τεχνολογία
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#επιχειρηματική_ιδέα

Οι τριαντάρηδες που δημιούργησαν το ελληνικό… foursquare
Ούτε έναν, ούτε δυο αλλά 13.500  προορισμούς διαθέτει η Ελλάδα αν συνυπολογίσει κανείς σε αυτούς πόλεις, κωμοπόλεις, μικρά χωριουδάκια και νησιά. 
Την καταγραφή και την καταμέτρηση των τουριστικών προορισμών της χώρας μας την έκανε μια εξαμελής ομάδα τριανταπεντάρηδων οι οποίοι μας δίνουν 
τη δυνατότητα όχι μόνο να εντοπίσουμε στο χάρτη το κάθε επισκέψιμο σημείο της Ελλάδας αλλά να μάθουμε πληροφορίες γι’ αυτό!

Του Βαγγέλη Στολάκη

Όλο το παραπάνω υλικό, δηλαδή τους 13.500 προορι-
σμούς συν τις 2653 παραλίες οι έξι νέοι επιχειρηματίες 
το έχουν συγκεντρώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Yallou. 

Η ομάδα του Yallou αποτελείται από έξι άτομα ηλικίας 
30-35 ετών. Ο λόγος για τους: Εβίτα Πέτρου, Κωνστα-
ντίνα Γερακάκη, Αδαμάντιο Πετρίτση, Ελένη Τάκου, 
Κωνσταντίνο Χατούπη και Αντώνη Λεγάκη, οι οποίοι 
από το 2014 μέχρι σήμερα δεν σταματούν να καταγρά-
φουν και να γράφουν για την Ελλάδα και τις ομορφιές 
της. 

Μέσα από την πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη 
δυνατότητα να βρουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες 
για έναν τόπο. Μπορούν να ενημερωθούν για τις εκ-
κλησίες που υπάρχουν, τις όμορφες παραλίες, τα ξε-
νοδοχεία και τις παροχές που αυτά προσφέρουν, τις 
ταβέρνες όπου μπορούν να γευματίσουν. Και όλα με 
ένα κλικ!

Μιλώντας στην KARFITSA ο Κωνσταντίνος Χατούπης 
αναφέρει: «Πρόκειται για μια μοναδική διαδραστι-
κή ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα 
στους επισκέπτες εντός και εκτός συνόρων να μάθουν 
πόντο πόντο κυριολεκτικά την χώρα μας. Πολλοί την 
χαρακτηρίζουν ως το ελληνικό... foursquare, αφού 
στηρίζεται στις εμπειρίες των χρηστών της, οι οποίες 
μετά από σχετικό φιλτράρισμα του υλικού προς δημο-
σίευση, δημοσιεύεται και αποτελεί στοιχείο των πλη-
ροφοριών ενός τόπου». 

Στο Yallou μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για στε-
ριά, θάλασσα, αξιοθέατα, νησιά, διασκέδαση, γαστρο-
νομία, δραστηριότητες, shopping και τοπικούς παρα-
γωγούς με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία. «Η ιδέα προέκυψε 
από μια προσωπική επιθυμία να υπάρξουν όλες οι πλη-
ροφορίες για μέρη της Ελλάδας κάπου συγκεντρωμέ-
νες και όχι σκόρπιες» αναφέρει ο κ. Χατούπης, συνε-
μπνευστής του Yallou. 

Πως λειτουργεί; 

Η λειτουργία της πλατφόρμας αλλά και των αντίστοι-
χων εφαρμογών είναι απλή. Ο χρήστης έχει τη δυνατό-
τητα να εντοπίσει στο χάρτη τον τόπο που αναζητά και 
να βρει πληροφορίες για αυτόν. 

«Ο χρήστης μπορεί επίσης να ανεβάσει μόνος του τις 
πληροφορίες για το χωριό, το μέρος του, τις αγαπημέ-
νες του συνήθειες» λέει στην KARFITSA ο κ. Χατούπης 
και εξηγεί ότι το... φιλτράρισμα των πληροφοριών το 
κάνει η ομάδα του Yallou συλλέγοντας πληροφοριακό 
υλικό από φορείς της κάθε περιοχής. 

Σημειώνεται πως το Yallou διαθέτει εννιά κατηγορί-
ες, μεταξύ αυτών μια που φέρνει σε απευθείας επαφή 
τους τοπικούς παραγωγούς με τους επισκέπτες μιας 
περιοχής. «Θέλουμε να ενισχύσουμε την τοπική οικο-
νομία» σχολιάζει ο κ. Χατούπης.

Κατέγραψαν  
στο Yallou περισσότερα  
από 13.500 σημεία  
της χώρας μας 
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■ Πτυχιούχους ΙΤ, Μάρκετινγκ και Λογιστι-
κών αναζητά η ελληνογερμανική κοινοπρα-
ξία, Fraport, στην οποία έχει παραχωρηθεί 
η διαχείριση 14 περιφερειακών αεροδρο-
μίων της χώρας. Οι ειδικότητες που θα 
προτιμηθούν είναι οι εξής: IT infrastructure 
and applications,     IT&Telecoms,  Security 
Specialist, IT&Telecoms, Help Desk 
Specialist, IT&Telecoms Account,Manager 
Specialist Finance and Accounting , 
Accounting Tax Treasury,  Management 
Accounting, Financial Planning, Traffic 
Reporting and Planning Operations     
Emergency, Airport Operations 
Procedures,  Performance Management & 
SOPs Integrated Management System. Για 
την υποβολή βιογραφικών επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.fraport-greece.com

■ Τον εγχώριο και διεθνή «παλμό» του 
κλάδου τροφίμων-ποτών θα καταγράψει το 
εκθεσιακό «δίδυμο» Detrop - Oenos, που 
θα διοργανώσει από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 
2017 η ΔΕΘ-Helexpo στο Διεθνές Εκθεσι-
ακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Δύο Μεγάλα 
Θεματικά Σαλόνια με σημαντικούς εκπρο-
σώπους της ελληνικής βιομηχανίας τροφί-
μων-ποτών θα βρίσκονται στο επίκεντρο 
των δυο διοργανώσεων. Το πρώτο σαλόνι 
θα εστιάσει στο Ελαιόλαδο και την Ελιά, 
τους θησαυρούς της  ελληνικής γης και της 
μεσογειακής διατροφής και tο δεύτερο στα 
Αποστάγματα και τους «πρωταγωνιστές» 
τους, το ούζο και το τσίπουρο. Η έκθεση 
Detrop, είναι η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα 
στον κλάδο των τροφίμων & ποτών. Με σο-
βαρότητα, σταθερά βήματα, χωρίς διογκω-
μένα στατιστικά αποτελέσματα και κινήσεις 
εντυπωσιασμού και με την αξιοπιστία που 
προσφέρει ο εθνικός εκθεσιακός Φορέας, 
ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, είναι η μόνη που παρα-
μένει και επιμένει, από το 1976 έως σήμερα, 
στην ελληνική αγορά. Για το 2017 οι προ-
σκεκλημένοι εμπορικοί επισκέπτες θα ξε-
περάσουν τους 300 και θα προέρχονται από 
Αίγυπτο, Αμερική, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, 
Καναδά, Ντουμπάι, Ολλανδία, Ρωσία, Σα-
ουδική Αραβία και Σουηδία και φυσικά από 
όλες τις Βαλκανικές χώρες, με τα προκαθο-
ρισμένα ραντεβού να ξεπερνάνε τα 5.500. 
Οι επισκέπτες πέραν των επιχειρηματικών 

συναντήσεων που θα πραγματοποιήσουν 
στα σταντ των εκθετών, θα περιηγηθούν 
μέσα στον εκθεσιακό χώρο ώστε να έχουν 
τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή 
και να γνωρίσουν και άλλους εκθέτες και 
προϊόντα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι την περα-
σμένη χρονιά, ήταν έντονος ο διεθνής «αέ-
ρας» που χαρακτήρισε τις δύο εκθέσεις, με 
τον αριθμό των ξένων εμπορικών επισκε-
πτών να αυξάνεται κατά 40%. Πέραν των 
προσκεκλημένων ξένων επαγγελματιών, 
που ανήλθαν σε 250 και προέρχονταν από 
30 και πλέον χώρες, υπήρξαν επίσης ανε-
ξάρτητες επισκέψεις που εμπλούτισαν το 
διεθνές «μενού». Συνολικά πραγματοποι-
ήθηκαν πάνω από 3.000 καταγεγραμμένες 
συναντήσεις μεταξύ των ξένων και των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων. Το 91% των Hosted 
Buyers (προσκεκλημένοι ξένοι επαγγελμα-
τίες) δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι και 
εξέφρασαν την πρόθεση τους να συμμετέ-
χουν στην επόμενη διοργάνωση.

■ Μικρές επιχειρήσεις με δυνατότητες 
ανάπτυξης και πτυχιούχοι που θέλουν να 
γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, θα μπορούν 
να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδό-
τηση μέσω του επιχειρησιακού προγράμ-
ματος «Επανεκκίνηση» του ΕΣΠΑ. Μέσα  
στους επόμενους μήνες θα «τρέξουν» τρεις 
δράσεις του προγράμματος και όσοι εντα-
χθούν, θα μοιραστούν συνολικές επιδοτή-
σεις  238 εκατ. ευρώ. Οι δράσεις αφορούν 
τις μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις, τη νε-
οφυή επιχειρηματικότητα και τη δημιουρ-
γία αυτοαπασχόλησης από πτυχιούχους. Η 
επιδότηση φθάνει μέχρι 100% της δαπάνης. 
Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο αυτών 
των δράσεων, που σημείωσαν ήδη πολύ 
μεγάλη επιτυχία, καθώς στον πρώτο κύκλο 
υποβλήθηκαν 34.000 αιτήσεις-προτάσεις 
για χρηματοδότηση. Η προκήρυξη ταυ-
τόχρονα για τις τρεις δράσεις: θα γίνει τον 
Απρίλιο - το αργότερο την πρώτη εβδομάδα 
Μαΐου. Οι τρεις δράσεις αφορούν σε: «ενί-
σχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που θα έχει 
προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, «νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα», με προϋπολογισμό 
48 εκατ. ευρώ, «αναβάθμιση πολύ μικρών 
και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, 

με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
στις νέες αγορές». Ο προϋπολογισμός του 
δεύτερου κύκλου θα είναι της τάξης των 
140 εκατ. ευρώ. Στο 100% θα είναι η ενί-
σχυση για τους πτυχιούχους. Στόχος είναι 
να ενισχυθούν άνεργοι - ή και ήδη απα-
σχολούμενοι - πτυχιούχοι, προκειμένου 
να δημιουργήσουν θέσεις αυτοαπασχόλη-
σης. Κατά 100% θα επιδοτούνται επίσης τα 
εγκρινόμενα σχέδια  «νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας». Η δράση  στοχεύει στη δημι-
ουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων 
επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία 
και στη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων 
απασχόλησης.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Κέντρα Κοινότητας» του Δήμου Παιονί-
ας, που εδρεύει στο Πολύκαστρο Ν.Κιλκίς. 
Οι θέσεις αφορούν σε: ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων. Οι ενδια-
φερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παιονίας, Μεγ. 
Αλεξάνδρου 75-77 Τ.Κ.61200 Πολύκαστρο 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού υπόψη κας Πιερράτου Γεωργίας 
και κας Καδόγλου Αθηνάς (τηλ. επικοινω-
νίας: 23433501 71 και 2343350128). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων τα-
χυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέ-
ρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά 
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος 
δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και 
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπι-
κού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδι-
καίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων 
των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψη-
φίου από την περαιτέρω διαδικασία.
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■ Ο ΟΠΑΠ θα προσλάβει τεχνικό προσωπι-
κό πληροφορικής, πωλήσεων και μάρκετινγκ, 
προκειμένου να ενισχύσει τόσο το κοινωνικό 
σύνολο με τη συμβολή του στο πρόβλημα της 
ανεργίας, όσο και τους ίδιους τους εργαζόμε-
νους να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους 
δεξιότητες. Κάποιες από τις ειδικότητες που 
θα προτιμηθούν είναι οι εξής:IT Administrator 
& Operations Specialist, Supervising Engineer, 
Fitness Trainer, Terminal Setup & Inventory, 
Controls Specialist, Virtual Games & SSBTs, 
Team Head,  Product Marketing Analyst, Sports 
Betting Data Scientist, Quality Assurance 
Senior Specialist, Network Engineer,  GHs 
Technical Support Agent , Enterprise Web 
Portals & Mobile Applications, Project 
Manager, Retail Marketing Specialist, Network 
Comunication Specialist, Gaming Halls, 
Technical Coordinator   Gaming Halls, Technical 
Support Supervisor, Civil Engineer, Architect 
Engineer, Electro-Mechanical Engineer, 
Retail Network Developer, GHs Area Sales 
Representative (Athens, Thessaloniki, Larissa, 
Ioannina, Helaklion, BI Developer-Analyst.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ στα 
«νύχια των δανειστών» φαίνεται ότι έδω-
σε κατά πληροφορίες η Κυβέρνηση για 
να εξασφαλίσει την δεύτερη αξιολόγηση, 
έναντι κάποιων μειώσεων του ΕΝΦΙΑ 
και του ΦΠΑ. Δηλαδή, βλέποντας ότι 
εξαντλείται ραγδαία η φοροδοτική ικα-
νότητα των Ελλήνων, για να συνεχίσουν 
την λεηλασία, στράφηκαν στα σίγουρα 
πάλι, που είναι οι περεταίρω μειώσεις 
των συντάξεων και το ασφαλιστικό, που 
κανείς δεν μπορεί να αποφύγει... Με λίγα 
λόγια, για να... αρχίσει η ανάπτυξη θα 
στραγγίξουν και τις τελευταίες ελπίδες 
για χαλάρωση των δεινών που εδώ και 
επτά χρόνια έχουν σπείρει την απόγνωση 
και την καταστροφή τα 3/4 των Ελλήνων! 
Λέτε, να εννοούν την ανάπτυξη με όρους 
που στοχεύουν στην πλήρη διάλυση 
κάθε Ελληνικής επιχειρηματικότητας, για 
να επωφεληθούν οι πολυεθνικές τους;

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 36 ΔΟΣΕΙΣ για χρέη κάτω 
των 5.000 ευρώ προς την Εφορία και 
κατά πληροφορίες και 120 δόσεις για με-

γαλύτερα ποσά. Μέσα στην απόλυτη 
οικονομική καταστροφή που 

βιώνουν οι Έλληνες φορο-
λογούμενοι, αυτό μπορεί να 
θεωρηθεί «καλή εξέλιξη» 
και θα δώσει επιτέλους 
μια ανάσα σε 4 εκ. υποθέ-

σεις, ενώ ταυτόχρονα θα 
«φρενάρουν» οι κατασχέσεις 

λογαριασμών στις Τράπεζες και 
θα μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφει-

λές, που φτάνουν και ξεπερνούν κάθε 
μήνα τα 1,5 δις ευρώ!  

ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ έχουν φέρει 
σε απόγνωση πάνω από 3 εκατομμύρια 
καταναλωτές, που βλέπουν έκπληκτοι 
τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς να 
διαδέχονται ο ένας τον άλλο, ακόμη και 
σε κλειστά σπίτια! Βάζουν όλο και πιο... 
βαθειά το χέρι στην τσέπη μας, λένε οι 
έμποροι, με κάθε λογής «νταβατζιλίκια» 
ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ, Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας, ΕΤΜΕΑΡ, Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, Δημοτικά Τέλη, ΕΡΤ και κόστη 
έναντι κατανάλωσης. Όλοι είναι αγανα-
κτισμένοι και αν δεν σταματήσει αυτή η 
αφαίμαξη, σε λίγο αυτοί που θα χρωστά-
νε στη ΔΕΗ θα είναι πολλοί περισσότεροι 
από αυτούς που… απολαμβάνουν την 
φανταστική έκπτωση του 15%. Λέτε, 
γι’ αυτό μπήκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ελέγχου στην ΑΔΜΗΕ ή μήπως για το 
αντίθετο;

H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο 
ναδίρ... Δεν κουνιέται τίποτε στην αγορά, 
ούτε με τις εκπτώσεις, ούτε με τις «προ-
σφορές» του τύπου «ότι πάρεις μόνο 
με 5 ευρώ». Οι έμποροι διαμαρτύρονται 
για τα «κεσάτια» που τους πνιγούν και 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε 
στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και οι 
καταναλωτές από την άλλη, λένε ότι δεν 
σκοπεύουν να αγοράσουν, γιατί τα εισο-
δήματά τους μειώθηκαν και τα χρήματα 
πλέον δεν επαρκούν. Η αδυναμία αυτή, 
οδήγησε την αγορά να έχει γεμίσει με 
χαμηλής αξίας πράγματα, ακόμη και στα 
«επώνυμα» καταστήματα, σε μια ύστατη 
προσπάθεια να ανατραπεί το κλίμα, αλλά 
και πάλι τίποτε δεν φαίνεται να αλλάζει!     

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας
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Karfitsa

Πού θα μας βρείτε

CAFÉ Coffice Αιγαίου 62 Καλαμαριά 6946900439

Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40 Νεάπολη Συκεών 2310618200

Το Νέον φράγκων 20 Θεσσαλονίκη 2310 527804

Ζώγια Αλεξανδρου Σβωλου 54 Θεσσαλονίκη 231 024 3459

STARBUCKS COFFEE Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη 
Δημήτριου 1

Θεσσαλονίκη 2310 273307

STARBUCKS COFFEE Πλατεία Αριστοτέλους & 
Λεωφόρος Νίκης 11

Θεσσαλονίκη 2310 263470

The coffe story Αλ. Παπαναστασίου 129 Θεσσαλονίκη 2310328690

Ελενίδης Τρίγωνα Πανοράματος Κομνηνων69 Πανόραμα 2310341531

La Belle Epoque Θεσσαλονίκη 46, Ωραιόκαστρο 2310692277

Ca Va Θεσσαλονίκη 64, Ωραιόκαστρο 2310695888

Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2 Θεσσαλονίκη 231 025 3033

NEON Αγνώστου Στρατιώτου 86 Πολίχνη 2310666080

Il Posto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25 Εύοσμος 2310768831

Il Posto Plus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51 Εύοσμος 2310704999

ΡΙΤΖ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 Θεσσαλονίκη 2310283138

Εφημερίδα Φιλικής Εταιρείας 11 Θεσσαλονίκη 694 488 0475

Σαρωθρον Καφέ Κατούνη 17 Θεσσαλονίκη 231 053 8282

RESTAURANT Νέος Γαλέριος Απελλού 3 Θεσσαλονίκη 2310256778

ο Κηπος Δημητρίου Πολιορκητού 23 Θεσσαλονίκη 2310224257

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΣΤΡ.ΚΑΛΑΡΗ 13 Θεσσαλονίκη 231 026 0958

Μυστίλλη coffee food and spirits Φράγκων 2-4 Θεσσαλονίκη 2316 009999

Το Πρυτανείο Αλεξάνδρας Παπαδοπουλου 72 Ανω πόλη 231 028 6356

Κεχριμπάρι 25ης Μαρτίου 59 Ευκαρπία 2310685626

Quattro Κομνηνών 32,  Ωραιόκαστρο 2310699119

Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκη 104 Γ, Ωραιόκαστρο 2310698698

The Rolling Burger Bar Εγνατία 144 Θεσσαλονίκη 231 022 6926

Μαντάμ Π. Μελά 29 Εύοσμος 2310559202

Οκά και δράμι 28ης Οκτωβρίου 21 Εύοσμος 2310763952

Ρακάδικον Αριστοτέλους 61 Εύοσμος 2311242085

Τα Λόγια της Πλώρης  Μαιάνδρου 79 Εύοσμος 2310760555

NEGROPONTE ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ Αιγύπτου 24- Κατούνη 21 Θεσσαλονίκη 2310 523571
Gastra καλομαγειρεμενα σπιτικα 
γευματα Βενιζέλου 76 Αμπελοκηποι 2310 731111

Μυστίλλη coffee food and spirits Φράγκων 2-4 Θεσσαλονίκη 2316 009999

Βαρύ Πεπόνι Απελλού 4 Θεσσαλονίκη 231 024 3332

ο Δημήτρης Βλάλη 15 Θεσσαλονίκη 2315515504

TRE MARIE ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ ΜΕ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Θεσσαλονίκη 231 024 2280

BOCONNE PIZZA ΚΑΡ.ΝΤΗΛ 23 Θεσσαλονίκη  231 024 2455

ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΚΑΡ.ΝΤΗΛ ΚΑΙ ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42 Θεσσαλονίκη  231 027 2379

ΖΥΘΟΣ ΚΑΤΟΥΝΗ 5 Θεσσαλονίκη  231 054 0284

Αγιολί Λεωφ. Νίκης 15 Θεσσαλονίκη 231 026 2888
ΚΑΠΝΟΤΟΠΙ-ΟΙΝΟΤΟΠΙ-
ΕΔΕΣΜΑΤΟΡΙΟ Π. Μελά 28 Θεσσαλονίκη 231 027 2852

ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Π.ΜΕΛΑ 13 ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ Θεσσαλονίκη 231 022 0596

Defacto Παύλου Μελά 19 Θεσσαλονίκη 2310263674

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3 Θεσσαλονίκη 231 022 2533

smoked Barbecue Πλατεία Ναυαρίνου 7 Θεσσαλονίκη 231 026 4654

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΡ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ 13 Θεσσαλονίκη 231 028 5991

ΝΤΟΡΕ - ΖΥΘΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 7 - Λ.ΠΥΡΓΟΣ Θεσσαλονίκη 2310 279010

duck private cheffing Χάλκης 3 Θεσσαλονίκη 231 551 9333

Kitchen Bar Αποθήκη Β2 Α' Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκη 231 050 2241

Tzaki'ho Δράγου Αποστόλου 2 Χορτιάτης 231 034 9266

APERITO (Διεθνής Κουζίνα) Νικολάου Πλαστήρα 95 Καλαμαριά
2310 442085 / 2310 
450970

Tandur Αγίου Γεωργίου 42 Νεάπολη Συκεών 2310545444

Το Ρολόι Ελ. Βενιζέλου 87 Νεάπολη Συκεών 2310630002

Το φαγοπότι όπως παλιά Αγνώστου Στρατιώτου 50 Πολίχνη 2310603460

ΤΗΓΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ Καυταντζόγλου 12 Θεσσαλονίκη 2310 860380
ΤΗΓΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ( Σούμπασης 
Γιώργος) ΚΑΤΟΥΝΗ 3 Θεσσαλονίκη 231 051 0284

40 Κύματα Καραόλη και Δημητρίου 9 Εύοσμος 2310759000

το κουρδιστο γουρούνι Αγίας Σοφίας 31 Θεσσαλονίκη 2310 274672

Pizza Poselli Βηλαρα 2 Θεσσαλονίκη 231 401 9687

ERGON Agora Π. Μελά 42 Θεσσαλονίκη 231 028 8008

Μύρισε θάλασσα Καραόλη και Δημητρίου 13-15 Εύοσμος 2310387551

Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50 Ευκαρπία 2310808477

Hot Hot Burger Bar Αγνώστου Στρατιώτου 21 Πολίχνη 2310587050

Τοίχο Τοίχο Στεργίου Πολυδώρου 1 Ανω πόλη 231 024 5351

Ουζερί Τσινάρι Αλεξάνδρας Παπαδοπουλου  74 Ανω πόλη 231 028 4028

ντερλικατέσεν κούσκουρα 7 Θεσσαλονίκη 2310230326

ντερλικατέσεν καντίνα Δημ.Φωκά 8 | (Έξοδ. Περ. Πυλαία 
- Πανοράματος)

Πυλαία 2310230326

ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Καρύπη 21 Θεσσαλονίκη
231 022 0043, 
2310230326 
(γραφεία)

anassa θεμιστοκλή Σοφούλη 26 Θεσσαλονίκη 2311 821360

azzuro θεμιστοκλή Σοφούλη 86 Καλαμαριά 2310 419294

7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10 Θεσσαλονίκη 231 023 3173

BAR La doze Βηλαρά 1 Θεσσαλονίκη 231 053 2986

Bord De L"Eau Εγνατία 45 Θεσσαλονίκη 231 052 0911

DUENDE JAZZ BAR Καλαποθάκη 16 Θεσσαλονίκη 2310252704

θερμαικος bar Λεωφόρος Νίκης 21 Θεσσαλονίκη 231 023 9842

GRECO BAR ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 Θεσσαλονίκη 231 028 1170

Bar Flou Νικηφόρου Φωκά 9 Θεσσαλονίκη 231 026 1448

Ενοχές Bar Πλ. Ναυαρίνου 15, Θεσσαλονίκη

Shark Bar Αργοναυτών 2 Καλαμαριά 231 041 6855

Cafe Bar 51 Κομνηνών 51, πεζόδρομος 
Καλαμαριάς

Καλαμαριά 2310 481334

U BAR project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93 Εύοσμος 2310776002

salto espresso wine bar Καρόλου Ντηλ 6 Θεσσαλονίκη 2310 222206

Coq au zen Βαλαωρίτου 37 Θεσσαλονίκη 231 052 0119

Μέντα Κομνηνών 20 Θεσσαλονίκη 231 301 6593

Pr. Espresso Bar 27  Π. Μελά 25 Εύοσμος 2311242181

Rich Bar Π. Μελά 26 Εύοσμος 2310559210

Malt n' Jazz Προξένου Κορομηλά 1 Θεσσαλονίκη 693 738 0554

PRAGUE THE BEER HOUSE Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Άνω 
Ηλιούπολη

Σταυρούπολη 231 402 7301

The wine house Τζων Κέννεντυ 7 Πυλαία 2310 454187

ΔΙΑΦΟΡΑ Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσ/νίκης Ωραιοκάστρου Ωραιόκαστρο 2310686544

ΝΤΟΡΕ - ΖΥΘΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 7 - Λ.ΠΥΡΓΟΣ Θεσσαλονίκη 2310 279010

duck private cheffing Χάλκης 3 Θεσσαλονίκη 231 551 9333

Kitchen Bar Αποθήκη Β2 Α' Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκη 231 050 2241

Tzaki'ho Δράγου Αποστόλου 2 Χορτιάτης 231 034 9266

APERITO (Διεθνής Κουζίνα) Νικολάου Πλαστήρα 95 Καλαμαριά
2310 442085 / 2310 
450970

Tandur Αγίου Γεωργίου 42 Νεάπολη Συκεών 2310545444

Το Ρολόι Ελ. Βενιζέλου 87 Νεάπολη Συκεών 2310630002

Το φαγοπότι όπως παλιά Αγνώστου Στρατιώτου 50 Πολίχνη 2310603460

ΤΗΓΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ Καυταντζόγλου 12 Θεσσαλονίκη 2310 860380
ΤΗΓΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ( Σούμπασης 
Γιώργος) ΚΑΤΟΥΝΗ 3 Θεσσαλονίκη 231 051 0284

40 Κύματα Καραόλη και Δημητρίου 9 Εύοσμος 2310759000

το κουρδιστο γουρούνι Αγίας Σοφίας 31 Θεσσαλονίκη 2310 274672

Pizza Poselli Βηλαρα 2 Θεσσαλονίκη 231 401 9687

ERGON Agora Π. Μελά 42 Θεσσαλονίκη 231 028 8008

Μύρισε θάλασσα Καραόλη και Δημητρίου 13-15 Εύοσμος 2310387551

Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50 Ευκαρπία 2310808477

Hot Hot Burger Bar Αγνώστου Στρατιώτου 21 Πολίχνη 2310587050

Τοίχο Τοίχο Στεργίου Πολυδώρου 1 Ανω πόλη 231 024 5351

Ουζερί Τσινάρι Αλεξάνδρας Παπαδοπουλου  74 Ανω πόλη 231 028 4028

ντερλικατέσεν κούσκουρα 7 Θεσσαλονίκη 2310230326

ντερλικατέσεν καντίνα Δημ.Φωκά 8 | (Έξοδ. Περ. Πυλαία 
- Πανοράματος)

Πυλαία 2310230326

ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Καρύπη 21 Θεσσαλονίκη
231 022 0043, 
2310230326 
(γραφεία)

anassa θεμιστοκλή Σοφούλη 26 Θεσσαλονίκη 2311 821360

azzuro θεμιστοκλή Σοφούλη 86 Καλαμαριά 2310 419294

7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10 Θεσσαλονίκη 231 023 3173

BAR La doze Βηλαρά 1 Θεσσαλονίκη 231 053 2986

Bord De L"Eau Εγνατία 45 Θεσσαλονίκη 231 052 0911

DUENDE JAZZ BAR Καλαποθάκη 16 Θεσσαλονίκη 2310252704

θερμαικος bar Λεωφόρος Νίκης 21 Θεσσαλονίκη 231 023 9842

GRECO BAR ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 Θεσσαλονίκη 231 028 1170

Bar Flou Νικηφόρου Φωκά 9 Θεσσαλονίκη 231 026 1448

Ενοχές Bar Πλ. Ναυαρίνου 15, Θεσσαλονίκη

Shark Bar Αργοναυτών 2 Καλαμαριά 231 041 6855

Cafe Bar 51 Κομνηνών 51, πεζόδρομος 
Καλαμαριάς

Καλαμαριά 2310 481334

U BAR project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93 Εύοσμος 2310776002

salto espresso wine bar Καρόλου Ντηλ 6 Θεσσαλονίκη 2310 222206

Coq au zen Βαλαωρίτου 37 Θεσσαλονίκη 231 052 0119

Μέντα Κομνηνών 20 Θεσσαλονίκη 231 301 6593

Pr. Espresso Bar 27  Π. Μελά 25 Εύοσμος 2311242181

Rich Bar Π. Μελά 26 Εύοσμος 2310559210

Malt n' Jazz Προξένου Κορομηλά 1 Θεσσαλονίκη 693 738 0554

PRAGUE THE BEER HOUSE Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Άνω 
Ηλιούπολη

Σταυρούπολη 231 402 7301

The wine house Τζων Κέννεντυ 7 Πυλαία 2310 454187

ΔΙΑΦΟΡΑ Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσ/νίκης Ωραιοκάστρου Ωραιόκαστρο 2310686544

ΑΝΙΚΟΥΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΊΟ Εγνατία 148 Θεσσαλονίκη
2310239537/ 
2310235297

Hair studio extensions Ελ. Βενιζέλου 78 Αμπελόκηποι 2310 577 090

parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή Θεσσαλονίκη 2310 236736

Sunday art and hobby Ακαδήμου με προέκταση 
Νυμφαίου Άνωθεν περιφεριακής, 

Εύοσμος 2310 387885/7

Αεροδρόμιο Μακεδονίας ΕΟ Αεροδρομίου Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 231 0985000

Αντωνιάδου κατάστημα ένδυσης Κομνηνών 75 καλαμαριά 2310 452972

Nizamis shoes πασαλίδη 28 καλαμαριά 231 304 1033

Hondos center Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 84 
Απολλώνια

Πυλαία 2310 806000

ΔΕΘ HELEXPO γραφείο διοίκησης Eγνατίας 154 Θεσσαλονίκη

Be2in Hair & Funk Π. Κορομηλά 1 με Πλουτάρχου 7 Θεσσαλονίκη 2310272526

kloio καραβάκι Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκη

kommoseis by Anestis Τσαλδάρη Παναγή 25 Νεάπολη 2310 523612

books and toys store Μεγ. Αλεξάνδρου 45 Εύοσμος
2310 778080/ 2310 
778090

Nail me B Βενιζέλου Ελευθερίου 98 Αμπελόκηποι 2310 724207

ηλιοστρόφη άνθη-φυτά Ανδρέα Παπανδρέου 35 Κορδελιό 231 077 2552

constantinos coiffure (κομμωτηριο) Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 45 Νεάπολη
2310 672255/ 2310 
628588

Polis Hamam Κων/νου Καραμανλή 40A Καλαμαριά 2310 488216

BARBER SHOP Πασαλίδη 30 Καλαμαριά 2316 009316

instante mens fashion Πασαλίδη 97 καλαμαριά 2310 455669

Φλοιός Art studio Βασ. Ηρακλείου 41 με 
Αριστοτέλους

Θεσσαλονίκη 2310 257576

KTEO EXPRESS SERVICE ENANTI 
HYATT 2 κτιρια)  Θέρμη Θέρμη 2310461010

KTEO AUTO CONTROL ΕΥΟΣΜΟΣ Ολυμπιάδος Εύοσμος 2310686668

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ TAXIWAY

ΘΕΑΤΡΑ Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή Θεσσαλονίκη 2310 237700

Άρατος Μοσκώφ 12 Θεσσαλονίκη 2315 312487

Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5 Καλαμαριάς 2310 423925

Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16 Θεσσαλονίκη 2310 854333

Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφάνου Τάττη 3, περιοχή Ι.Ν. 
Αγ. Σοφίας

Θεσσαλονίκη 6972702870

ΚΙΝ/ΦΟΙ Κολοσσαίον Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150 Θεσσαλονίκη 231 083 4996

Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10 Θεσσαλονίκη 2310 208007

Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25 Παύλου Μελά 2315 200200

Κινηματογράφος Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10 Θεσσαλονίκη 2310 233665

Κινηματογράφος Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1 Θεσσαλονίκη 2310 287724

GALLERY Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113 Θεσσαλονίκη 2310 257552

Vlasis Art Gallary- Art Noise Art Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα
Θεσσαλονίκη 6972282438

Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5 Θεσσαλονίκη 2314 015613

Lola Nikolaou Art Gallery Τσιμισκή 52 Θεσσαλονίκη 2310 240416

KALFAYAN GALLERIES THESSALONIKI Αριστοτέλους 26 Θεσσαλονίκη 2310 225523/ 231187

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ PALACE Εγνατία 61 Θεσσαλονίκη 231 022 2900

CAPSIS HOTEL Μοναστηρίου 18 Θεσσαλονίκη 2310596800

ΜΕΤ HOTEL 26ης Οκτωβρίου 48 Θεσσαλονίκη 2310017000

ΕΓΝΑΤΙΑ HOTEL Αντιγονιδών 16 Θεσσαλονίκη 2310 530675

Asteria hotel Panorama Αναλήψεως 26 Πανόραμα 2310 341123

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KEMPINSKI NIKOPOLIS Ασκληπιού 16-18 Θέρμη
2310 401000/ 2310 
401099

ΜΟΥΣΕΙΑ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Αγίου Δημητρίου 159α Θεσσαλονίκη 2310 999024

Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκη Αποθήκη Α', Λιμάνι Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 231 0566716

Σιδηροδρομικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 3 Ελευθέριο Κορδελιό 2310 559590
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Ξενάγηση στα αρχαία που… δίχασαν 
«Ίσως είναι η τελευταία φορά που δημοσιογράφος και φωτογράφος κατεβαίνουν στα αρχαία του σταθμού της Βενιζέλου. Σύντομα ο χώρος θα γεμίσει χώμα προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του 
σταθμού. Το χώμα θα τοποθετηθεί για να προστατευθούν τα αρχαία ευρήματα» λέει ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γιάννης Μυλόπουλος καθώς κατεβαίνουμε μαζί του επτά μέτρα κάτω από τη γη, 
προκειμένου να μας ξεναγήσει στον υπό κατασκευή σταθμό του ΜΕΤΡΟ που δίχασε την πόλη για περισσότερο από πέντε χρόνια.

Ο λόγος για τον σταθμό του ΜΕ-
ΤΡΟ στην Βενιζέλου. Αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το 2021, ένα 
χρόνο δηλαδή αφού λειτουρ-
γήσει κανονικά το ΜΕΤΡΟ, ένα 
έργο που έχει ταλαιπωρήσει την 
πόλη για δεκαετίες ολόκληρες. 

Σταθμός… ανοικτό μουσείο

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή 
του θα αποτελεί τον πρώτο 
σταθμό ΜΕΤΡΟ σε όλο τον κό-
σμο που παράλληλα θα είναι και 
ανοικτός αρχαιολογικός χώρος. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της 
εταιρίας θα δίνεται η δυνατότητα 
στους χρήστες του μέσου στα-
θερής τροχιάς να βλέπουν τα 
αρχαία ευρήματα από πάνω, από 
μια ειδικά διαμορφωμένη γεφυ-
ρούλα. Θα δίνεται όμως και η δυ-
νατότητα σε όσους θελήσουν να 
επισκεφτούν το χώρο όπου ανα-
καλύφθηκε… μια αρχαία πόλη 
κάτω από τη σύγχρονη πόλη να 
τον επισκεφτούν πληρώνοντας 
εξτρά εισιτήριο, όπως φαντάζε-
ται ο κ. Μυλόπουλος.

Τα αρχαία της Βενιζέλου ίσως 
αυτή τη στιγμή να είναι τα πιο 
διάσημα αρχαία της χώρας. 
Αποκαλύφθηκαν το 2008 και οι 
εργασίες ανασκαφής ολοκληρώ-
θηκαν το 2012 και έκτοτε δίχα-
σαν ολόκληρη την πόλη και την 
χώρα. Από τη μια εκείνοι που 
ήθελαν την απομάκρυνσή τους 
από την περιοχή και την σταδι-
ακή επανατοποθέτησή τους και 
από την άλλη τους… άλλους 
(μεταξύ αυτών και τον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη 
αλλά και τον Γιάννη Μυλόπουλο 
από τη θέση τότε του πρύτα-

νη του ΑΠΘ) που ζητούσαν να 
μην απομακρυνθούν τα αρχαία. 
Πρόσφατα το Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο έδωσε τη 
λύση. Και ΜΕΤΡΟ και αρχαία. Τι 
σημαίνει πρακτικά αυτό;  Σημαί-
νει πως οι εργασίες κατασκευής 
του σταθμού της Βενιζέλου θα 
ξεκινήσουν μετά την επιχω-
μάτωση των αρχαιοτήτων που 
ανακαλύφθηκαν. Ο σταθμός θα 
λειτουργήσει ένα χρόνο μετά την 
λειτουργία της βασικής γραμμής 
του ΜΕΤΡΟ και δυο χρόνια μετά 
τις δοκιμαστικές διαδρομές που 
αυτό θα πραγματοποιήσει στην 
Θεσσαλονίκη (2019). 

Η λαμπρή οδός 

Βρισκόμαστε επτά μέτρα κάτω 
από τη γη στο τμήμα ανάμεσα 
στις οδούς Ίωνος Δραγούμη και 
Βενιζέλου. Σε βάθος 25 μέτρων 
από το σημείο που στεκόμαστε 
μαζί με τον πρόεδρο της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι ήδη κατασκευ-
ασμένες οι δυο σήραγγες. Μπρο-
στά μας σε μήκος 77 μέτρων 
βρίσκεται ο περίφημος δρόμος: 
decumanus maximus. Ένας 
δρόμος λαμπρός στην αρχική 
κατασκευή του, στρωμένος με 
μάρμαρα και μεγάλες ορθογώνι-
ες λίθινες πλάκες. Η κατασκευή 
του χρονολογείται τον 4ο αιώνα 
μ.Χ. Πρόκειται για τα τελευταία 
ρωμαϊκά και τα πρώτα βυζαντι-
νά χρόνια. Τα ευρήματα άλλω-
στε στον εν λόγω σταθμό θεω-
ρούνται από τα σημαντικότερα 
τεκμήρια της βυζαντινής ευρω-
παϊκής Ιστορίας . Στην αρχή του 
δρόμου βρίσκεται το περίφημο 
«Τετράπυλο», μια αψίδα «αντί-
στοιχη της αψίδας του Γαλέριου» 

όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. 
Μυλόπουλος. 

«Τελικά αυτά τα αρχαία είναι αρ-
κετά για να διχάσουν την πόλη 
και να καθυστερήσουν για τόσα 
χρόνια ένα έργο που ταλαιπώ-
ρησε για δεκαετίες ολόκληρες 
τους Θεσσαλονικείς;» ρωτάμε 
τον κ. Μυλόπουλο. «Είναι ένα 
μέρος της πόλης. Είναι ο δρόμος 
που συνδέει την αρχαία με τη 

σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Είναι η 
συμβολή των αρχαίων οδών Via 
Regia και cardo. Δεν υπάρχει σε 
όλη την Ευρώπη κάποιο άλλο 
ανέπαφο εύρημα της Ρωμαϊκής 
και της Βυζαντινής περιόδου» 
υπογραμμίζει ο πρόεδρος της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Και συνεχί-
ζει: «Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη 
να συνδέσει το παρόν με το πα-
ρελθόν. Τα αρχαία ευρήματα του 

σταθμού της Βενιζέλου μπορεί 
να είναι το νέο σήμα κατατεθέν 
της Θεσσαλονίκης. Θα βοηθή-
σουν την πόλη να βρει την νέα 
της ταυτότητα και θα αποτελέ-
σουν αφορμή για την ανάπτυξή 
της οικονομικά αφού εκτιμούμε 
πως θα γίνει πόλος έλξης πολ-
λών επενδυτών». 

«Δεν υπάρχει σταθμός ΜΕΤΡΟ σε 
όλο τον κόσμο που να είναι ένας 
ανοικτός αρχαιολογικός χώρος» 
λέει με νόημα ο κ. Μυλόπουλος, 
καθώς προχωρούμε από τη Βε-
νιζέλου προς την πλατεία Αρι-
στοτέλους, όπου εκτιμάται πως 
συνεχίζεται ο δρόμος όπου στο 
παρελθόν περπάτησαν ο Άγιος 
Δημήτριος, ο Μέγας Κωνσταντί-
νος, ο Ανατολής Γαλέριος, ο Μέ-
γας Θεοδόσιος και πιθανότητα ο 
Ιουστινιανός Β’. 

Ο δρόμος Decumanus Maximus 
ή καλύτερα Via Regia για τους 
Ρωμαίους ήταν ένας δρόμος με 
τα… όλα του: καταστήματα (πι-
θανότητα αργυροχρυσοχοεία 
από το χρυσό και τον υδράργυρο 
σε υγρή μορφή  που εντοπίστη-
κε) και υδραυλικό- αποχετευτικό 
δίκτυο. Τα περισσότερα από αυτά 
σώζονται μέχρι σήμερα. 

Άντεξαν στο χρόνο 

Τα αρχαία σήμερα είναι ανοικτά 
στους Θεσσαλονικείς. Στην πο-
ρεία για να σωθούν θα καλυ-
φθούν από χώμα, μέχρις ότου 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του 
εν λόγω σταθμού. Τα περιβόη-
τα… αρχαία της Βενιζέλου παρα-
μένουν εκεί από το 2012 οπότε 
ολοκληρώθηκαν οριστικά οι 
εργασίες ανασκαφής. Για περί-

που πέντε χρόνια, τίποτα μπρος 
στους αιώνες που ήταν θαμμένα 
κάτω από την σύγχρονη Θεσ-
σαλονίκη που όλοι γνωρίζουμε, 
περίμεναν την οριστική απόφαση 
της Πολιτείας για το μέλλον τους. 
Ευτυχώς δεν διαβρώθηκαν από 
τον αέρα, που είναι ο χειρότερος 
εχθρός των αρχαιοτήτων. Όπως 
εξηγούν στην KARFITSA εργα-
ζόμενοι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
«πέρασαν το κρας τεστ του αέρα 
και φαίνεται ότι αντέχουν». Αυτό 
δεν σημαίνει βέβαια ότι η απου-
σία πολιτικής βούλησης ήταν πά-
ντα με το μέρος τους, αφού παρά 
το γεγονός ότι προστατεύθηκαν 
από τα καιρικά φαινόμενα και 
τους… περαστικούς στην ουσία 
δεν προστατεύθηκαν ποτέ. Και 
έρμαια της βροχής ήταν και εάν 
κάποιος περαστικός ήθελε να 
προκαλέσει φθορές μπορούσε 
να το κάνει. Τα πεταμένα μπου-
κάλια μπύρας και τα αποτσίγα-
ρα που βρίσκονταν από τους 
υπαλλήλους κατά καιρούς  πάνω 

Ο κ. Μυλόπουλος με τον Διευθυντή σύνταξης της KARFITSA, Βαγγέλη Στολάκη
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που πέντε χρόνια, τίποτα μπρος 
στους αιώνες που ήταν θαμμένα 
κάτω από την σύγχρονη Θεσ-
σαλονίκη που όλοι γνωρίζουμε, 
περίμεναν την οριστική απόφαση 
της Πολιτείας για το μέλλον τους. 
Ευτυχώς δεν διαβρώθηκαν από 
τον αέρα, που είναι ο χειρότερος 
εχθρός των αρχαιοτήτων. Όπως 
εξηγούν στην KARFITSA εργα-
ζόμενοι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
«πέρασαν το κρας τεστ του αέρα 
και φαίνεται ότι αντέχουν». Αυτό 
δεν σημαίνει βέβαια ότι η απου-
σία πολιτικής βούλησης ήταν πά-
ντα με το μέρος τους, αφού παρά 
το γεγονός ότι προστατεύθηκαν 
από τα καιρικά φαινόμενα και 
τους… περαστικούς στην ουσία 
δεν προστατεύθηκαν ποτέ. Και 
έρμαια της βροχής ήταν και εάν 
κάποιος περαστικός ήθελε να 
προκαλέσει φθορές μπορούσε 
να το κάνει. Τα πεταμένα μπου-
κάλια μπύρας και τα αποτσίγα-
ρα που βρίσκονταν από τους 
υπαλλήλους κατά καιρούς  πάνω 

στον… αρχαίο δρόμο και προέρ-
χονταν από τους χρήστες του… 
σύγχρονου δρόμου, της Εγνα-
τίας ήταν μικροπράγματα μπρος 
σε αυτά που θα μπορούσαν να 
πάθουν. 

«Σήμερα παρουσιάζεται η μελέτη 
για την κατασκευή του σταθμού 
της Βενιζέλου με ταυτόχρονη 
κατά χώρα ανάδειξη και αξιοποί-
ηση των αρχαιοτήτων. Είναι μια 
μελέτη η οποία κατέστη εφικτό 
να διατυπωθεί, να υποβληθεί και 
να γίνει ομοφώνως αποδεκτή 
από το ΚΑΣ ακριβώς γιατί όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς συνεργά-
στηκαν» λέει στην KARFITSA ο 
κ. Μυλόπουλος. «Πετύχαμε και 
την κατασκευή του σταθμού και 
την ανάδειξη της πολιτισμικής 
κληρονομιάς της πόλης. Αυτός ο 
συνδυασμός θα φέρει οικονομι-
κή ανάπτυξη. Θα τονωθεί ο του-
ρισμός, η επιχειρηματικότητα και 
θα γίνει ισχυρός πόλος έλξης» 
καταλήγει ο κ. Μυλόπουλος.

Περπατήσαμε  

τον… διάσημο  

δρόμο από όπου  

πέρασε ο Άγιος 

Δημήτριος  

και ο Μέγας 

Κωνσταντίνος

Του Βαγγέλη Στολάκη

Ο κ. Μυλόπουλος με τον Διευθυντή σύνταξης της KARFITSA, Βαγγέλη Στολάκη

#πόλη
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Σχετικά με τη σμίκρυνση - ανόρθωση μαστού

Ποιες γυναίκες αφορούν αυτές οι επεμβάσεις;

Εκείνες που είναι ευχαριστημένες με το μέγεθος των μαστών τους 
αλλά όχι με το σχήμα τους το οποίο παρουσιάζει μικρού ή μεγάλου 
βαθμού χαλάρωση. Αντίθετα, ένα πολύ μεγάλο στήθος, δυσαρεστεί 
πολλές γυναίκες που επιθυμούν να περιορίσουν το μέγεθός του 
μέσω σμίκρυνσης. 

Θεωρείστε πρωτοπόρος στις τεχνικές που εφαρμόζετε στις συ-
γκεκριμένες επεμβάσεις. Τι ακριβώς πετυχαίνετε με τις τεχνικές 
αυτές;

Πρωτίστως, αλλάζουν ό,τι γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. 
Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές έχουν τομές τύπου άγκυρας ενώ 
όσες έχουν περιορισμένες τομές προορίζονται για στήθη που 
έχουν μικρό μέγεθος. Με τις τεχνικές που εφαρμόζω και που έχω 
παρουσιάσει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια,  οι γυναίκες που 
χρειάζονται να υποβληθούν σε ανόρθωση ή σμίκρυνση ανεξαρ-
τήτως μεγέθους μαστού μπορούν να έχουν τομές μόνο γύρω από 
τη θηλή και μια κάθετη. Στην ανόρθωση, η θηλή μετακινείται σε 
μια πιο υψηλή θέση και η αφαίρεση δέρματος δημιουργεί ένα πιο 
συμπαγές και σφιχτό στήθος. Πολλές φορές ήπια αποτελέσματα 
ανόρθωσης μπορούν να επιτευχθούν και με την αυξητική των 
μαστών χωρίς τις τομές της ανόρθωσης.

Εκτός από τις μικρές τομές ποια άλλα είναι τα πλεονεκτήματα 
αυτών των τεχνικών;

Η  διάρκεια της επέμβασης. Η οποία  κυμαίνεται από 1 ½ - 2 ώρες 

ενώ  η νοσηλεία από 0 έως 2 νύχτες. Και βέβαια, η διάρκεια του 
αισθητικού αποτελέσματος το οποίο χαρακτηρίζεται από φυσικότη-
τα και διατηρείται για πολλά χρόνια.  

Υπάρχουν παράγοντες αποτρεπτικοί για μια τέτοια επέμβαση ;

Αντιθέτως. Η επέμβαση απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας και 
σωματότυπου και το κυριότερο, μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού. 

Για την αυξητική Στήθους

Πόσο σημαντικό ρόλο «παίζει» η ενημέρωση της «ασθενούς» και 
τι να γνωρίζει οπωσδήποτε;

Πριν το χειρουργείο, η γυναίκα θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως 
για τις επιλογές που έχει σε ό,τι αφορά το σχήμα των ενθεμάτων, 
τις πολύ μικρές μετεγχειρητικές τομές και τους περιορισμούς στην 
καθημερινή δραστηριότητα της τις πρώτες μέρες μετά το χειρουρ-
γείο.Για κάθε γυναίκα που επιθυμεί μεγαλύτερο στήθος υπάρχει 
και το αντίστοιχο χειρουργείο. Η μεγέθυνση επιτυγχάνεται με την 
τοποθέτηση ενθεμάτων και σε λίγες περιπτώσεις με τη μεταμό-
σχευση λίπους από την ίδια την ασθενή. 

Σχετικά με την επέμβαση τι πρέπει να ξέρουμε; 

Καταρχάς ότι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της καθώς και η 
σωστή εκτέλεσή της οδηγούν σε εξαιρετικά αποτελέσματα.  Η 
επέμβαση διαρκεί 1 ώρα, η ασθενής χρειάζεται να νοσηλευτεί μία 
νύχτα ενώ θα πρέπει να έχει μειωμένη δραστηριότητα για μερικές 
μέρες. Σημαντικό είναι οι  τομές της επέμβασης αυτής όπου και αν 

βρίσκονται να είναι μικρές (3-4 εκατοστά) έτσι ώστε με τον καιρό 
να ξεθωριάσουν και να μην είναι ορατές.

Τι «απαντάτε» στους φόβους των γυναικών για μελλοντικούς 
κινδύνους μετά την επέμβαση;

Ότι δεν υπάρχει λόγος για κανέναν τέτοιο φόβο. Η επέμβαση δεν 
επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ούτε 
την ικανότητα για θηλασμό και ούτε βεβαίως τη δυνατότητα να 
υποβάλλεται στο μέλλον σε εξετάσεις. Τα καλής ποιότητας ενθέμα-
τα συνοδεύονται από ισόβια εγγύηση. 

Πώς νιώθουν οι γυναίκες μετά από μια τέτοια επέμβαση;

Όλες οι αισθητικές επεμβάσεις στήθους είναι αλήθεια πως επη-
ρεάζουν θεαματικά τη ψυχολογία κάθε γυναίκας. Έχουν άμεση 
επίδραση στην αυτοπεποίθησή και αυτοεκτίμησή τους. Μετά την 
πάροδο του πρώτου εξαμήνου αλλάζουν ακόμη και τον τρόπο που 
περπατάνε!(όρθιο, πιο στητό κορμί).

#υγεία
Αυξητική, Ανόρθωση και Σμίκρυνση Στήθους

Κι εκεί όπου η Φύση δεν έχει δείξει την εύνοιά της ή όταν ο χρόνος αφήνει τα σημάδια του, έρχεται η επιστήμη να κάνει το θαύμα της!  
Για τέτοιου είδους μικρά «θαύματα» μιλήσαμε με τον πλαστικό χειρουργό Dr. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο.

ΙΔΑΝΙΚΌ ΣΤΉΘΌΣ ΜΕ ΠΡΩΤΌΠΌΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των ενδοκρινών αδένων
Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των ενδοκρινών αδέ-
νων αφορά κυρίως των θυρεοειδή αδένα και τους παρα-
θυρεοειδείς, αλλά και σε δεύτερο σκοπό τα επινεφρίδια. 
Πρόκειται για συνδυασμό τεχνικών που έχουν ως σκοπό 
να μειώσουν σημαντικά τη νοσηρότητα των επεμβάσεων 
που αφορούν αυτούς τους αδένες, άλλα και να βελτιώσουν 
το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η διάρκεια της νοσηλείας 
είναι μικρότερη των 24 ωρών και για να γίνει αυτό σημα-
ντικότατοι παράγοντες είναι η χειρουργική ομάδα, το νο-
σηλευτικό ίδρυμα και ο ίδιος ο ασθενής. 

Ειδικότερα, η χειρουργική ομάδα (και όχι μόνο ο χειρουρ-
γός) πρέπει να είναι εξοικειωμένη με την χειρουργική μίας 
ημέρας και να έχει υψηλό όγκο ασθενών. Με αυτό τον τρό-
πο, περιορίζονται οι επιπλοκές και τα ατυχή συμβάματα, 
συνθήκες απαραίτητες για αυτού του τύπου την χειρουρ-
γική. Το νοσηλευτικό ίδρυμα πρέπει να έχει τις κατάλληλες 
νοσηλευτικές και διοικητικές δομές, ώστε να μπορεί να 
υποστηρίξει αυτού του τύπου την χειρουργική που είναι 
ταχείας διακίνησης. Επιπλέον, τα απαραίτητα υλικά πρέπει 
να είναι διαθέσιμα σε καθημερινή βάση, ώστε να αποφεύ-
γονται τυχόν καθυστερήσεις. Τέλος, όλοι οι ασθενείς δεν 
είναι επιλέξιμοι για νοσηλεία μίας ημέρας. Τα κριτήρια επι-
λεξιμότητας είναι συνάρτηση κυρίως των υποκείμενων 
νοσημάτων, αλλά και της εμπειρία της χειρουργικής ομά-
δας.

Τα οφέλη που προκύπτουν διαπιστώνονται σε τρία επίπε-
δα: (i) προσωπικά για τον ασθενή, (ii) οικονομικά για τον 
ασθενή και το ταμείο, και (iii) κοινωνικά. Ειδικότερα, ο 
ασθενής με αυτό τον τύπο χειρουργικής αντιμετώπισης 
παρουσιάζει υψηλό αίσθημα ικανοποίησης (που πολύ 

συχνά φτάνει στα επίπεδα της έκπληξης), το οποίο είναι 
αποτέλεσμα πληθώρας παραγόντων. Διαπιστώνεται από 
τον άρρωστο ευελιξία στον προγραμματισμό, που συνο-
δεύεται από ελαχιστοποίηση του πόνου, της νοσηλείας 
και του χρόνου ανάρρωσης, με αποτέλεσμα της γρήγορη 
επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Επιπλέον, η 
χειρουργική με νοσηλεία μίας ημέρας χαρακτηρίζεται από 
χαμηλότερο κόστος, που επιμερίζεται σε τρείς συνιστώσες: 
(i) μειωμένη οικονομική συμμετοχή από τον άρρωστο, (ii) 

ελαττωμένο συνολικό κόστος για το ταμείο, και (iii) ταχύ-
τερη επανένταξη στο εργασιακό περιβάλλον (σημαντικό-
τατος παράγοντας για τους ελεύθερους επαγγελματίες). 
Όσον αφορά τη θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται, δυστυ-
χώς ακόμα και σήμερα, με ποικίλους τρόπους και συναντά 
κανείς συχνότατα την παραδοσιακή τεχνική (Kocher 1909) 
με τις μεγάλες τομές, τις παροχετεύσεις και την πολυήμε-
ρη ανάρρωση. Οι χειρουργοί που είναι εξειδικευμένοι στην 
χειρουργική των ενδοκρινών εφαρμόζουν ελάχιστα επεμ-
βατικες τεχνικές θυρεοειδεκτομής. Αυτή μπορεί να γίνει –
ανάλογα με τις ενδείξεις- είτε με τη βοήθεια μεγεθυντικών 
γυαλιών, είτε υποβοηθούμενη με κάμερα. Η μεγέθυνση 
που προσφέρουν αυτά τα δύο εργαλεία μειώνει δραστικά 
τις επιπλοκές. Στο τέλος του χειρουργείου, δεν τοποθετού-
νται παροχετεύσεις. Ο ασθενής μπορεί να μιλήσει κατευ-
θείαν, ενώ σιτίζεται κανονικά 3 ώρες μετά το χειρουργείο. 
Την επόμενη μέρα ο ασθενής παίρνει εξιτήριο και είναι σε 
θέση να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. 
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη και χρήση 
νυστεριών ραδιοσυχνοτήτων ή υπερήχων που παρέχουν 
την μέγιστη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η χρήση 
του μειώνει σημαντικά την κάκωση των ιστών καθώς, και 
τον εγχειρητικό χρόνο. Τέλος, στις περιπτώσεις υποτρο-
πών ή μεγάλων ογκολογικών επεμβάσεων στο θυρεοειδή, 
η χρήση της νευροπαρακολούθησης διασφαλίζει την προ-
στασία των λαρυγγικών νεύρων και της φώνησης.

*Ο κ. Παπαβραμίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής  
Χειρουργικής ΑΠΘ

Του Θεοδόση Παπαβραμίδη*

Dr. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μαστολογίας. 
Απόφοιτος και Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 
ειδικεύτηκε και μετεκπαιδεύτηκε στη Μ. Βρετανία 
στα νοσοκομεία Whiston Hospital, Liverpool και 
Queen Victoria Hospital, London. 

Της Χριστίνας Τσόρμπα
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Η εξέλιξη της Νευροπλοήγησης έχει δώσει 
μεγάλη ώθηση στη χειρουργική κρανίου 
επιτρέποντας πλέον στο νευροχειρουργό να 
σχεδιάσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την αφαίρεση ενός όγκου του 
εγκεφάλου, τη λήψη βιοψίας με τη χρήση 
βελόνης καθώς και την εμφύτευση ηλεκτρο-
δίων στο πλαίσιο της λειτουργικής νευροχει-
ρουργικής. 

Η μεταφορά της εμπειρίας και της τεχνολο-
γίας της Νευροπλοήγησης στη χειρουργική 
σπονδυλικής στήλης αποτελεί τα τελευταία 
χρόνια ισχυρότατο όπλο στα χέρια του νευ-
ροχειρουργού για την αντιμετώπιση ενός 
μεγάλου εύρους παθήσεων αυτής, ακόμα 
και αν είναι αρκετά πολύπλοκες. Ένα από τα 
πλέον σύγχρονα συστήματα απεικονιστικά 
καθοδηγούμενης χειρουργικής σπονδυλικής 
στήλης, που χρησιμοποιείται σε μεγάλα κέ-
ντρα παγκοσμίως και το οποίο διαθέτει στη 
φαρέτρα της και η νευροχειρουργική ομάδα 
μας, περιλαμβάνει έναν διεγχειρητικό αξο-
νικό τομογράφο (O-arm) που είναι συνδε-
δεμένος με έναν Νευροπλοηγό τελευταίας 
γενιάς. Το σύστημα μπορεί να παραλληλιστεί 
με το GPS του αυτοκινήτου, που καταδεικνύ-
ει ανά πάσα στιγμή τη θέση του οχήματος στο 
γεωγραφικό χάρτη. 

Ο ασθενής υποβάλλεται διεγχειρητικά σε 
αξονική τομογραφία υψηλής ανάλυσης, τα 
δεδομένα της οποίας μεταφέρονται αυτόμα-
τα στον υπολογιστή της συσκευής του Νευ-
ροπλοηγού όπου και μετατρέπονται σε ένα 
πραγματικού χρόνου ακριβές τρισδιάστατο 
μοντέλο της σπονδυλικής στήλης του ασθε-
νούς, το οποίο και προβάλλεται σε μια μεγά-
λη οθόνη στο χειρουργείο. Το μοντέλο αυτό 
μπορεί να παραλληλιστεί με τον γεωγραφικό 
χάρτη του συστήματος GPS. Στη συνέχεια μια 
ενσωματωμένη στο Νευροπλοηγό υπέρυ-

θρη κάμερα  ανιχνεύει ειδικά κατασκευασμέ-
νες σφαίρες ανάκλασης τοποθετημένες στα 
χειρουργικά εργαλεία, με αποτέλεσμα το σύ-
στημα να εντοπίζει ανά πάσα στιγμή τη θέση 
των χειρουργικών εργαλείων στο χώρο σε 
σχέση με το 3D μοντέλο της σπονδυλικής 
στήλης του ασθενούς. Η κάμερα αντιστοιχεί 
στο δορυφόρο του συστήματος GPS και τα 
χειρουργικά εργαλεία στο αυτοκίνητο. 

Με τη χρήση του συστήματος Νευροπλο-
ήγησης ο νευροχειρουργός ελέγχει διεγ-
χειρητικά σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα 
στιγμή την ακριβή θέση των εργαλείων του, 
γεγονός που του επιτρέπει απόλυτη ακρίβεια 
λεπτών χειρισμών. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχει 
η συγκεκριμένη τεχνολογία σε επεμβάσεις 
τοποθέτησης υλικών στη σπονδυλική στήλη 
με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις επεμ-
βάσεις σπονδυλοδεσίας, που περιλαμβά-
νουν την τοποθέτηση βιδών στα σώματα των 
σπονδύλων. Ο Νευροχειρουργός έχει τη δυ-
νατότητα να σχεδιάσει την ακριβή πορεία το-
ποθέτησης της κάθε βίδας και να ελέγχει και 
στα τρία επίπεδα στο χώρο την ακριβή της 
θέση ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετα, παρέ-
χεται η δυνατότητα διεγχειρητικού ελέγχου 
με αξονική τομογραφία της σωστής θέσης 

των υλικών μετά την τοποθέτησή τους και 
πριν την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Η λεπτομερής σε πραγματικό χρόνο απεικό-
νιση της ανατομίας του ασθενούς έχει δώσει 
τεράστια ώθηση στη χειρουργική της σπον-
δυλικής στήλης καθώς επιτρέπει τη διενέρ-
γεια λεπτών και πολύπλοκων επεμβάσεων 
τόσο σε ασθενείς με ανατομικές δυσκολί-
ες (παχυσαρκία, μεγάλες παραμορφώσεις 
σπονδυλικής στήλης) όσο και σε ανατομικές 
περιοχές δύσκολα προσπελάσιμες με τις πα-
λαιότερες τεχνικές (κρανιοαυχενική συμβο-
λή, αυχενική και ανώτερη θωρακική μοίρα 
σπονδυλικής στήλης). Παράλληλα, η τρισδιά-
στατη εξαιρετικής ευκρίνειας χαρτογράφηση 
των ανατομικών ιδιαιτεροτήτων κάθε ατό-
μου και η δυνατότητα πλοήγησης στη σπον-
δυλική στήλη συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
εξέλιξη της λεγόμενης Ελάχιστα Επεμβατι-
κής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης. 
Με τον όρο αυτόν περιγράφονται χειρουρ-
γικές τεχνικές που διενεργούνται διαδερμι-
κά, μέσω δηλαδή πολύ μικρών τομών του 
δέρματος και χωρίς την ευρεία διάνοιξη και 
καταστροφή των μυών και των συνδεσμικών 

στοιχείων της σπονδυλικής στήλης, όπως 
συνέβαινε παλαιότερα. 

Τα οφέλη των σύγχρονων αυτών τεχνικών 
είναι πολλαπλά: ελαττώνεται σημαντικά (σε 
ορισμένες περιπτώσεις έως και σε λιγότερο 
από τον ήμισυ) ο χειρουργικός χρόνος και 
άρα η διάρκεια της αναισθησίας, γεγονός 
ιδιαίτερα σημαντικό σε ασθενείς υψηλού 
χειρουργικού κινδύνου (μεγάλης ηλικίας ή 
με πολλές συνυπάρχουσες παθήσεις), ελαχι-
στοποιείται η διεγχειρητική απώλεια αίματος, 
εξαλείφεται σχεδόν ο κίνδυνος μετεγχειρητι-
κών λοιμώξεων, περιορίζεται στο ελάχιστο ο 
μετεγχειρητικός πόνος και το μετεγχειρητικό 
στρες, επισπεύδεται θεαματικά η κινητοποί-
ηση καθώς και η έξοδος του ασθενούς από 
το Νοσοκομείο και επιταχύνεται η συνολική 
ανάρρωση και επιστροφή του στις καθημε-
ρινές δραστηριότητές του. Επιπρόσθετα, η 
ασφάλεια που παρέχει η Νευροπλοήγηση 
ελαχιστοποιεί των κίνδυνο χειρουργικών 
επιπλοκών, όπως τραυματισμού νευρικών 
και άλλων ζωτικής σημασίας ανατομικών 
δομών.

Η Νευροπλοήγηση όπως και όλες οι εφαρ-

#υγεία
Νευροπλοήγηση στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης:

η σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία της Νευροχειρουργικής
Με τον όρο Νευροπλοήγηση περιγράφονται συνοπτικά οι τεχνολογίες της απεικονιστικά καθοδηγούμενης χειρουργικής (χειρουργική 

που επικουρείται από υψηλής ποιότητας απεικόνιση της ανατομικής περιοχής όπου γίνεται η προσπέλαση), τις οποίες χρησιμοποιεί διεγχειρητικά 
ο νευροχειρουργός για να προσανατολιστεί και να πλοηγηθεί με ακρίβεια και ασφάλεια στις δομές του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης. 

ΠΛΌΉΓΉΣΉ ΣΤΉ ΣΠΌΝΔΥΛΙΚΉ ΣΤΉΛΉ ΜΕ ΕΝΑ “ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΌΝΌ ΣΥΣΤΉΜΑ GPS”

Κοντογιάννης Γ. Κωνσταντίνος 
Μώραλης Θ. Ιωάννης 
Ψάρρας Ι. Νικόλαος
Νευροχειρουργοί  
Νευροχειρουργική Ομάδα «Neuron Access»

www.neuronaccess.gr

info@neuronaccess.gr

Συνεργάτης Νευροχειρουργός Αθηνών: 
Βουγιούκας Ι. Βασίλειος

Η νευροχειρουργική ομάδα «Neuron Access». 
Από αριστερά προς τα δεξιά: Κοντογιάννης Κωνσταντίνος, Μώραλης Ιωάννης, Ψάρρας Νικόλαος.

Σχηματική απεικόνιση του διεγχειριτικού αξονικού 
τομογράφου (O-arm, Medtronic) [1] καθώς και του 
συστήματος Νευροπλοήγησης (Stealthstation S7, 
Medtronic) [2] με την κάμερα υπερύθρων (γαλάζιος 
δακτύλιος)

Αριστερά: Νευροπλοήγηση μέσω των ειδικών σφαιρών ανάκλασης που προσαρμόζονται στα χειρουργικά ερ-
γαλεία. Δεξιά: Τρισδιάστατη απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης του ασθενούς κατά την τοποθέτηση βίδας.

μογές της τεχνολογίας στη νευροχειρουργι-
κή και τη χειρουργική σπονδυλικής στήλης 
αποτελούν σημαντικό αρωγό στο έργο του 
χειρουργού προσφέροντάς του μεγαλύτερη 
αίσθηση ασφάλειας και επιτρέποντάς του 
τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολύπλο-
κων επεμβάσεων, πολλές από τις οποίες στο 
παρελθόν θεωρούνταν μη εφικτές. Η τεχνο-
λογία βέβαια δεν μπορεί σε καμία περίπτω-
ση να υποκαταστήσει την εκπαίδευση και την 
εμπειρία του ιατρού.
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«Και τα ζώα που στο όμορφο δάσος ζουν το ένα το άλλο 
αγαπούν… Μα όταν βλέπουν λαθροθήρες και εμπρηστές 

να περνούν θηρία γίνονται και τους κυνηγούν.»

«To δάσος φύλακας» 
στην Κατερίνη στη σκιά 

του Ολύμπου…
#books

Το δεύτερο παιδικό βιβλίο του Θάνου Κόσυβα, «Το δάσος φύλακας» από τις εκδόσεις 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ παρουσιάστηκε στο βιβλιοπωλείο Νέστωρ στην Κατερίνη, με τη 
στήριξη της Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας και του Ορειβατικού Συλλόγου Καρίτσας. 
Για το βιβλίο μίλησαν ο Ιωάννης Μπεϊνάς, εκπαιδευτικός-θεόλογος και ορειβάτης-
φυσιολάτρης, που γνωρίζει τον Όλυμπο και το δάσος όσο κανένας άλλος και για 
το πώς να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τη φύση με την προβολή βίντεο από το 
μυθικό βουνό, μέσα από την κάμερα του.

«Έγραψαν» και τα παιδιά

Η νηπιαγωγός Σμαρώ Αγαθόγλου αναφέρθηκε 
στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του βιβλίου και 
για το πως εμπνεύστηκαν από το βιβλίο και οι 
τρεις εξαιρετικές νηπιαγωγοί Σμαρώ Αγαθό-
γλου, Άννα Κουλιανοπούλου και Αγγελική Τα-
ρασιάδου μαζί με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
Κονταριώτισσας και μέσα από τη δραματοποί-
ηση, το θεατρικό τους παιχνίδι, τα ποιηματάκια 
τους, τα τραγούδια  και τις πανέμορφες ζωγρα-
φιές τους, μας μετέφεραν μέσα στο βιβλίο και 
μας μετέδωσαν τα μηνύματα του βιβλίου με τον 
καλύτερο τρόπο.  Στο τέλος χάρισαν στο συγ-
γραφέα το δικό τους εικονογραφημένο βιβλίο 
που ζωγράφισαν και έναν πίνακα ζωγραφικής. Η 
μουσικοπαιδαγωγός Νατάσα Ιωαννίδου, έντυσε 
την εκδήλωση και την ομόρφυνε με τις υπέρο-
χες μουσικές, τα τραγούδια και την υπέροχη 
φωνή της, η οποία συνεργάστηκε άψογα με τα 
παιδιά που τη λάτρεψαν. Τα παιδιά, παρακολού-
θησαν με ιδιαίτερη προσοχή τα δρώμενα, χειρο-
κρότησαν,  τραγούδησαν και φωτογραφήθηκαν 
με τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας ευχαρίστησε 
ιδιαιτέρως τον διευθυντή των εκδόσεων Αλέ-
ξανδρος, κ. Τσακνάκη Νικόλαο, για την εμπι-
στοσύνη του και στη δεύτερη συνεργασία με μια 
τόσο καλαίσθητη έγχρωμη έκδοση με σκληρό 
εξώφυλλο. «Αυτό το βιβλίο έχει ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το δάσος και γενικά το πε-
ριβάλλον, από τις επεμβάσεις του ανθρώπου, 
ώστε να ενημερωθούν, να αγαπήσουν τη φύση 
και να αποκτήσουν περιβαλλοντική και οικολο-
γική συνείδηση» είπε ο συγγραφέας και πρό-
σθεσε «Το δάσος είναι μια όαση ζωής και ένας 
χώρος που εξασφαλίζει μια άλλη ποιότητα ζωής 
για τη σωματική και πνευματική υγεία του αν-
θρώπου και έχει απόλυτη ανάγκη από την επα-
φή με τη φύση, τον καθαρό αέρα και από ένα 

ήρεμο περιβάλλον. Σήμερα το δάσος αποκτά μια 
ιδιαίτερη αξία ως χώρος αναψυχής, σωματικής 
και ψυχικής ανάτασης. Η γαλήνη που επικρατεί 
στο δάσος, όπου οι μόνοι ήχοι που ακούγονται 
είναι το κελάρυσμα των νερών, το θρόισμα των 
φύλλων και το κελάηδισμα των πουλιών, μαζί 
με τη νηνεμία που επικρατεί ανακουφίζουν τον 
άνθρωπο από τα προβλήματα που τον απασχο-
λούν και αναζωογονείται. Βασικός στόχος αυ-
τού του βιβλίου είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν 
το δάσος μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης 
που εξασφαλίζει γνώση, δράση και ψυχαγωγία, 
να αποκτήσουν κριτική σκέψη, εντοπίζοντας 
θετικές και αρνητικές πρακτικές, να διατυπώ-
σουν προτάσεις και να αναλάβουν δράσεις για 
την προστασία και την αειφορική ανάπτυξή του. 
Έχω δώσει ιδιαίτερη βάση στην εικονογράφη-
ση, πολύ πράσινο, δέντρα, λουλούδια, πουλιά 
και ζώα, έντονα χρώματα και μεγάλη ποικιλο-
μορφία της χλωρίδας και της πανίδας του δά-
σους. Η αξία της εικονογράφησης είναι μεγάλη 
και αποτελεί ένα σπουδαίο ερέθισμα κυρίως για 
μαθητές που έχουν αναπτυγμένη την οπτική 
νοημοσύνη και οι οποίοι έχουν την ικανότη-
τα να παρατηρούν, να αντιλαμβάνονται  και να 
ερμηνεύουν οπτικά ερεθίσματα, όπως χάρτες 
και εικόνες. Ευελπιστώ «Το δάσος φύλακας» να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τα προ-
γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 
σχολεία. Πηγαίνετε με τα παιδιά σας στο βουνό, 
όχι μόνο όπου πάει το αυτοκίνητο και όχι μόνο 
για να ψήσετε και να φάτε. Περπατήστε μέσα 
στα μονοπάτια του δάσους, ή κάνετε ποδήλατο, 
πηγαίνετε στον όμορφο Όλυμπο μας ή παρέα με 
τους Ορειβατικούς Συλλόγους του νομού μας, 
χαρείτε τη φύση μαζί τους, αναπνεύσετε καθαρό 
οξυγόνο και μάθετε στα παιδιά σωστή περιβαλ-
λοντική συμπεριφορά και να αγαπούν το δάσος. 
Μάθετέ τα για τα οφέλη του δάσους και για το τι 
απαγορεύεται να κάνουμε στο δάσος»

Ποιος είναι ο συγγραφέας 

Γεννήθηκε το 1972 στην Καρίτσα Πιερίας. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη Προγραμματισμό Η/Υ και Γραφιστική. Από νωρίς έγραφε ποιήμα-
τα και στη συνέχεια ιστορίες για παιδιά και παραμύθια. Το 2011 κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο  «Σ’ ελλειπτική 
τροχιά» από τις εκδόσεις Μάτι.  Το 2014 ακολουθεί η δεύτερη ποιητική του συλλογή «Μεσημβρινοί» από τις εκδόσεις (.poema..). Είναι 
ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας, Έφορος Λογοτεχνίας και Εικαστικών Τεχνών του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών 
Δίου και μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Πιερίας. Επίσης, είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Καρίτσας, 
φυσιολάτρης και ορειβάτης. Ως γραφίστας  επιμελήθηκε ο ίδιος το καλλιτεχνικό μέρος της έκδοσης των δύο ποιητικών συλλογών του 
και την εικονογράφηση των παιδικών του βιβλίων. Η «Βούλα, η μικρή καμηλοπάρδαλη που δεν είχε βούλες», εκδόθηκε τον Απρίλιο 
του 2016, από τις εκδόσεις «Αλέξανδρος» και είναι το πρώτο του παιδικό βιβλίο με θέμα τη διαφορετικότητα. Από τις ίδιες εκδόσεις 
κυκλοφορεί και το δεύτερο του παιδικό βιβλίο «Το δάσος φύλακας» για την προστασία του δάσους.
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#πρόσωπο

«Η Θεσσαλονίκη έγινε… Συρία»
Στο εμπόλεμο σκηνικό της Συρίας, που έχει ωθήσει εκατοντάδες ανθρώπους να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς, μετατράπηκαν χώροι της 
Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες της ταινίας ISIS BRIDE, του σκηνοθέτη Μορτέζα Τζαφαρί. Ή κλινική του Αγίου Λουκά, το πρώην στρατόπεδο Παύλου 
Μελά  και ένας αγροτικός δρόμος -κοντά στην Ειδομένη- είναι μερικά από τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας.

Της Φιλίππα Βλαστού

Το ISIS BRIDE πραγματεύεται την αληθινή ιστορία μιας 
γυναίκας που έζησε την τρόμο στα χέρια των τζιχαντι-
στών.  Ο Μορτέζα Τζαφαρί γνώρισε μια γυναίκα από τη 
Συρία που του εξομολογήθηκε τις φρικαλεότητες που δέ-
χθηκε από τους μαχητές του ISIS. Ο κ. Τζαφαρί, ως πρό-
σφυγας και εκείνος, ακούγοντας την μαρτυρία της γυναί-
κας που όσο ήταν αιχμάλωτη  έζησε αποτρόπαιες στιγμές, 
αλλά εν τέλει κατάφερε να αποδράσει θέλησε να γυρίσει 
αυτή την ταινία. «Η ιστορία είναι η περιπέτεια της ζωής 
μιας νέας γυναίκας από την Συρία , που μετά τη δολοφο-
νία του συζύγου της από τον ISIS περνάει όλα τα στάδια 
του εξευτελισμού και της ταπείνωσης, τόσο  από τα μέλη 
της οργάνωσης, που την χρησιμοποιούν σαν σκλάβα, όσο 
και από την οικογένεια της, που για να σβήσει την ντροπή 
θέλει να την σκοτώσει. Τελικά καταφέρνει να φτάσει στην 
Ελλάδα όπου και γεννάει το παιδί της –καρπό των βια-
σμών της από τους τζιχαντιστές», είπε ο σκηνοθέτης στην 
KARFITSA περιγράφοντας την πλοκή του έργου.

Πρόσφυγες από τα τη Συρία στο ISIS BRIDE

Στην ταινία εκτός από τους επαγγελματίες ηθοποιούς 
συμμετείχαν και πρόσφυγες που διαμένουν στα κέντρα 
φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη. «Για όλους τους πρόσφυγες 

ήταν ένα μικρό βήμα στην ένταξη και στην κοινωνικοποι-
ήσει τους εδώ», εξηγεί ο σκηνοθέτης. Τα γυρίσματα της 
ταινίας, το μοντάζ και η μουσική επένδυση χρειάστηκαν  
επτά μήνες για να ολοκληρωθούν. Οι δυσκολίες που αντι-
μετώπισε για να υλοποιηθεί η ταινία «ήταν αρκετές και 
πολλών ειδών», όπως μας είπε ο κ. Τζαφαρί. «Από την 
δυσκολία συνεννόησης , γιατί τα Ελληνικά μου είναι ανε-
παρκή, μέχρι την δυσκολία που μπορεί να υπάρξει στο 
να προγραμματίσεις ραντεβού για τα γυρίσματα με πολλά 
άτομα, γιατί ο καθένας έχει το δικό του πρόγραμμα και 
σε σένα έρχονται μόνο με την καλή τους διάθεση. Φυσι-
κά τα περισσότερα προβλήματα θα ξεπερνιόντουσαν πιο 
εύκολα αν υπήρχαν χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
σκηνοθέτης.

Έφυγε από το Ιράν… κυνηγημένος

Ο Μορτέζα Τζαφαρί γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρω-
τεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη. Τα τελευταία εννέα χρό-
νια κατοικεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Από μικρή ηλικία 
είχε αποφασίσει ότι ήθελε να σπουδάσει στην Σχολή Κα-
λών Τεχνών. Για δώδεκα χρόνια δούλεψε ως δημοσιο-
γράφος στο IRNA  & ISNA  στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.  
Ο ίδιος κάλυψε μεγάλα γεγονότα της Μέσης Ανατολής 

όπως τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν 
το 2011, την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, τη στρα-
τιωτική παρουσία του Ισραήλ στο Λίβανο το 2006. Στη συ-
νέχεια αποφάσισε να ασχοληθεί με την σκηνοθεσία. Μέ-
χρι τώρα, έχει γυρίσει τρεις ταινίες και 34 ντοκιμαντέρ, εκ 
των οποίων στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί το 2012 
το «West Dream», το 2013 το  «Dreaming of Democraty», 
το 2016 το « Dream of Life» και την ταινία «ISIS BRIDE». 
Μιλώντας στην KARFITSA ξεκαθάρισε ότι η φυγή του από 
την πατρίδα του ήταν αναγκαστική. «Δεν αποφάσισα να 
φύγω από την πατρίδα μου,  έφυγα κυνηγημένος για να 
σώσω την ζωή μου. Πλέον δεν μπορώ να επιστρέψω στο 
Ιράν. Για αυτό μου έχει αναγνωριστεί και η ιδιότητα του 
πολίτικου πρόσφυγα», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε 
ότι : «Φυσικά και δεν μετάνιωσα για την αντίδραση μου 
αλλά λυπάμαι για τον πόνο που έδωσα στους δικούς μου 
ανθρώπους φεύγοντας». Για το αν έχει νιώσει ρατσισμό 
κατά την διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα ο κ. Τζα-
φαρί είπε ότι : «Ρατσισμό βίωσα αλλά είμαι τυχερός , όχι 
τόσο ακραίες καταστάσεις. Εδώ αγαπώ τον τόπο και τους 
ανθρώπους. Δεν θέλω να ζήσω κάπου αλλού και θέλω 
να είμαι κοντά σε ανθρώπους που είναι πια δικοί μου».
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«Ή ορθόδοξη θεολογία του “προσώπου” έχει σημαδέψει την πνευματική παράδοση αυτού του λαού και αυτού του τόπου. Σ΄αυτή τη 
διαδικασία σύνθεσης “κουκούλες”, “καπέλα”, “κράνη”, “ποδίτσες”, “χαρτογιακάδες”, “πορτοφόλια” και λοιπά αξεσουάρ είναι άχρηστα, 
επικίνδυνα και αντικοινωνικά…» λέει στην KARFITSA ο βραβευμένος διεθνούς φήμης εικαστικός Γιάννης Γίγας που δηλώνει «αναρχικός 
χωρίς κουκούλα» και ότι «η δημιουργικότητα αλλά και η αίσθηση της ιστορίας, είναι τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τον άνθρωπο 
ιδιαίτερο ον…»
Επαναστάτης, αντάρτης, αναρχικός χωρίς... 
κουκούλα, εικαστικός, ζωγράφος, Έλληνας, 
χριστιανός... Ποιο σας εκφράζει καλύτερα;

Είναι μια πολύ καλή παράθεση κάποιων εκ των κυ-
ριότερων στοιχείων που συνθέτουν την προσωπική 
μου ταυτότητα. Θα ήθελα να παραθέσω μερικά ακό-
μη από τα μικρά και τα μεγάλα που με συγκροτούν: 
Ηπειρώτης, Πετροπουλιώτης, αντιιμπεριαλιστής, 
Σαλονικιός, κομίστας, συλλέκτης στιγμών και μικρο-
πραγμάτων, “καραμπελιάς’’, σύντροφος, “προβο-
κάτορας”, γιος, σύζυγος, πατέρας, αδελφός, θείος, 
ανιψιός, συμπαίκτης, μαθητής, φίλος και πρώτα απ΄ 
όλα ζωντανός άνθρωπος. Ο άνθρωπος, όπως λέει κι 
ο υπέροχος Αμίν Μααλούφ  στο βιβλίο του “Φονικές 
Ταυτότητες” (σε μετάφραση του Θ. Τραμπούλη) είναι 
μια συγκρότηση ζωντανών - παλλόμενων ταυτοτή-

των  που δεν μένουν στατικές. Άλλοτε αναπτύσσο-
νται ή φουσκώνουν κι άλλοτε μαραζώνουν ξεχα-
σμένες. Μπορεί κάποιες να φαίνονται αντιφατικές, 
αντίθετες. Όμως κάθε άνθρωπος κι αυτό  υπογραμ-
μίζει κι ο συγγραφέας φέρνοντας τον εαυτό του σαν 
παράδειγμα, είναι ένα εξαίρετο δείγμα συγχώνευσης 
αντιθέτων, πολλές φορές, υποταυτοτήτων. Όσο πιο 
δημιουργικός είναι κάποιος στη συνθετική αυτή κα-
τεύθυνση, τόσο πιο ευτυχισμένος  και πιο “ άνθρω-
πος” γίνεται. Κατά τη διαδικασία , ξεσκαρτάρει κάθε 
εγωισμό  που τον εμποδίζει να “συνθέσει” και γεμίζει 
το κενό με τον “άλλον”. Έτσι η ταυτότητα γίνεται σχέ-
ση και η σχέση ταυτότητα. Η δημιουργικότητα αλλά 
και η αίσθηση της ιστορίας, είναι τα δύο χαρακτηρι-
στικά που κάνουν τον άνθρωπο ιδιαίτερο ον. Δίνουν 
επίσης στον κάθε ένα μας τη δυνατότητα να υπάρξει 

ως μια μοναδική περίπτωση μέσα σε μια κοινωνία. 
Αυτό εκφράζει, μεταξύ άλλων σημαντικών, η ορθό-
δοξη θεολογία του “προσώπου”, που έχει σημαδέ-
ψει την πνευματική παράδοση αυτού του λαού και 
αυτού του τόπου. Σ΄ αυτή τη διαδικασία σύνθεσης 
“κουκούλες”, “καπέλα”, “κράνη”, “ποδίτσες”, “χαρ-
τογιακάδες”, “πορτοφόλια” και λοιπά αξεσουάρ είναι 
άχρηστα, επικίνδυνα και αντικοινωνικά. Πάντως αν 
πρέπει να “τιτλοφορηθώ” είμαι ακόμα αυτός που κά-
ποτε οι φίλοι ονομάτισαν. Είμαι ο Γίγας, ο διεθνούς 
φήμης Έλληνας χρωμοκράτης.

Που νιώθετε ο εαυτός σας ή έστω ο κυρίαρχος 
εαυτός σας;

Συμβατικά και για να συνεννοούμαστε είμαι αγιο-
γράφος. Αγιογραφίες έχει επικρατήσει να εννοού-

#αφιέρωμα

Γιάννης Γίγας
Ο διεθνούς φήμης Έλληνας… χρωμοκράτης

Συνέντευξη στην @karapanagiotidu

«Όχι δεν είμαι στις 
αντεργκράουντ 
περιπτώσεις ανήκω 
σε μία παράδοση που 
είναι η πρωτοπορία 
των τελευταίων… 
2500 ετών»
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με τα ίχνη της περιπέτειας, μέσα στους αιώνες, της 
ελληνικής ζωγραφικής που ενώ προϋπήρχε της 
Χριστιανοσύνης μέσα της βάθυνε, τελειώθηκε και 
αναδείχτηκε ο σωτηριολογικός της ρόλος. Στους 15 
τελευταίους αιώνες εμπλουτίστηκε και απλώθηκε 
εκφραστικά συνθέτοντας όπως κάθε μεγάλη ελληνι-
κή πνευματική - πολιτιστική παράδοση στοιχεία άλ-
λων πολιτισμών αποκτώντας οικουμενικό χαρακτή-
ρα. Αυτός και η επανανακάλυψη αναγκαιότητας της 
αλήθειας και της ειλικρίνειας από τους “μοντέρνους” 
της επέτρεψε να επικρατήσει των επικριτών της. 
Κάποτε την δυσφημούσαν σαν μια άκαμπτη και στε-
γνή “θρησκευτική” τέχνη ενός λαού σε παρακμή.  Κι 
όμως όταν η μοντέρνα επανάσταση συνάντησε τον 
Κόντογλου και μέσω Τεριάντ, ο Ματίς το Θεόφιλο η 
ζωγραφική μας θριάμβευσε. Σήμερα Καθολικοί, Αγ-
γλικανοί αλλά και κάποιοι προτεστάντες (άκουσα και 
για μουσουλμάνο αγιογράφο), Ασιάτες και Ευρωπαί-
οι, Αφρικανοί και Αμερικανοί (είδα αγιογραφίες σε 
χωριό Ινδιάνων), συνομιλούν, ανακαλύπτοντας και 
την αισθητική της αξία και το πνευματικό της βά-
θος,  με την εικαστική μας γλώσσα. Για μια ακόμα 
φορά ο κόσμος μιλάει ελληνικά ρίχνοντας νέο φως. 
Βλέπετε; Δεν είμαι ο μόνος που ακολούθησα αυτό 
το δρόμο. Και αν και με περιλαμβάνουν στις αντερ-
γκράουντ περιπτώσεις δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ 
είμαι παραδοσιακός αλλά μιας παράδοσης που είναι 
η πρωτοπορία των τελευταίων 2500 ετών. Όσο για 
τον όρο Εκκλησία τον αντιλαμβάνομαι ανάλογο του 
όρου λαός. Όπου ο λαός μας, στα έργα του; στους 
ναούς; στο δρόμο; στα γλέντια του; εκεί και εγώ. 
Εκεί νιώθω κυρίαρχος - ελεύθερος.

Μεγάλοι συλλέκτες έχουν αγοράσει έργα σας... 
Τι προτιμούν;

Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τους “μεγάλους συλλέ-
κτες” και δεν γνωρίζω καλά το είδος. Δεν στόχευσα 
ποτέ στη γνωριμία τους και στην όποια επαφή. Φιλό-
τιμοι συλλέκτες, με μικρές αλλά ποιοτικές συλλογές, 
έχουν αγοράσει έργα μου. «Μεγάλος συλλέκτης» 
μόνο ένας κι αυτός Γάλλος, όχι Έλληνας. Στην Ελλά-
δα όσες επαφές είχα με «μεγάλους συλλέκτες» ή με 
εκπροσώπους τους ήταν απογοητευτικές. Υπήρξαν 
προβλήματα «συμβατότητας», αν και έδειξαν κατά 
καιρούς, ενδιαφέρον για τη δουλειά μου, όχι μόνο 
αγοραστικό. Πιστεύω ότι προτιμούν μεγάλα κέρδη 
με μικρές επενδύσεις. Οι σχέσεις μου με «μικρούς 
συλλέκτες», προσωπικές κι ανθρώπινες, είναι πιο 
πολύ του γούστου μου.  Δεν μπορώ καν να με σκε-
φτώ να έχω σχέσεις με Δασκαλόπουλους, Ιωάννου 
κλπ. Ίσως με παραδοσιακούς τύπου Εμφιετζόγλου, 
Γουλανδρήδες κλπ. Δεν ξέρω και πολλά για το είδος 
όπως προανέφερα, ίσως να κάνω λάθος.

Οι φιλότεχνοι ποιοι είναι σήμερα;

Έλα μου ντε … Είναι αυτός που βάζει την Γκερνί-
κα αντί οικογενειακών φωτογραφιών ή της Κιμ 
Καρντασιάν ή της ομάδας του ή του σφυροδρέπανου 
ή του αγκυλωτού, ή του Στάργουορς για μπακγκρά-
ουντ στον υπολογιστή του; Είναι αυτός που στερεί-
ται κάποιες από τις λιγοστές του τώρα πια απολαύ-
σεις για να αγοράσει ένα έργο που αγάπησε ή ένα 
έργο από κάποιον καλλιτέχνη που αγάπησε; Είναι 
το φουσκωμένο πορτοφόλι που ανοίγει για να στη-
ρίξει  μια “τοπική σκηνή” έτσι για το «γαμώτο» και 
δεν συνοδεύεται από ένα ακόμα πιο φουσκωμένο 
εγώ; Είναι ο ηρωικός γκαλερίστας που δεν το βάζει 
κάτω κι ας έπεσε ο ουρανός πάνω στο κεφάλι του 

τα τελευταία χρόνια; Είναι ο «μαλάκας» καλλιτέχνης 
που δεν ξέρει να «κουνηθεί» λιγάκι επιδέξια για να 
πέσει το χρήμα και τα μίντια και συνεχίζει να πετά-
ει το χαρταετό του με χιονόνερο γνωρίζοντας πως 
τον παραμονεύει το αστροπελέκι; Και το μικρό παι-
δί. Αυτοί ίσως, και πολλοί άλλοι. Αλλά όχι αυτοί που 
καταδέχονται να τους αποκαλούν “άρτκράουντ”. Όχι 
οι κωλοπετσωμένοι κιουρέιτορ. Όχι οι “μαικήνες” 
που στήνουν μηχανισμούς απανθρωποποίησης των 
καλλιτεχνών και εισάγουν “Ευρωπαϊκά” και “Αμερι-
κάνικα” σκουπίδια. Όχι οι “ευαίσθητοι καλλιτέχνες” 
που μάθαν να λεν το “ποίημα” (με το αζημίωτο). Όχι 
αυτοί που αποδέχονται τον βανδαλισμό της “αυλί-
τσας”, του μικρομάγαζου, του δημόσιου αγαθού, με 
τζίφρες, αντιφαλαμπάδες και υπερφίαλη φιλοδοξία 
άκα “στριτ αρτ”. Αυτοί και πολλοί άλλοι… να πάρει 
η ευχή…

Ποιοι κυβερνώντες, κομματικοί, αρχηγοί, πρω-
θυπουργοί, πολιτικοί κοκ ξέρουν από τέχνη;

Αν και έχω σχέσεις και φιλίες με πολιτικά ευαίσθη-
τους και πολιτικά “υπεράνθρωπους” φίλους, δεν 
διατηρώ σχέσεις με αυτούς που κατά παράδοση 
αποκαλούμε πολιτικούς.  Δεν έχει γράψει κανείς 
τους βέβαια ιστορία στο χώρο για να είναι ευρέως 
γνωστός.  Θα σας απαντήσω όμως με τα κάμποσα 
που ξέρω. Σελέμηδες που γυρεύουν να φάνε εργά-
κια για το σαλόνι τους έχει αβέρτα, από ότι μαθαί-
νω από συναδέλφους. Είχα και εγώ μια περίπτωση 
υφυπουργού σελέμη. Δεν “του έκατσε” βέβαια. Γε-
νικά δεν τους λες φιλότεχνους. Ντρέπομαι που το 
λέω αλλά κάποτε στους θαυμαστές του έργου μου 
συγκαταλέγονταν και ο δήμιος του λαού μας ΓΑΠ.  
Οι πιο πολλοί τους, που προσεγγίζουν τους χώρους 
της τέχνης, έχουν χρηματιστηριακό ενδιαφέρον για 
τα έργα,  γυρεύουν να αντλήσουν κύρος και προβο-
λή ή κάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν ξέρω 
πως το θυμήθηκα αυτό τώρα, αλλά ο Νίκος Κεσσαν-
λής θαύμαζε πολύ την συλλογή του Γιάννου Παπα-
ντωνίου. Υψηλής αισθητικής και οικονομικής αξίας 
όπως έλεγε. Ίσως ο Γιάνης Βαρουφάκης λόγω της 
εικαστικού συζύγου του Δανάης Στράτου να έχει κά-
ποια εξοικείωση και ενδιαφέρον. Ο Ευάγγελος Βενι-
ζέλος σίγουρα ξέρει να “συντρίβει” και καλλιτέχνες 
μεταξύ άλλων. Ο Νίκος Ξυδάκης έγινε υπουργός 
και άρα μπορεί να κατατάσσεται στα πολιτικά (στην 
καθομιλουμένη) πρόσωπα. Αυτός έχει εξαιρετικό 
αισθητήριο και ελπίζω να μην το χάσει ποτέ. Για τον 
Κώστα Ζουράρι, που καταλαβαίνει πολλά, δεν είμαι 
σίγουρος τι από αυτά παίζει και μπορεί να χάσει. 
Τώρα τα άλλα είναι τα γνωστά στην κοινωνία, άλ-
λοι έχουν αδυναμία στα αρχαία, άλλοι στα πορτρέτα 
τους κι άλλοι στα “μικυμάους”.

#αφιέρωμα

Ως μοναδικό έργο συζητήθηκε «το Φλίπερ» του. Όχι 
μόνο υπήρξε η διπλωματική του εργασία που του εξα-
σφάλισε ένα πτυχίο με «άριστα» σ΄ ένα εχθρικό περι-
βάλλον, αλλά «κατακτώντας» τους καθηγητές του, ιδιαί-
τερα τον τότε πρύτανη Νίκο Κεσσανλή, αλλά επιλέχθηκε 
να εκπροσωπήσει την ΑΣΚΤ στην Β’ Μπιενάλε Σχολών 
Καλών Τεχνών στη Βαρκελώνη. Και δικαιώθηκαν για 
την επιλογή τους. Η ελληνική συμμετοχή, αποτελούμε-
νη από το έργο δύο φοιτητών (το δικό μου και εκείνο της 
φίλης Άτζυ Καρατζά) διακρίθηκε, σύμφωνα με το Νίκο 
Κεσσανλή, ως η καλύτερη όλων, ομόφωνα, από τους 
πρυτάνεις όλων των συμμετεχόντων σχολών. Μάλλον 
αυτό το γεγονός επηρέασε και την έρευνα της εφημε-
ρίδας «ΤΑ ΝΕΑ», που τον παρουσίασε στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90 σαν τον πιο εμπνευσμένο και πετυχη-
μένο εικαστικό καλλιτέχνη της γενιάς του. Το έργο αυτό 
επίσης συνέβαλε -μαζί με άλλα έργα -  στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, σε μια σημαντική συζήτηση για το πόσο η 
τέχνη και η τεχνολογία είναι δυνατόν να είναι συμβατές 
χωρίς να εξουδετερώνεται ο ρόλος της πρώτης. Την ίδια 
ώρα ενότητα έργων που συζητιέται εντός και εκτός συ-
νόερων είναι η ενότητα «Πρόσωπα», που συνδημιουρ-
γεί με τη σύντροφό του επίσης εικαστικό, Π. Κούβαρη. 
Χαρακτηρισμένη από θαυμαστές της «ideavirus» δικαί-
ωσε την αφοσίωση τους στο project. Εκτός από ενθου-
σιώδη μηνύματα έλαβαν και κάποια πολύ συγκινητικά, 
όπως για παράδειγμα το σχόλιο της βιογράφου του Πα-
τρίς Λουμούμπα ή κάποια άλλα από το περιβάλλον του 
Μπόμπυ Σαντς. Λαμβάνουν κατά καιρούς προσκλήσεις 
να εκθέσουν κάποια νέα φάση της  ενότητας και επισκέ-
ψεις θαυμαστών όπως π.χ. του Αμερικανού καλλιτέχνη 
της πρωτοπορίας του Λος Άντζελες Wu Tsang! (περισ-
σότερα στο «prosopa.eu»)

Γεννήθηκε το 1966 στην Πετρούπολη. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της εικα-
στικής ομάδας Καρατρανσαβαγκάρντια (από 1988) Εργάζεται επίσης ως 
αγιογράφος και έχει ζωγραφίσει πολλές φορητές εικόνες και τοιχογραφίες. 
Μέχρι σήμερα έχει ιστορήσει πάνω από 17 ορθόδοξες ελληνικές εκκλησίες. 
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
1992 Υποψήφιος Διδάκτορας, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986-1991 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 
Αθήνα 1985  Γραφιστική, Ελληνογερμανική Σχολή Γραφικών Τεχνών, Αθήνα. 
Εκθέσεις 2016-Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα -Αμύντορες Λαοφόροι, Πολιτιστικό Κέ-
ντρο “Φρανσίσκο Ντε Μιράντα”, Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας 
της Βενεζουέλας στην Ελλάδα, Αθήνα . -RE-culture 4: ΤΕΧΝΗ ΜΗ ΤΕΧΝΗ, 
επμ. Θ. Μουτσόπουλος, Σκαγιοπούλειο Κέντρο, Πάτρα -Drawing Now Paris, 
συμμετοχή στο περίπτερο της Γκαλερί ΑΔ, Παρίσι, Γαλλία 2015 -Όταν η 
Αντικουλτούρα Συναντά την Κοινωνία, Γκαλερί ΑΔ, Αθήνα -1095 Art Days, 
ARTWALL project space, Αθήνα 2014 -Amen, ARTWALL project space, Αθή-
να  2012 -Αντι-κουλτούρα: Η ανάδυση ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου 
1983-2012, CAMP!, Αθήνα. -Πρόσωπα. Αντιιμπεριαλιστικός αγώνας και 
ΕΟΚΑ, Βιβλιοπωλείο «Γιαλούσα», Λευκωσία, Κύπρος 2011 -Το νέο θεσμικό 
(συμμετοχή με την ομάδα Καρατρανσαβαγκάρντια), Πεδίο Δράσης Κόδρα, 
Θεσσαλονίκη 2006 -Έκθεση Καρατρανσαβαγκάρντια, αυτοδιευθυνόμενος 
χώρος κοινωνικού προβληματισμού “Αυτοσχεδία”, Θεσσαλονίκη 2005 -Έκ-
θεση Καρατρανσαβαγκάρντια, Μύλος, Θεσσαλονίκη 2004-Πρόσωπα, Αίθου-
σα VIP, ΟΛΠ, Πειραιάς 1992-Β΄ Μπιενάλε Σχολών Καλών Τεχνών,  Βαρκε-
λώνη,  Ισπανία 1989 -Έκθεση Καρατρανσαβαγκάρντια, Αίθουσα Μπουζιάνη, 
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα -Έκθεση Καρατρανσαβαγκάρ-
ντια, Αίθουσα τέχνης Ερωδός, Θεσσαλονίκη. Έχει πάρει μέρος επίσης, σε 
δεκάδες άλλες ομαδικές εκθέσεις

Πολυσυζητημένος  
και βραβευμένος

info
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Η έκθεση της εβδομάδας
Αίθουσες τέχνης

Μουσεία

ARTIS CAUSA GALLERY  
(Μητροπόλεως 97, τηλ: 2310223041)

Ex – Libris. 2η Μπιενάλε Ελλήνων – Ινδών Σπουδαστών Χαρα-
κτικής 2015 με θεματολογία Αρχαία Ελληνική Τραγωδία - Αρχαία 
Ελληνική Μυθολογία. Τα ex-libris είναι μικρόσχημα χαρακτικά 
έργα, όπου πριν μερικούς αιώνες λειτουργούσαν ως εύσημα ιδιο-
κτησιακής επιβεβαίωσης των πολυτελών εκδόσεων στο περιθώ-
ριο των βιβλίων που είχαν στην κατοχή τους οι εύποροι ευγενείς. 
Επιβίωσαν όμως και φιλοτεχνούνται μέχρι τις μέρες μας, χάριν 
στους θαυμαστές του είδους, συλλέκτες - παραγγελιοδότες και 
καλλιτέχνες που κρατούν ζωντανή την παράδοση αυτή της τέχνης 
της χάραξης με την παραγωγή ολοένα και νεότερων έργων, που 
διακινούνται και ανταλλάσσονται, σ’ έναν ευρύ κύκλο ανθρώπων 
που τα εκτιμούν. Η Εύα και ο Χρήστος Γιαννάκος, ανήκουν στην 
κατηγορία των μυημένων συλλεκτών, με μια σλλογή ππυ αρθρώ-
νεται σ’ ένα συγκεκριμένο θεματικό άξονα, αυτόν της Ελληνικής 
μυθολογίας. Επέλεξαν να εκθέσουν ένα αριθμό έργων ex-libris 
από την πολυάριθμη συλλογή τους, τα βραβευμένα έργα, ως επι-
λογή της 1 ης Μπιενάλε ex-libris, του Ιδρύματος «Π. Γιαννάκος» 
- Xotaris Art Forum - Αρχάνες Κρήτης, με θέμα « Ιλιάδα-Οδύσ-
σεια», που διοργάνωσαν και εξέθεσαν το 2013, στις Αρχάνες της 
Κρήτης. Καθώς επίσης και μέρος των έργων της 2ης Μπιενάλε 
ex-libris, που απέκτησαν το 2015, αφού απευθύνθηκαν και πάλι σε 
νέους σπουδαστές των Σχολών Καλών Τεχνών και των Δημοτικών 
εργαστηρίων, όπου διδάσκεται η χαρακτική στην χώρα μας, αλλά 
και από Ινδούς σπουδαστές του Kurukshetra University του Νέου 
Δελχί. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 11:00 – 15:00, 
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18:00 – 21:00, Σάββατο 11:00 – 16:00 
Διάρκεια έκθεσης έως: 8 Απριλίου 2017 
Εγκαίνια: Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, στις 19:00

ARTNOISE – VLASSIS ART GALLERY  
(Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, τηλ: 6974916449)

Το καταφύγιο μου. Εικαστική έκθεση του Ξενή Σαχίνη. Για τη 
συγκεκριμένη έκθεση ο Ξενής Σαχίνης αναφέρει ότι «ο καλλι-
τέχνης δικαιούται πέρα από την έρευνα στη φόρμα να λαμβάνει 
θέση και να σχολιάζει όσα συμβαίνουν στο κόσμο. Δυστυχώς, η 
Ελλάδα βρέθηκε σ’ ένα σταυροδρόμι προσφυγιάς και οικονομι-
κής μετανάστευσης, και οι δυο αυτές καταστάσεις προέρχονται 
από την άρνηση του ανθρώπου να αποκλείσει τον πόλεμο από 
τη διεθνή πολιτική». Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη -  Παρασκευή 
16:30 – 20:00, Σάββατο 11:00 – 14:00 Διάρκεια έκθεσης έως: 
11 Μαρτίου 2017

ΖΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ GALLERY  
(Π. Π. Γερμανού 5, τηλ: 2310275985)

Νίκος Κρυωνίδης 1990 – 2016. Ο καλλιτέχνης ως «άλλος επιμε-
λητής» δημιουργεί μία σύνθεση από ογδόντα πέντε έργα, μικρών 
και μεγάλων διαστάσεων, συνθέτοντας ένα εικαστικό παζλ. Ο δη-
μιουργός απαλλαγμένος από κάθε στυλιστική δέσμευση επιλέγει 
στοιχεία και έργα από διαφορετικές περιόδους της δουλειάς του. 
Σπουδή στο ανθρώπινο σώμα, στο τοπίο και στο αντικείμενο με 
ελεύθερο σχέδιο ή γραμμικό, τρισδιάστατες συνθέσεις και ready-
mades, φωτογραφίες και βίντεο συνομιλούν αρμονικά στην 
εγκατάσταση που δημιουργεί ο Κρυωνίδης. Ο συνδετικός κρίκος 
είναι ο λόγος. Ένας λόγος αφηγηματικός, γραπτός, επαναλαμβα-
νόμενος, ο οποίος ενσωματώνεται στις εικόνες και δημιουργεί 
ένα μοναδικό καλλιτεχνικό σώμα. Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη & 
Σάββατο 10:30 – 14:00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:30 – 14:00 
& 17:30 – 21:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 11 Μαρτίου 2017

K & K SHOWROOM (Τσιμισκή 96, τηλ: 2314007167)

Outsider Art / Έκκεντρη Τέχνη. Το K&K showroom Contemporary 
Cultural Artspace ,σε μια προσπάθεια να φέρει το κοινό της πόλης 
κοντά στην ελληνική έκκεντρη τέχνη, φιλοξενεί και επιμελείται, 
για δεύτερη φορά, ένα μέρος από έργα τέχνης Ελλήνων καλλι-
τεχνών της Outsider Art που ανήκουν στην συλλογή του Παύλου 
Βασιλειάδη, ψυχίατρου / εικαστικού, διδάκτορα του ΑΠΘ. Στην 
έκθεση παρουσιάζονται για πρώτη φορά μικρά έργα και σχέδια 
σε χαρτί καθώς και μικρά γλυπτά της συλλογής. Ωράριο λειτουρ-
γίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 11:00 – 15:00. Διάρκεια 
έκθεσης έως: 4 Μαρτίου 2017

KAPOPOULOS FINE ARTS (Μορκεντάου 6, τηλ: 2310278144)

Γιώργος Σταθόπουλος. Στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής εστιάζει 
ο νέος κύκλος έργων που παρουσιάζει ο Γιώργος Σταθόπουλος 
στη νέα του ατομική έκθεση,. Ο καταξιωμένος ζωγράφος παρου-
σιάζει έργα μικρών μεσαίων και μεγαλύτερων διαστάσεων, στο 

Στην αισιόδοξη πλευρά της 
ζωής εστιάζει ο νέος κύκλος 
έργων που παρουσιάζει ο 
Γιώργος Σταθόπουλος στη νέα 
του ατομική έκθεση,. Ο κατα-
ξιωμένος ζωγράφος παρου-
σιάζει έργα μικρών μεσαίων 
και μεγαλύτερων διαστάσεων, 
στο γνώριμο, αναγνωρίσιμο 
δικό του ύφος που υπηρετεί με συνέπεια, τα οποία αποτελούν έναν εικαστικό 
ύμνο στη ζωή. Η θεματογραφία του εκθειάζει τον έρωτα, με τα ζευγάρια του 
να αποτελούν δυναμικά σύμβολα ζωής που στέλνουν το μήνυμα της συντροφι-
κότητας που είναι τόσο αναγκαίο στην εποχή μας: «οφείλουμε να δοξάζουμε 
τον έρωτα τόσο στη ζωγραφική, όσο και σε κάθε μορφή τέχνης. Η αγωνία του 
καλλιτέχνη είναι να καταφέρει να εκφράσει τον έρωτα», σημειώνει ο ίδιος ο 
Γιώργος Σταθόπουλος με αφορμή την έκθεση του. Αγαπημένο φόντο στα έργα 
του ζωγράφου πόλεις γεμάτες χρώμα, απαλλαγμένες από το γκρίζο της κα-
θημερινότητας όπου τα στοιχεία της σύγχρονης ζωής συμπλέουν με στοιχεία 
από τη βυζαντινή εποχή και την κλασική αρχαιότητα: «στην ουσία είναι η πόλη 
που ζούμε, όπου τόσο οι έννοιες, τα στοιχεία και οι άνθρωποι βρίσκονται σε 
σύγχυση», επισημαίνει ο Γιώργος Σταθόπουλος. Το άλλο αγαπημένο θέμα στα 
έργα του ζωγράφου είναι η ιδανικά όμορφη, γυμνή χυμώδης γυναίκα η οποία 
ενσαρκώνει τη χαρά της ζωής. Αιώνια σύμβολα του Γιώργου Σταθόπουλου τα 
λευκά περιστέρια και τα μουσικά του όργανα, με την άρπα και τη φλογέρα να 
κυριαρχούν, προσθέτοντας ρομαντισμό και ονειρικές διαστάσεις. «Σκοπός της 
τέχνης είναι να άγει την ψυχή σ έναν άλλο τόπο. Θέλω η τέχνη μου να είναι 
προς μίμησην και όχι προς αποφυγήν. Προσπαθώ με το έργο μου να πλησιάσω 
την ομορφιά της ζωής. Το «ωραίον» για μένα είναι το ιδανικό», σημειώνει ο 
Γιώργος Σταθόπουλος τονίζοντας ότι: «Η τέχνη οφείλει να ψυχαγωγεί και να 
εξυψώνει τον άνθρωπο».

Τα έργα του Γιώργου Σταθόπουλου στην Kapopulos 
Fine Arts (Μορκεντάου 6, τηλ: 2310278144)

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή  
10:00 – 14:30 και 17:30 – 21:00,  
Τετάρτη, Σάββατο 10:00 – 16:00

Διάρκεια έκθεσης έως: 4 Μαρτίου 2017

#εικαστικά
γνώριμο, αναγνωρίσιμο δικό του ύφος που υπηρετεί με συνέ-
πεια, τα οποία αποτελούν έναν εικαστικό ύμνο στη ζωή. Ωράριο 
λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 14:30 και 17:30 
– 21:00, Τετάρτη, Σάββατο 10:00 – 16:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 
4 Μαρτίου 2017

ΚΟΥΝΙΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  
(Κομνηνών 24, τηλ: 2310271003)

Αναστασία Μιχαήλογλου «Round Midnight» - Τάσος Σχίζας 
«Γαλάζιος ήχος». Δύο εκθέσεις φωτογραφίας, που έχουν κοινή 
εστίαση τις συναυλίες Jazz. Φωτογραφίες εμπνευσμένες από τον  
εκρηκτικό, γαλάζιο ήχο της Jazz, από τη μυσταγωγική ατμόσφαι-
ρα των συναυλιών και από την καλλιτεχνική έκφραση των μου-
σικών. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα 09:00 - 17:00, Τρίτη 09:00 - 
16:00, Τετάρτη 09:00 - 17:00, Πέμπτη 09:00 - 16:00, Παρασκευή 
09:00 - 16:00, Σάββατο 09:00 - 11:00, Κυριακή κλειστά. Διάρκεια 
έκθεσης έως: 7 Μαρτίου 2017

NITRA GALLERY  
(Φιλίππου 51, Ρωμαϊκή Αγορά, τηλ: 2310285890)

Μαρία Πασχαλίδου / Μαγνητικά Πεδία. Δομικά στοιχεία και υλικά 
-μπάζα, τσιμέντα, τούβλα ενός κατεδαφισμένου νεοκλασικού της 
Άνω Πόλης γίνονται πρώτες ύλες στα χέρια της Μαρίας Πασχαλί-
δου, η οποία με τη σειρά της μεταπλάθει την ενέργεια, την έννοια 
του χρόνου και της Ιστορίας πάνω στον καμβά. Το σπίτι αυτό στην 
οδό Θεοφίλου 18 της Άνω Πόλης, που αποτέλεσε και την πρώτη 
ύλη στην έκθεση αυτή της Μαρίας Πασχαλίδου (με επιμέλεια της 
Θούλης Μισιρλόγλου), συνοδεύτηκε από μια ενδελεχή έρευνα 
της δημιουργού σχετικά με την ιστορία του. Ωράριο λειτουργίας: 
Τετάρτη - Σάββατο 11:00 – 15:00, Τρίτη – Πέμπτη - Παρασκευή 
11:00 – 15:00 & 18:00 – 21:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 24 Μαρ-
τίου 2017

STRETTO (Κ. Ντηλ 18, τηλ: 2310275159)

Γιώργος Λιόλιος. Ακροδάχτυλα. Τα ακροδάχτυλα είναι ένας σωμα-
τοποιημένος εσωτερικός μονόλογος σκοτεινών κι επίπονων απο-
τυπωμάτων του έρωτα, του πόνου, της απουσίας και του θανάτου, 
πάνω σε ανοίκειο ως προς τη γραφή υλικό, που παραπέμπει στην 
ώχρα της μνήμης. Μια δέσμη πεζόμορφων «αφορισμών» όπου η 
μνήμη, η ανάσα κι ολόκληρη η ύπαρξη μεταφέρονται στα δάχτυλα, 
δίχως να ακολουθούνται οι αναγνωρίσιμοι κανόνες της καθαρής 
τέχνης.Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 09:00 – 24:00. 
Διάρκεια έκθεσης έως: 28 Φεβρουαρίου

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΑ  
(Μέγαρο Νεδέλκου, Εγνατία 109, τηλ: 2310263308)

Σπουδή στον Άθω. Ομαδική έκθεση με έργα Αγιορειτών μονάχων 
και Ρώσων καλλιτεχνών. Στην έκθεση παρουσιάζονται 60 έργα 
των κάτωθι καλλιτεχνών: Ιερομόναχος Αναστάσιος - Ιερομό-
ναχος Ιωσήφ - Μοναχός Μεθόδιος - Νικόλαος Μαστερόπουλος 
- Ιωάννης Μαστερόπουλος - Συμεών Θεοδοσόπουλος - Yury 
Meleksetyan - Anton Strizhenko - Maxim Lytov - Igor Rodin 
- Andrey Dmitriev - Robert Nizamov - Andrey Sarabyanov - 
Yarishev Maxim - Nikita Medvedev – Vasily Bubnov – Alexey 
Zhuchkov - Valery Bliznyuk. Η ποικιλία των υλικών που χρησιμο-
ποιούν οι καλλιτέχνες, η διαφορετική τεχνοτροπία που ακολου-
θούν καθώς και η προσωπική προσέγγιση που πηγάζει μέσα από 
τη πνευματική και βιωματική εμπειρία που είχε ο κάθε καλλιτέ-
χνης – είτε ως μόνιμος κάτοικος, είτε ως επισκέπτης προσκυνη-
τής - στη μοναστική Πολιτεία, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστι-
κά της έκθεσης. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη 09:00 
– 16:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 20:00, Σάββατο 
09:00 – 14:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 22 Απριλίου 2017.

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
(Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ: 2310424132-3)

Γυάρος: η απομόνωση του χθες, πνοή οράματος σήμερα. Φυσικό 
τοπίο που σου κόβει την ανάσα, μοναδικά είδη που κινδυνεύουν 
με εξαφάνιση, αλλά και ένα ιστορικό μνημείο στοιχειωμένο από 
τον ανθρώπινο πόνο. Αυτή είναι μία γεύση της έκθεσης φωτο-
γραφίας που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και 
Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, το WWF Ελλάς και το 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Την έκθεση φωτογραφίας έχει 
επιμεληθεί ο Θανάσης Κοττάς. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – 
Κυριακή 08:00 – 21:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 30 Μαρτίου 2017

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
(Λεωφ. Στρατού 2Α, τηλ: 2310821231)

Διά βίας μάθηση | éducation forcée. Στην έκθεση παρουσιάζονται 

μια σειρά από εγκαταστάσεις του εικαστικού Βασίλη Αλεξάνδρου, 
ο οποίος μέσα από το έργο του επιχειρεί να θέσει προβληματι-
σμούς γύρω από το θεσμό της παιδείας, καθώς και της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας διαχρονικά. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – 
Παρασκευή 10:00 – 13:00 και 18:00 – 21:00. Διάρκεια έκθεσης 
έως: 28 Φεβρουαρίου 2017

ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ (Αρχαιολογικού Μουσείου 30, τηλ: 2313318534)

Το Δάσος κάτω από το δρόμο. Την έκθεση διοργανώνουν το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το 
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Παρουσι-
άζει κυρίως νέα φυτικά απολιθώματα που αποκαλύφθηκαν μέσω 
σωστικών ανασκαφών κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διάνοιξης 
του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου, ο οποίος διασχίζει την 
προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους στη δυτική 
Λέσβο. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 10:00 – 18:00, 
Σάββατο 11:00 – 15:00, Κυριακή – Δευτέρα κλειστά. Διάρκεια 
έκθεσης έως: 7 Απριλίου 2017

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ (Β. Όλγας 66, τηλ: 2310889610)

Το Δικαίωμα να είσαι Άνθρωπος. Το θέμα των ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων που στις μέρες μας περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο 
τείνει να είναι ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα παγκοσμίως, είναι 
η αφορμή για την έκθεση που επιμελήθηκαν η Θάλεια Βραχο-
πούλου και ο Χάρης Σαββόπουλος.  Η έκθεση αναζητά υποβολές 
που αντικρούουν, επανεξετάζουν και απορρίπτουν τις ανισότητες 
αποτελώντας παραδείγματα των επιδιώξεων του ουμανισμού και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο οικουμενικός ουμανισμός και η 
κοινωνική δικαιοσύνη μοιράζονται κοινούς στόχους: προσπαθούν 
να προωθήσουν το δικαίωμα του ατόμου αλλά και των κοινωνιών 
σε ίση πρόσβαση στην ευκαιρία και το όφελος, καθώς και την 
υιοθέτηση της ισότητας ως κυβερνώσα αρχή σε όλους τους τομείς 
της σύγχρονης ζωής. Οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στην 
έκθεση έχουν διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο 
και επελέγησαν από τους επιμελητές διότι τα έργα τους εκφρά-
ζουν κοινωνική δικαιοσύνη.Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα -  Πα-
ρασκευή 10:00 - 21:00, Σάββατο 10:00 - 13:00. Κυριακή κλειστά. 
Διάρκεια έκθεσης έως: 17 Μαρτίου 2017

ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
(Μέγαρο Μπίλλη, πλ. Ιπποδρομίου, τηλ: 2310264668)

Πορτρέτα Αστών της Τραπεζούντας. Η έκθεση, που πραγματοποι-
είται σε συνεργασία του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης με την 
1 η Δημοτική Κοινότητα, περιλαμβάνει φωτογραφίες κυρίως από 
την προσωπική συλλογή της Άννας Θεοφυλάκτου, καθώς και της 
Έφης Βαφειάδη, της Ζένιας Νικολαΐδου, της Μαρίας Σειρηνοπού-
λου, του Κώστα Φωστηρόπουλου και της Εριφύλης Χοντολίδου. 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 - 14:00 και 
18:00 – 21:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 7 Απριλίου 2017

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
(Βίλα Καπαντζή, Β. Όλγας 108, τηλ: 2310195170-1)

Χρόνης Μπότσογλου. Απέναντι του βουνού. Στην έκθεση παρου-
σιάζονται 110 περίπου έργα (λάδια, ακουαρέλες και τέμπερες) 
που αποτυπώνουν το τοπίο που ο καλλιτέχνης βλέπει από το 
παράθυρο του σπιτιού του στο Πετρί της Λέσβου. Πρόκειται για 
μια δουλειά η οποία ολοκληρώθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια 
(2008–2016), αν και τον απασχολούσε τουλάχιστον από το 1977. 
Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Κυριακή 10:00 - 18:00. Δευτέρα κλει-
στά. Διάρκεια έκθεσης έως: 23 Απριλίου 2017

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ – Βιβλιοπωλείο 
(Τσιμισκή 11, τηλ: 2310288036)

Νύφες χωρίς χαμόγελο. Εβραϊκοί γάμοι την επαύριον του Ολο-
καυτώματος. Η έκθεση παρουσιάζει ένα σημαντικό δείγμα από 
τους γάμους που τελέστηκαν μεταξύ των επιζώντων Εβραίων το 
1945 – 1946 και στηρίζεται σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό. Την 
ετοίμασε το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ως αυτοτελές τμήμα 
της εκθεσιακής ενότητας «Την επαύριον του Ολοκαυτώματος». 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα & Τετάρτη 10:00 - 15:30, Τρίτη, Πέ-
μπτη & Παρασκευή 10:00 - 20:00, Σάββατο 10:00 - 16:00. Κυρια-
κή κλειστά. Διάρκεια έκθεσης έως: 24 Μαρτίου 2017.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
(Λεωφ. Στρατού 2, τηλ: 2313306402)

Homo Utopicus in Crisis. To Mουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού πα-
ρουσιάζει στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων Κυριάκος Κρόκος 
μια έκθεση που αφορά την συνεύρεση μιας ομάδας 13 καλλιτε-
χνών από την Ελλάδα και τη Γαλλία, οι οποίοι συντάχθηκαν για να 
στοχαστούν και να διασταυρώσουν την έννοια της ουτοπίας, με 
την κρίση που βιώνει η Ελλάδα σήμερα. Το αποτέλεσμα επιχειρεί 

μια εικαστική προσέγγιση της ουτοπίας που δυνητικά μπορεί να επιτευχθεί σε προσωπι-
κό ή συλλογικό πλαίσιο, με γνώμονα την τέχνη και δη την καλλιτεχνική σκέψη. Ωράριο 
λειτουργίας: Δευτέρα  - Κυριακή 09:00 – 16:00. Διάρκεια έκθεσης έως: 19 Μαρτίου 
2017

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αποθήκη Α’, Λιμάνι, τηλ: 2310566716)

Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες Οδύσσειες. Η έκθεση επιχειρεί να φω-
τίσει και να συνοψίσει γνωστές και άγνωστες, τωρινές και παλαιότερες πτυχές του 
προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας και 
ευαισθητοποιεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Στην έκθεση παρουσιάζονται 
περισσότερα από 160 έργα 26 φωτογράφων –στην πλειοψηφία τους ενεργοί φωτοδη-
μοσιογράφοι– που αποτύπωσαν με το ιδιαίτερο βλέμμα τους τη δραματική ανθρώπινη 
περιπέτεια που ξεκίνησε στην ταραγμένη γη άλλων χωρών για να μεταφερθεί στην 
ελληνική επικράτεια. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 10:00 – 17:00, Παρα-
σκευή 10:00 – 22:00, Σάββατο – Κυριακή 11:00 – 19:00. Δευτέρα κλειστά.. Διάρκεια 
έκθεσης έως: 26 Μαρτίου 2017

ΝΟΗΣΙΣ (6ο χλμ Οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης, τηλ: 231048300)

Τιθασεύοντας το φως. Έκθεση για την ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη της φωτογραφί-
ας. Συλλογή φωτογραφικών μηχανών Νίκου Μελετίου. Το ΝΟΗΣΙΣ και το Σωματείο Φίλων 
του ιδρύματος, πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνουν την ενδιαφέ-
ρουσα έκθεση που έχει σχέση με την Ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη της Φωτογρα-
φίας. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή 10.00 – 15.00, Σάββατο 13:30 – 20:30, 
Κυριακή 11:30 – 18:30. Δευτέρα κλειστά. Διάρκεια έκθεσης έως: 30 Ιουνίου 2017

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ (Αγ. Δημητρίου 159Α, τηλ. 2310991610)

Επιλογές ενός τολμηρού συλλέκτη. Συλλογή Σταύρου Τσιγκόγλου. Η πρώτη παρουσίαση 
της Συλλογής Τσιγκόγλου, η οποία αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τη διαδρομή της μο-
ντέρνας και σύγχρονης τέχνης μέσα από περισσότερα από 200 έργα ζωγραφικής, χαρα-
κτικά και γλυπτά σημαντικών δημιουργών, όπως οι: Κ.Βολανάκης, Τσαρούχης, Στέρης, 
Χατζηκυριάκος Γκίκας, Γαΐτης, Μόραλης, Φασιανός, Κεσσανλής, Τσόκλης, Μυταράς, Ζογ-
γολόπουλος, Χουλιαράς, Picasso, Miró, Dalí, Malevitch, Kokoschka, Στάμος, Αδαμάκος, 
Μορταράκος, Μαντζαβίνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Λήδα Παπακωνσταντίνου. Ωράριο 
λειτουργίας: Τρίτη & Πέμπτη 09.00 - 14.00, Τετάρτη & Παρασκευή 09.00 – 14.00 και 
17.00 – 21.00, Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 18.00. Δευτέρα κλειστά. Διάρκεια έκθεσης 
έως: 26 Απριλίου 2017

Έκθεση έργων του διαγωνισμού  «Λουκάς Βενετούλιας». Έκθεση των έργων, που υπο-
βλήθηκαν στον «2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής Λουκάς Βενετούλιας. Στην 
έκθεση παίρνουν μέρος 60 νέοι καλλιτέχνες, ηλικίας έως 35 ετών, από ολόκληρη την 
Ελλάδα και την Κύπρο, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό και έστειλαν στο Τελλόγλειο τα έργα τους, μεταξύ των οποίων πολλά μεγάλων 
διαστάσεων. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη & Πέμπτη 09.00 - 14.00, Τετάρτη & Παρασκευή 
09.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00, Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 18.00. Δευτέρα κλειστά. 
Διάρκεια έκθεσης έως: 31 Μαρτίου 2017
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#live_σκηνές
BLUE BARREL 
(Δόξης 5, Λαδάδικα, τηλ :  2314009130)

Hard Rose με dj set Dimitris Komninos  
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στις 22:30
Μad Souls 
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, στις 22:30
Sharp 9 
Κάθε Tρίτη, στις 22:30

OVAL (Φιλικής Εταιρείας 1, τηλ: 2310254533)

Αχιλλέας Σοφούδης και Αλέξανδρος Παπαδη-
μητρίου 
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στις 22:00

WE (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη, 
τηλ: 2310284700)

Mad Street 
Παρασκευή 3 Μαρτίου, στις 21:30

ΒΕΝΤΕΤΑ (Εθνικής Αμύνης 3, τηλ: 2310234973, 
6949950530)

Βασίλης Πρατσινάκης και Δέσποινα Παγιούλα 

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στις 22:30 
 
Παρ-Ωδείον με τον Στάθη Παχίδη 
Στάθης Παχίδης, Παντελής Αμπαζής, Ελβίρα 
Δαγιόγλου, Γιώργος Καγιάτος 
Dj: Σαπφώ Ματσιώρη, Άκης Ματσιώρης 
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, στις 21:00
ΤΡΕ ΛΑ LAND και Διογένης Δασκάλου 
Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Μαρτίου, στις 22:30

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
(Λεωφ. Στρατού 2, τηλ: 2310821231)

Πρόβες της ιταλικής χορωδίας «InCanto» 
Κάθε Δευτέρα, 19:00 – 21:00
Πρόβες της γαλλόφωνης χορωδίας 
«cHoralia» 
Κάθε Τετάρτη, 19:00 – 21:00

ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ  
(Βαΐου 5, πλατεία Μοριχόβου, Λαδάδικα,  
τηλ: 2310510081)

Κ.Π.Κ. (Φι Κάπα & Συνήθης Α), Πισωγύρισμα 

(Μ.Τ.Ρ & LOSP), Menos Grande (Al & Tara) 
Guests: Εσωτερικός Μονόλογος, Sick, BlitzOne, 

Θεματικός, Φετ&Βιο, Nale 

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στις 20:00

Λαθρέμποροι 
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, στις 22:00

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

(25ης Μαρτίου & Παραλία τηλ: 2310895938-9)

(Μ2) Xylouris White 

Στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων, 

το ντουέτο του Γιώργη Ξυλούρη (Ψαρογιώργος)  

στη λύρα και του Jim White στα ντραμς 

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στις 21:00

(Μ2) Οι Χαμένες Πόλεις του James Wylie 
συναντούν τον Ziad Rajab 

Στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων, 

μια συνεργασία των James Wylie (ιρανικό καμα-

ντσέ, σαξόφωνο, σύνθεση/κείμενα), Ziad Rajab 

(φωνή, ούτι), Νίκου Παραουλάκη (νέι), Θύμιου 

Ατζακά (ούτι), Ηλέκτρας Μπλιάδου (βιόλα ντα 

γκάμπα), Νίκου Βαρελά (κρουστά), Αλέξανδρου 

Ριζόπουλου (κρουστά), Fausto Sierakowski (σα-

ξόφωνο). Προβολές: Δέσποινα Χαμαμτζή 

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, στις 21:00

(Μ2 – Φουαγέ) Ρεσιτάλ κιθάρας της Wiktoria 
Szubelak 

Με έργα G. Sanz, I. Albeniz, F. Tarrega, J. Turina, 

F. Mompou, J. Rodrigo, R. Sainz de la Maza 

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, στις 21:00

ΞΕΦΩΤΟ  

( Λυκούργου 5, Λαδάδικα, τηλ: 6931091534, 

2314015911)

Ξημερώνουμε λαϊκά  
Τραγουδούν: Σοφία Εμφιετζή, Μιχάλης Παπαζή-

σης, Φώτης Θεοδωρίδης, Ντίνα Γιακουμάκου, 

Ιωάννα Γιανοπούλου 

Σάββατο στις 23:00
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ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
(Βασιλίσσης Όλγας 35, τηλ: 2310832060)

Η τέλεια γυναίκα του Ιάκωβου Μυλωνά 
Σκηνοθεσία, ερμηνεία: Ιάκωβος Μυλωνάς 
Παραστάσεις: Σάββατο 21:30, Κυριακή 20:00 
(έως Κυριακή 26 Φεβρουαρίου)

Σχεδόν Σαράντα stand up comedy με τον κωμικό 
Γιώργο Χατζηπαύλου 
Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο στις 21:30, 
Κυριακή στις 20:00 
(από Παρασκευή 3 έως Κυριακή 19 Μαρτίου)

Στρίγγλα γυναίκα της Γλύκας Στόιου 
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημόπουλος 
Ερμηνεία: Γλύκα Στόιου 
Παραστάσεις:  Παρασκευή 3 Μαρτίου στις 23:59 & 
Κυριακή 5 Μαρτίου στις 18:00

ΑΜΑΛΙΑ  
(Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου, τηλ: 
2310888894)

Για πάντα μαζί της Νίκης Ποζίδου 
Σκηνοθεσία: Νίκη Ποζίδου 
Παίζουν: Νίκη Ποζίδου, Άκης Αποστολίδης, Γεωργία 
Σιδηροπούλου, Ειρήνη Παπαθανασίου, Γρηγόρης 
Σιρκενίδης 
Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00  
(έως Τρίτη 28 Φεβρουαρίου)

Η Νοσταλγός του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από το 
Θίασο Λώτινος Ήλιος 
Σκηνοθεσία:  Άννα Παπαμάρκου 
Παίζουν: Αριέττα Μουτούση, Μαρία Λογοθέτη, 
Δημήτρης Λιόλιος και στο ρόλο του μπάρμπα-
Μοναχάκη εμφανίζεται κινηματογραφικά ο Θοδωρής 
Κατσαφάδος 
Παραστάσεις: Τετάρτη – Σάββατο στις 21:00, Κυριακή 
στις 19:00 
(από Τετάρτη 1 ως Κυριακή 5 Μαρτίου)

Δάφνες και Πικροδάφνες  των Δημήτρη Κεχαΐδη - 
Ελένης Χαβιαρά, από την ομάδα Enigma 
Σκηνοθεσία: Κυριάκος Δανιηλίδης 
Παίζουν: Στέλιος Αμανατίδης, Κώστας Γακίδης, 

Βαγγέλης Δαλλές, Κυριάκος Δανιηλίδης 
Παραστάσεις: Σάββατο  στις 18:00 και Κυριακή στις 
21:15 
(έως Σάββατο 12 Μαρτίου)

ΑΡΑΤΟΣ  
( Μοσκώφ 12 με Φράγκων, τηλ: 2315312487,  
κρατήσεις: 6944204564, 6977542143)

Αυγά μαύρα του Διονύση Χαριτόπουλου 
Σκηνοθεσία: Κώστας Αβραμίδης 
Παίζουν: Κώστας Αβραμίδης, Μαρία Ανθίδου 
Παραστάσεις: Σάββατο & Κυριακή στις 21:00 
(έως Κυριακή 12 Μαρτίου)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ 
(Εθνικής Αμύνης 2,τηλ: 2310262051)

Ένα εξοχικό παρακαλώ του Γιώργου Φειδά 
Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος 
Παίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Μάριος Αθανασίου, 
Κώστας Αποστολάκης, Σοφία Μανωλάκου, Άρης 
Τσαπής, Κωνσταντίνα Κομματά, Σπύρος Πουλής 
Παραστάσεις: Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο  & 
Κυριακή στις 18:15 και στις 21:15 
(από Παρασκευή 17 Μαρτίου έως Κυριακή των Βαΐων 
9 Απριλίου)

Αφροδίτη με γούνα του Ντέιβιντ Άιβς 
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αθυρίδης 
Παίζουν: Στράτος Τζώρτζογλου, Vanessa Barré 
Τελευταία παράσταση: Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 
21:00

ΑΥΛΑΙΑ (Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ: 2310237700)

StingΛα με αφορμή  το «Ημέρωμα της στρίγγλας» 
του Σέξπιρ και σε προσαρμογή κειμένου από τη Λένα 
Πετροπούλου, από το Θέατρο Αυλαία 
Σκηνοθεσία: Λένα Πετροπούλου 
Παίζουν: Βασίλης Κανελλόπουλος, Παυλίνα Χαρέλα, 
Γιάννης Μαστρογιάννης, Ελένη Χρυσομάλλη, 
Χρήστος Γκουτσίδης, Μάριος Κωνσταντίνου, Αντώνης 
Μαυρουδής, Χάρης Γκατζόφλιας 
Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Το όνομά μου είναι Τζέημς Ντην του Γιώργου Χρονά 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Χρονάς 
Παίζουν: Αγησίλαος Σιούνας, Γιώργος Χρονάς, 
Ευσταθία Σκύλαρη 
Παραστάσεις: Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 21:00 και 
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στις 20:00

Όψεις μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο 
Άγγελου Κάλφα, Χρύσας Τσιακίρη 
Σκηνοθεσία: Άγγελος Κάλφας 
Παίζουν: Νικόλας Λειβαδίτης, Μαρία Καλούδη, 
Ανδρέας Παράσχος, Χρύσα Τσιακίρη 
Παραστάσεις: Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Μαρτίου, στις 
21:15

Αδαμαντία του Παναγιώτη Μέντη, από το Θέατρο 
Τέχνης Καρόλου Κουν 
Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης 
Παίζουν: Μάνια Παπαδημητρίου και οι μουσικοί 
Βασίλης Παπαδημητρίου (πιάνο, κλαρινέτο), Ηλέκτρα 
Σαρρή (πιάνο), Αντιγόνη Σταυροπούλου (μαντολίνο) 
Παραστάσεις: Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Μαρτίου στις 
21:00 και Κυριακή 5 Μαρτίου στις 20:00

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
(Πλατεία Λευκού Πύργου, τηλ. κρατήσεων: 
2315200200)

Ψύλλοι στα αυτιά του Ζωρζ Φεντώ, από το ΚΘΒΕ 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης 
Παίζουν: Ταξιάρχης Χάνος, Γιώργος Καύκας, Βιβή 

Μιτσίσκα ,Τάσος Πεζιρκιανίδης, Αθανάσιος Ραφτό 
πουλος, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Δημήτρης 
Σιακάρας, Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιώργος 
Σφυρίδης, Εύα Σωφρονίδου, Χρύσα Τουμανίδου, 
Γιάννης Τσάτσαρης, Θάνος Φερετζέλης  
Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:00 
(έως Κυριακή των Βαΐων 9 Απριλίου)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ (Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 
κρατήσεων: 2315200200)

Ανεμοδαρμένα ύψη της Έμιλυ Μπροντέ, από το ΚΘΒΕ 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός 
Παίζουν: Γιώργος Γλάστρας, Αίγλη Κατσίκη, Γιώργος 
Κολοβός, Αγγελική Νοέα, Ορέστης Παλιαδέλης, 
Μαριάνθη Παντελοπούλου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, 
Κωστής Ραμπαβίλας, Αρετή Σεϊνταρίδου, Έφη 
Σταμούλη, Ορέστης Χαλκιάς 
Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο στις 20:30, Κυριακή στις 19:00

(Φουαγέ) Οικογενειακή γιορτή των Τόμας 
Βίντερμπεργκ, Μόγκενς Ρούκοφ, Μπο Χρ. Χάνσεν 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος 
Παίζουν: Χρίστος Στυλιανού, Στεφανία Ζώρα, 
Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Σταυρούλα 
Αραμπατζόγλου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Ιωάννα 
Παγιατάκη, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης 
Σπυρόπουλος, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Νίκος 
Καπέλιος, Αλέξανδρος Τσακίρης, Νεφέλη 
Ανθοπούλου, Γιάννης Παρασκευόπουλος, Βασίλης 
Παπαγεωργίου 
Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:00 
(έως Κυριακή 5 Μαρτίου)

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ  
(Βας.Όλγας 150, τηλ: 2310834996)

Δες το θετικό stand up comedy show με τον Λάμπρο 
Φισφή 
Παραστάσεις: Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Μαρτίου 
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στις 21:30

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ COMEDY CLUB 
( Βαλαωρίτου 19, 2ος όροφος, τηλ: 6941490402)

Στα Πλάγια stand up comedy show με τους Βύρωνα 
Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Μαθιουδάκη 
Παραστάσεις: Παρασκευή στις 21:00 
(έως Παρασκευή 10 Μαρτίου)

ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ  
(Βαΐου 5, πλατεία Μοριχόβου, Λαδάδικα, τηλ: 
2310510081)

Χριστόφορος Ζαραλίκος stand up comedy, πολιτική 
σάτιρα 
Παράσταση: Πέμπτη 2 Μαρτίου, στις 21:30

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
(25ης Μαρτίου & Παραλία τηλ: 2310895938-9)

(Μ2) Ένα βήμα τη φορά The Musical της Μαρίας 
Στεφάνου 
Σκηνοθεσία: Μαρία Στεφάνου  
Παίζουν: Ανδρομάχη Καΐση, Κατερίνα Κάιφα, Μαρία 
Στεφάνου, Άγγελος Ρούσσος, Κώστας Καφαντάρης, 
Ηλιάνα Ηλιάδου, Σταματία Κολωνιάρη, Σοφοκλής 
Θαυμαστός, Ηλίας Μισιρλής, Αθανάσιος Πισανίδης 
Φυτίλης, Απόστολος Κουσίνας, Μαρία Παπασυφάκη, 
Βιολέττα Κάβουρα, Κυριακή Τσαλίκη, Μάριος Πετκίδης, 
Ηλίας Καπούλας 
Guest Stars:  Σία Κοσκινά, Άρης Πλασκασοβίτης 
Ειρήνη-Ερωφίλη Κλέπκου, Δόμνα Μπίκου, Ιωάννα 
Κουτκουδάκη-Kördel, Αρετή Μακρολειβαδείτη, Κέλλη 
Ανταμπούφη, Ρόζα Κάβουρα, Βιολέττα Κάβουρα, 
Κωνσταντίνα Βαρσακέλη, Ματίνα Παπαστόικου, 
Αθανάσιος Πισανίδης, Απόστολος Κουσίνας, Γιώργος 
Τσιακιρίδης, Αστέρης Λότσιος, Γιάννης Καλαϊτζής, 
Κωνσταντίνος Κουλαργιός, Δημήτρης Αθανασίου, 
Στάθης Σαββίδης 
Παραστάσεις: Πέμπτη 2, Παρασκευή 3, Σάββατο 4 & 
Κυριακή 5 Μαρτίου στις 20:30

Σμύρνη μου αγαπημένη της Μιμής Ντενίση 
Σκηνοθεσία: Μιμή Ντενίση  
Παίζουν: Μιμή Ντενίση, Κώστας Βουτσάς, Tάσος 
Χαλκιάς, Μιχάλης Μητρούσης Τάσος Νούσιας, 
Χριστίνα Αλεξανιάν, Μάνος Ζαχαράκος, Δημήτρης 
Μακαλιάς, Κατερίνα Γερονικολού, Νέλη Αλκάδη, Μαρία 
Εγγλεζάκη, Αναστασία Σκοπελίτη  
Συμμετέχουν επίσης, οι: Χρήστος Γεωργαλής, , 
Χρήστος Βελιάνο, Μαριλένα Δήμα, Εβελίνα Κυπραίου, 
Δήμητρα Μιχαηλίδου, Άγγελος Μπέσσας, Ζαχαρένια 
Φραγκιαδάκη, Ηλίας Νομικός, Νικόλας Γκιούλης, 
Μαριλένα Κάραλη, Φίλιππος Ζαρφειάδης.  
Παραστάσεις : Τετάρτη, Πέμπτη στις 19:00, Παρασκευή 
, Σάββατο στις 20:00, Κυριακή στις 18:30  
(έως Κυριακή 5 Μαρτίου)

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ, μικρό 
θέατρο (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη,  
τηλ. κρατήσεων: 2315200200)

Γκιάκ του Δημοσθένη Παπαμάρκου, από το ΚΘΒΕ 
Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη 
Παίζουν: Ιωάννα Δεμερτζίδου, Εμμανουήλ Κοντός, 
Νικόλαος Κουσούλης, Εμμανουέλα Μαγκώνη, 
Δημήτρης Μορφακίδης, Μιχάλης Σιώνας, Άννη 
Τσολακίδου 
Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:00

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ, 
Σκηνή Σωκράτης Καραντινός  
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη,  
τηλ. κρατήσεων: 2315200200)

Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή, από το ΚΘΒΕ 
Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου 
Παίζουν: Κατερίνα Αλέξη, Μομώ Βλάχου, Θανάσης 
Δισλής, Έφη Δρόσου, Γιώργος Ευαγόρου, Ελένη 
Ζιάννα, Ελένη Θυμιοπούλου, Θόδωρος Ιγνατιάδης, 
Γιάννης Καραμφίλης, Δημήτρης Κολοβός, Βασίλης 
Λέμπερος, Άννα Μαντά, Νικόλας Μαραγκόπουλος, 

Χρίστος Νταρακτσής, Λίλιαν Παλάντζα, Χάρης 
Παπαδόπουλος, Βασίλης Παπαδόπουλος, Μαριάννα 
Πουρέγκα, Θάλεια Σκαρλάτου, Τζένη Σκαρλάτου, 
Θοδωρής Σκούρτας, Μάρα Τσικάρα, Κοραλία Τσόγκα, 
Μαρία Χατζηϊωαννίδου, Άννη Χούρη 
Συμμετέχουν επίσης: Γιάννης Καράμπαμπας, Χρήστος 
Διαμαντούδης και οι μικροί Αχιλλέας Νεραντζής & 
Δημήτρης Στόκας 
Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:00

ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ  
(Κασσάνδρου 132, τηλ: 2310216567)

Κόμης Έντερλαντ του Μαξ Φρις, από το Θέατρο 
Παράθλαση 
Σκηνοθεσία: Μόνα Κιτσοπούλου  
Παίζουν: Γιώργος Γκασνάκης, Κώστας Ταρπατζής, 
Όλγα Κουτσώνου, Παύλος Κομνηνός, Θωμάς 
Αμαξόπουλος, Ελένη Καραμεσίνη, Στάθης 
Παπουλίδης, Κατερίνα Γανδά, Αφροδίτη Τσακίρη, 
Νίκος Παλπάνης, Χριστίνα Ριζίδου, Θανάσης Βοϊνίδης, 
Όλγα Ανανιάδου, Άρτεμις Πράπα, Μυρτώ Λελόβα, 
Δέσποινα Χατζηεμμανουήλ, Μυρσίνη Ανδρεάδου, 
Νίκη Χριστοπούλου, Κατερίνα Κούρτογλου, Αδριανός 
Φριλίγγος, Κωνσταντίνος Δεληδημούδης 
Παραστάσεις:  Σάββατο και Κυριακή στις 21:00 
(έως Κυριακή 12 Μαρτίου) 

Κάθε Παρασκευή κι ένα έγκλημα, με έργα της Αγκάθα 
Κρίστι, από το Θέατρο Παράθλαση 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκασνάκης, Μόνα Κιτσοπούλου 
Παίζουν: Γιώργος Γκασνάκης, Γιώργος Καμπούρης 
, Στεφανία Κουφοπούλου, Νατάσα Αγγελοπούλου, 
Δανάη Μηλίνη και η Ελένη Καραμεσίνη.  
Κώστας Ταρπατζής, Στάθης Πεχλιβανίδης, Στάθης 
Παπουλίδης, Θωμάς Αμαξόπουλος, Ανδρέας 
Μαυραγάνης, Νανά Γκασνάκη, Θανάσης Παντελής, 
Όλγα Κουτσώνου, Μάρθα Κιοσσέ, Εύη Τριπολιτσιώτη, 
Κατερίνα Κρανιώτη, Κατερίνα Γανδά, Χριστίνα 
Ριζίδου, Νίκος Παλπάνης, Άρτεμις Πράπα, Βάσω 
Χατζηγεωργάκη, Λία Κοψαχείλη, Μυρτώ Λελόβα, 
Αδριανός Φριλίγγος, Βικτώρια Ζαφειρέλη, Χάρης 
Θώμος 
Παραστάσεις: Παρασκευή στις 21:15

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ  
(Ολύμπου 88, Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, τηλ: 
2310272909, 2310285452, 6974195079)

Η Τρελή του Σαγιώ του Ζαν Ζιρωντού 
Σκηνοθεσία: Μαρία Μπαλτατζή 
Παίζουν: Δημήτρης Παπαδόπουλος,Αχιλλέας 
Δημητριάδης, Χριστίνα Λυκούδη, Βάσω Μαυρίδου, 
Παντελής Μιχαλακάκης, Μαρία Μπαλτατζή, Γιούλα 
Πομπόρτση, Αργυρούλα Οικονομοπούλου, Ελένη 
Ροσιλόβαλη, Μαίρη Σείσογλου, Βλάσης Σιώμος, 
Βασιλική Χαραλαμπίδου 
Παραστάσεις: Σάββατο και Κυριακή στις 20:00

Τ ΘΕΑΤΡΟ  
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(Αλ. Φλέμινγκ 16, τηλ: 2310854333)

Los Topografos  του Cruz Rosta 
Σκηνοθεσία: Σταύρος Ευκολίδης 
Παίζουν: Γιώργος Δημητριάδης, Ματίνα Κουλουριώτη, 
Αλέξανδρος Κωχ, Μυρσίνη Χρυσοχοΐδου 
Παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:30, Κυριακή 
στις 22:00. Πρεμιέρα Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στις 
19:00

Παιδικές Παραστάσεις
ΑΘΗΝΑΙΟΝ  
(Βασιλίσσης Όλγας 35, τηλ: 2310832060)

Μικρό – μικρό στο μεγάλο, μεγάλο κόσμο, βρεφικό 
θέατρο  
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης 
Παίζουν: Αλεξάνδρα Κασιούμη, Βασιλική Γραικού 
Παραστάσεις: Κυριακή στις 12:00

ΑΜΑΛΙΑ (Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου, 
τηλ: 2310888894)

Σταχτοπούτα  
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος 
Παίζουν: Νίνα Μαζάνη, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Δημήτρης 
Παπιόπουλος, Ιωάννα Τζήκα, Ματθίλδη Τσέκου, Νίκος 
Χασάπης 

Παραστάσεις: Κυριακή στις 11:30 (καθημερινές για 
σχολεία κατόπιν συνεννόησης)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ   
(Εθνικής Αμύνης 2,τηλ: 2310262051)

Πινόκιο του Κάρλο Κολόντι 
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης 
Παίζουν: Πασχάλης  Αραμπατζής, Μιχάλης  Δαρνάκης, 
Χρήστος  Εζίρογλου, Αλεξάνδρα Κασιούμη, Δανάη 
Κλάδη, Μαρία Λαφτσίδου 
Παραστάσεις: Κυριακή στις 11:00 (καθημερινές για 
σχολεία κατόπιν συνεννόησης στο τηλ: 2310250303)

ΑΥΛΑΙΑ (Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ: 2310237700)

Η Ξεχασιάρα Μέλισσα της  Άννας Γαρεφαλάκη 
Σκηνοθεσία: Άννα Γαρεφαλάκη 
Παίζουν: Άννα Γαρεφαλάκη, Γιάννης Παγώνης 

Παραστάσεις: Κυριακή στις 15:30

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
(Πλατεία Λευκού Πύργου, τηλ. κρατήσεων: 
2315200200)

Οικογένεια Νώε της Ξένιας Καλογεροπούλου και του 
Θωμά Μοσχόπουλου, από το ΚΘΒΕ 
Σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου 
Παίζουν: Φανή Αποστολίδου, Χρύσα Ζαφειριάδου,  
Αριστοτέλης Ζαχαράκης,  Άννα Κυριακίδου, Φούλης 
Μπουντούρογλου,  Λευτέρης Λιθαρή, Νίκος 
Ορτετζάτος, Νίκος Ράμμος, Σοφία Παπανικάνδρου.  
Συμμετέχει, επίσης, η Αρετή Μίχου 
Παραστάσεις: Τρίτη – Παρασκευή στις  10.30 (για 
σχολεία), Κυριακή στις 11:00  (για το κοινό)

ΕΓΝΑΤΙΑ (Πατρ. Ιωακείμ 1, τηλ: 2310231431)

Ο Ιάσονας και το χρυσόμαλλο δέρας  
 Σκηνοθεσία: Σοφία Σπυράτου  
Παίζουν: Ναταλία Λαμπαδάκη, Γιάννης Διονυσίου, 
Στρατής Ανούδης, Απόλλων Δρικούδης, Ευτυχία 
Σπυριδάκη, Νικόλας Βατικιώτης, Δημήτριος 
Χατζηθεοδοσίου, Μελίνα Ατρείδου, Ηλίας Τσάκωνας, 
Άννα Μανούδη, Ιωάννα Δημητριάδου, Daniel Arrando, 
Βαγγέλης Γεωργιάδης, Λάζαρος Βρουλάκος  
Παραστάσεις : Σάββατο στις 18:00, Κυριακή στις 11:30 
και στις 17:00, καθημερινές για σχολεία 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ  
(Ολύμπου 88, Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, τηλ: 
2310272909, 2310285452, 6974195079)

Η στριμμένη βασιλοπούλα και ο Βασιλιάς των 
Ζητιάνων, εμπνευσμένο από το «Ημέρωμα της 
στρίγκλας» του Σέξπιρ 
Σκηνοθεσία: Μαρία Μπαλτατζή 
Παίζουν: Μαρία Μπαλτατζή, Αχιλλέας Δημητριάδης, 
Μαίρη Σεϊσόγλου, Στέφανος Μαυρομάτης 
Παραστάσεις: Κυριακή στις 12:00, καθημερινές για 
σχολεία

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ NODO JUNIOR  
(Μαρίνου Αντύπα και Χάλκης 3, περιοχή Praktiker, 
τηλ: 2310749230, 6936645415,  6930999203)

Ο Πλούτος του Αριστοφάνη, από το Θέατρο Λαμπιόνι 
Σκηνοθεσία: Αννίτα Γκαϊτατζή 
Παίζουν: Αστέρης Αναστασιάδης, Μαρία 
Μωραϊτοπούλου, Λεωνίδας Μικρόπουλος, 
Αλεξία Παραμυθά, Λαμπρίνα Σκορίλα, Ευαγγελία 
Χαριστοπούλου, Νίκος Σοϊλεμεζίδης, Νίκος Τσολάκης, 
Σοφιανός Νούλης 
Παραστάσεις: Κυριακή στις 11:30, καθημερινές για 
σχολεία

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310222299, 6977445161)

Τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Λ. Παπαντωνίου, από το 
Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Ρήγας 
Παίζουν: Ζηνοβία Ανανιάδου, Γιούλη Βάλλα, 
Τριαντάφυλλος Δελής, Ιωάννα Διαμαντίδου, Μάριος 
Ζαρδαβάς, Άρης Νινίκας, Πέτρος Παπαζήσης 
Παραστάσεις: Κυριακή στις 11:30, καθημερινές για 
σχολεία

ΣΟΦΟΥΛΗ  
(Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, τηλ: 2310423925)

Οι μαγικοί επιστήμονες, σε συνεργασία με την ομάδα 
Dream Works 
Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα 
Παίζουν: Μάριος Κωνσταντίνου  Χρήστος Γκουτσίδης, 
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 
Παραστάσεις: Σάββατο στις 18:15, καθημερινές για 
σχολεία

Τ ΘΕΑΤΡΟ  
(Αλ. Φλέμινγκ 16, τηλ: 2310854333)

Ο κύριος ΚΙΧ και το μυστικό Kουτί των Ήχων των 
Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη, από την Ομάδα 
Κοπέρνικος 
Σκηνοθεσία: Ομάδα Κοπέρνικος και Γιωργής Σφυρής  
Παίζουν: Δημήτρης Κρίκος, Μαργαρίτα Νασιούλα 
Παραστάσεις: Κυριακή στις 12:00 και στις 15:00 
(καθημερινές για σχολεία κατόπιν συνεννόησης στο 
τηλ: 6985028588)

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 10, 
αρχή Ιασονίδου, Καμάρα, τηλ: 2310208007)

Ο Πυγολαμπίδας βασισμένο στο τσέχικο παραμύθι του 
Jan Karafiat, από την Ομάδα Πούπουλο 
Σκηνοθεσία: Χριστίνα  Ζουρίδου 
Παίζουν: Χριστίνα Ζουρίδου, Μάριος Κωνσταντίνου 
Παραστάσεις: Σάββατο στις 17:00

ΧΑΝΘ (τηλ: 2310941843, 6936985171)

Ο παπουτσωμένος γάτος του Περώ, διασκευασμένο 
από τον Μ. Χατζάκη 
Κουκλοθέατρο με τη Χριστίνα και τη Λίτσα Μπήτιου 
Παραστάσεις: Κυριακή στις 12:00
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«Κακώς χαρακτηρίζουν έναν πολιτικό ως καλό ηθοποιό για 
να τον επικρίνουν», λέει στην KARFITSA ο Γιώργος Γιαν-
νόπουλος ή …Πετρόπουλος, ή Χαμπέας, ή όπως αλλιώς 
έχει αγαπηθεί από τον κόσμο μέσα από τους ρόλους που 
έχει ενσαρκώσει στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην 
τηλεόραση. «Ο ηθοποιός υποκρίνεται χαρακτήρες», εξηγεί. 
«Δεν ψεύδεται. Ο Χαμπέας (σ.σ.: ο χαρακτήρας που υποδύε-
ται στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “το σόι σου”) πρέπει να 
είναι αληθινός για να τον αγαπήσει ο κόσμος. Στην πολιτική 
δεν υπάρχει υποκριτική. Ο πολιτικός είναι σωστός, ή είναι 
ψεύτης. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.»

Πόσο… «Γιαννόπουλο» βάζετε σε κάθε ρόλο που υπο-
δύεστε;  Ποιοι χαρακτήρες ήταν πιο κοντά στην προσω-
πικότητα σας;

«Κατά τη γνώμη μου, ο ηθοποιός είναι πάντα ο εαυτός του. 
Όλοι οι χαρακτήρες είχαν στοιχεία από μένα. Αυτό που λένε 
ότι ο ηθοποιός “μπαίνει στο ρολο”, είναι για ανίδεους. Σε 
κάθε ρόλο, ο ηθοποιός εμφανίζεται με διαφορετικές εκφάν-
σεις της δικής του προσωπικότητας. Στο “σόι” είμαι ο Γιαν-
νόπουλος-Χαμπέας, στο “μικρό ψάρι” είμαι ο Γιαννόπουλος 
– Πετρόπουλος, πάντα όμως Γιαννόπουλος.»

Τι μετράει περισσότερο όμως; Ή καταξίωση του ηθο-
ποιού Γιώργου Γιαννόπουλου μεταξύ των συναδέλφων 
του, ή η αναγνωρισιμότητα που φέρνει η τηλεόραση μαζί 
με την αγάπη του κοινού για το χαρακτήρα Βαγγέλη Χα-
μπέα;

«Πριν φτάσεις να σε αγαπήσει ο κόσμος, πρέπει σίγουρα 
πρώτα να σε αναγνωρίσει το σινάφι σου» απαντά. «Αλλά 
είναι πραγματικά αναντικατάστατο το συναίσθημα αυτό, της 
αγάπης του κόσμου που συναντώ στο δρόμο και με φω-
νάζει Βαγγέλη Χαμπέα. Δεν με πειράζει που μπορεί να μη 
θυμούνται το πραγματικό μου όνομα. Τα λέγαμε τις προ-
άλλες με τη Ρένια Λουιζίδου, ότι εμείς έχουμε την τύχη να 
μεγαλώνουμε μια γενιά, εκείνη με το “καφέ της Χαράς”, 
εγώ με το “σόι” ή άλλες δουλειές, άλλοι συνάδελφοι με 
τις δικές τους επιτυχίες. Και μ` αυτή την έννοια αισθάνομαι 
ευλογημένος. Είμαστε ευλογημένοι όσοι έχουμε την τύχη 
να κάνουμε επάγγελμα αυτό που μας αρέσει και μέσα από 
αυτό να μας αγαπάει ο κόσμος και να υπάρχει αυτή η σχέ-
ση. Πιστεύω πολύ σ` αυτό το αλτρουιστικό συναίσθημα της 
αγάπης, που δεν είναι “δίνω-παίρνω” όπως ο έρωτας, για 
παράδειγμα. Γιατί στην αγάπη προσφέρεις χωρίς να περιμέ-

νεις αντάλλαγμα.»

Είναι άραγε αυτή αφοσίωση στην τέχνη και στην αγάπη 
του κόσμου που σας κρατά και… εργένη; Ή είστε εργέ-
νης εκ πεποιθήσεως;

«Αυτά τα “πάνω απ` όλα η τέχνη”, εγώ τα έχω… γραμμένα! 
Η απλή αλήθεια είναι πως είμαι αφοσιωμένος στη ζωή. Έχω 
πάθος με τις γυναίκες, αλλά παράλληλα, έχω βρει αυτό που 
με τρελαίνει, το έχω κάνει δουλειά μου, με γεμίζει και αι-
σθάνομαι πλήρης. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να 
περάσω τους νεότερους. Να βρουν αυτό το κάτι που τους 
καθιστά ιδιαίτερους, είτε λέγεται ταλέντο, είτε λέγεται προ-
σωπικότητα, όπως θες πες το. Κάποιοι δεν το βρίσκουν 
ποτέ ή δεν έχουν την τύχη να το αναπτύξουν. Εγώ το βρήκα, 
μου φέρνει χαρά, χειροκρότημα και λεφτά και με κάνει ευ-
τυχισμένο.»

Ο Έλληνας που φημίζεται για τη φιλοξενία του, έχει πά-
ψει στην πραγματικότητα να είναι ακόμα και φιλόξενος;

«Η λέξη φιλοξενία ανήκει μόνο στην αρχαιότητα. Δεν βλέ-
πεται τι γίνεται με τους πρόσφυγες; Που κάποια φασιστοει-
δή γελοία υποκείμενα που είναι και απόγονοι προσφύγων 
διώχνουν τα παιδάκια; Ποια είναι η φιλοξενία του Έλληνα; 
Μ` αυτά θυμώνω. Ρε όλοι μετανάστες είμαστε. Από τη στιγ-
μή που φεύγουμε από τη μήτρα της μάνας, όλοι μετανάστες 
είμαστε… Από τη μια θυμώνω με τη βλακεία, από την άλλη, 
τους λυπάμαι όλους αυτούς που δεν μπορούν να γευτούν 
τη διαφορετικότητα στη φύση.

Δηλώνετε αντίθετος με τα στεγανά και τα δόγματα;

«Εγώ αυτά τα έσπασα και στην πράξη. Κατέβηκα σε εκλο-
γές στην Αυτοδιοίκηση, στην Ηλιούπολη και  στην πατρίδα 
μου τη Μεσσήνη τη μια φορά με παράταξη του ΠΑΣΟΚ και 
την άλλη παράταξη υποψηφίου προσκείμενου στη λεγόμε-
νη Δεξιά αργότερα και μετά ξαναμπήκα στην πολιτική και 
με το “Ποτάμι” μ αυτό ακριβώς το σκεπτικό. Να αφήσουμε 
στην άκρη αυτές τις ταμπέλες “αριστερός” “δεξιός” και να 
είμαστε όλοι ένα πράγμα.»

Στη Θεσσαλονίκη πότε θα έρθετε;

«Ραντεβού μετά το Πάσχα», απαντά χαμογελώντας. «Θα 
ανέβουμε τότε με το έργο “Οι 12 Ένορκοι” του Reginald 
Rose, που παίζεται τρία χρόνια τώρα στη Αθήνα με μεγάλη 
επιτυχία.»

Δηλώνει αφοσιωμένος στη ζωή, ευλογημένος που κάνει αυτό που 
αγαπά, υπεράνω κομματικών ταμπελών, φουλ… μνημονιακός, 
αδικαιολόγητος όταν τον ελέγχουν τα πάθη του και… θίγεται όταν τον 
ρωτάς ποιον πολιτικό θεωρεί καλύτερο… ηθοποιό. 

Συνέντευξη στη Φιλία ΝομικούΓιώ
ργ

ος
 Για

ννό
πο
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ος

#συνέντευξη
«Δεν υπάρχει υποκριτική 
στην… πολιτική.  
Ο πολιτικός είναι  
σωστός ή ψεύτης!»

Μα είναι δυνατόν να μην έχετε απωθημένα;

«Δεν έχω απωθημένα, όχι. Όπως λέει ο Ευριπίδης 
τελειώνοντας σε όλα τα έργα του,  ό,τι είναι να γίνει 
θα γίνει κι ότι δεν έγινε, δεν έπρεπε να γίνει. Υπο-
στηρίζω το ίδιο όλους τους ρόλους μου, είτε είναι 

σαπουνόπερα, είτε δράμα, είτε κωμωδία, είμαι καλά 
με τους ανθρώπους, προσέχω το κορμί μου, προ-
σέχω τι τρώω, λέω καλημέρα, καλησπέρα, ευχαρι-
στώ, μπράβο, όλα αυτά που έχουμε ξεχάσει να λέμε 
ως λαός και φτάσαμε όπου φτάσαμε! Δηλαδή, αυτό 
είχα γράψει παλιότερα, ότι είμαι… χίλιες φορές με 

το Μνημόνιο και με βρίζανε! Ο Έλληνας έχει ξεχάσει 
αρθρώνει τη λέξη “συγγνώμη”, όπως και το “ευχαρι-
στώ”, το “μπράβο” και το “παρακαλώ”. Αν δεν τα είχε 

ξεχάσει αυτά και τα έκανε πράξη, σήμερα δεν θα 
χρειαζόμασταν μνημόνιο. Αλλά το χρειαζόμαστε. Και 
θα το χρειαζόμαστε όσο εξακολουθούμε να είμαστε 

έτσι, αγνώμονες και αγενείς. Διότι τελικά τι έγινε; 
Μας δανείσανε κάποιοι άνθρωποι, κάποιες χώρες 
τα λεφτά τους κι εμείς τους βρίζουμε κι από πάνω. 
Εμένα ο πατέρας μου, έλεγε πως πρέπει να είμαι 
ευγνώμον προς όποιον με βοηθάει. Και αν ήμουν 

κράτος, σε δείγμα ευγνωμοσύνης και πολιτισμού, θα 
έλεγα πέντε πούλμαν με παιδάκια από κάθε χώρα 
που μας δανείζει, να έρθουν να τα φιλοξενήσουμε 
για διακοπές. Είναι τόσο ηλίθιοι αυτοί που καταφέ-
ρονται εναντίον της Ευρώπης, που δεν βλέπουν ότι 
χωρίς τα δανεικά της, δεν θα είχαμε να φάμε, δεν θα 

είχαμε ούτε αστυνομικούς, ούτε δασκάλους, ούτε 
μέρος τα σκουπίδια να αδειάσουμε, ούτε τίποτα;»
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Γιατρός στο χωριό (Médecin de Campagne) 
Σκηνοθεσία: Τομά Λιλτί  
Παίζουν: Φρανσουά Κλουζέ, Μαριάν Ντενικούρ, Ιζαμπέλ Σαντογιάν

Σε αυτό το χωριό όλοι μπορούν να βασιστούν στον γιατρό Ζαν-Πιερ, που είναι εκεί να τους 
ακροαστεί, να τους παρηγορήσει και να τους γιατρέψει 24ώρες το 24ωρο. Όμως, μια επί-
σκεψή του στο νοσοκομείο αποκαλύπτει ότι τώρα είναι εκείνος που χρειάζεται περίθαλψη. Η 
Ναταλί αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή να σταθεί αντάξια στο πόστο του και να τον αντι-
καταστήσει. Είναι αναντικατάστατος; Μια μεγάλη γαλλική επιτυχία σε όλο τον κόσμο, γύρω 
από αυτά που θεωρούμε ως δεδομένα. Ο Κλουζέ υποψήφιος για Σεζάρ Ανδρικού Ρόλου.

#κινηματογράφος

Ο ιδρυτής μιας αυτοκρατορίας (The Founder) 
Σκηνοθεσία: Τζον Λι Χάνκοκ 
Παίζουν: Μάικλ Κίτον, Νικ Οφερμαν, Τζον Κάρολ Λιντς,  
Λίντα Καρντελίνι, Πάτρικ Γουίλσον, Λόρα Ντερν

Η πραγματική ιστορία του Ρέικ Κροκ, ενός πωλητή από το Ιλινόι της Αμερικής. Ο Κροκ γνώρισε τους Μακ και Ντικ 
ΜακΝτόναλντ, που είχαν ένα εστιατόριο με εξειδίκευση στα μπέργκερ στην Νότια Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1950 
και εντυπωσιάστηκε από το ταχύτατο σύστημα παρασκευής φαγητού που είχαν αναπτύξει τα δύο αδέρφια. Πίστεψε 
ότι υπήρχε η προοπτική για την εκκίνηση ενός franchise, κατόρθωσε λοιπόν να πάρει την εταιρία από τα αδέρφια 
McDonald και να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων…

ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 
2310233665, Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: Κυριακή 11.30 
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή 17.15
La La Land 
Προβολές: 19.00, Δευτέρα 18.30
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 21.30, Δευτέρα καμία 
προβολή
Ο θυρωρός της νύχτας
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ, προβολή 
τη  Δευτέρα στις 21.00 
Αίθουσα 2
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευ-
ρέτης 
Προβολές: Κυριακή 11.30
Όλα αρχίζουν αύριο
Προβολές 18.00
Lion  
Προβολές: 20.00
Ο εμποράκος 
Προβολές: 22.00

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό 
Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS, 
τηλ: 2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέ-
της (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο 15.00 – 17.15, 
Κυριακή 12.30 – 15.40 – 17.15, 
Δευτέρα 17.15
Αφανείς ηρωίδες
Προβολές: 19.30 – 22.10
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)

Προβολές: Κυριακή 1200
La La Land 
Προβολές: 17.50 – 20.30, Σάββατο 
και Κυριακή 15.00 – 17.50 – 20.30
Σήμα κινδύνου 3
Προβολές: 23.10
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.30, Σάββατο Κυριακή 
15.10 – 17.30, Κυρακή 12.45 – 
15.10 – 17.30
Κωδικός 999
Προβολές: 20.15 – 22.40
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο 14.30 – 16.50, 
Κυριακή 12.10 – 14.30 – 16.50
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 19.00 – 21.45 – 00.20
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 17.00, Σάββατο: 14.40 
– 17.00, Κυριακή: 12.00 – 14.40 – 
17.00
Αντίδοτο στην ευεξία
Προβολές: 19.20 – 22.20
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound 
D.T Cosmote)
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώ-
σεις του γκρι 
Προβολές: 18.45 – 21.30 – 00.10
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη) 3D
Προβολές: 17.40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 13.00 – 15.20 – 17.40
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώ-
σεις του γκρι 
Προβολές: 20.00 – 22.30
Αίθουσα 8 
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-

τισμένη)
Προβολές: 18.30, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 14.00 – 16.15 – 18.30
Διχασμένος 
Προβολές: 21.00 – 23.30)
Αίθουσα 9 (Comfort)
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώ-
σεις του γκρι
Προβολές: 20.15 – 22.45
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 20.40 – 23.15

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 
(Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, τηλ: 
2310762400, 2310759766)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο - Κυριακή 15.30
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Παρασκευή - Δευτέρα 
17.30
Η Μπαλαρίνα και ο Μικρός Εφευ-
ρέτης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή 11.30
Τέλειοι Ξένοι 
Προβολές: Παρασκευή - Σάββατο 
19.30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή - Δευτέρα 19.30
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώ-
σεις του γκρι
Προβολές: Παρασκευή - Δευτέρα 
21.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φε-
ραίου και Μεγάρων, Συκιές, τηλ: 
2310638058, 2313329540)
Η Μπαλαρίνα και ο Μικρός Εφευ-
ρέτης (μεταγλωττισμένη) 

Προβολές: Σάββατο 15.30
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή 15.30
Η Ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Παρασκευή - Σάββατο 
17.30, Κυριακή 11.30 και 17.30, 
Δευτέρα 17.30
Τέλειοι Ξένοι 
Προβολές: Παρασκευή - Σάββατο 
19.30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή - Δευτέρα 19.30
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώ-
σεις του γκρι
Προβολές: Παρασκευή - Δευτέρα 
21.30

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (Β Όλγας 150, τηλ: 
2310834996, Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Παρασκευή, Σάββατο, Κυ-
ριακή. 15:30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: 17.15
Έξοδος 1826 
Προβολές: 19.00
Γιατρός στο χωριό 
Προβολές:20.40 – 22.30 

ΛΑΪΚΟΝ (Μοναστηρίου 2, τηλ: 
2310513880)
2 σεξ ταινίες

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρί-
ας και Δημ. Μαργαρίτη, τηλ: 
2310261727, Dolby)
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα 
Προβολές: 19.00 - 21.30
Έτερος εγώ 

Προβολές: Σάββατο, Κυριακή 17.00

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 
10, τηλ: 2310378404, www.
filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
Νερούδα 
Προβολές: 17.30 – 19.30 – 21.45
Ζωούπολη
Προβολές: Κυριακή 12.00
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
Γιατρός στο χωριό
Προβολές: 17.45 –19.45- 22.00
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθή-
κη 1, λιμάνι
Με τα μάτια ανοιχτά 
Προβολές: 17.30 – 19.45
Moonlight 
Προβολές: 21.45
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 
1, λιμάνι
Η ζωή μιας γυναίκας 
Προβολές: 17.15  19.30
H κλούβα 
Προβολές: 22.00

CINEPLEXX ONE SALONICA 
(Γιαννιτσών 61 & Κωλέττη 34, One 
Salonica Outlet Mall, 3ος όροφος, 
τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 
4K)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 18.00, Σάββατο - Δευτέ-
ρα: 11.30 – 13.40 – 15.50 – 18.00
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 20.10 – 22.40
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 
2K)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο - Δευτέρα: 11.00 

– 13.20 – 16.00 – 18.15
Κωδικός 999 
Προβολές: 18.10 – 20.30 – 22.50, 
Σάββατο και Κυριακή: 20.30 – 22.50
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 
2K
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο – Δευτέρα: 
12.00 – 15.00
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώ-
σεις του γκρι
Προβολές: 17.20 – 19.45 – 22.10
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 
2K)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο - Δευτέρα: 11.15 
– 14.00
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.00
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 19.15 – 21.45
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby 
Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέ-
της (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο - Δευτέρα: 12.15 
– 14.20 – 16.30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: 18.45
Διχασμένος 
Προβολές: 20.50 – 23.15 
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby 
Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές Σάββατο - Δευτέρα: 12.30 
– 14.40 – 16.50 – 19.00
La La Land 
Προβολές: 18.30, Σάββατο και Κυ-
ριακή και Δευτέρα καμία προβολή
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 21.20
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#κινηματογράφος

Αφανείς ηρωίδες (Hidden Figures) 
Σκηνοθεσία: Τίοντορ Μέλφι 
Παίζουν: Ταράτζι Π. Χένσον, Οκτάβια Σπένσερ, 
Τζανέλ Μονέ, Κέβιν Κόστνερ, Κίρστεν Ντανστ

Όλοι ξέρουμε για την αποστολή Apollo. 
Όλοι μπορούμε αμέσως να πούμε τα ονό-
ματα των ατρόμητων αστροναυτών που 
πήγαν πρώτοι στο διάστημα: Τζον Γκλεν, 
Άλαν Σέπαρντ και Νιλ Άρμστρονγκ. Παρ’ 
όλα αυτά, η Κάθριν Τζόνσον, η Ντόροθι 
Βον και η Μαίρη Τζάκσον δεν είναι ονό-
ματα που θα συναντήσει κανείς στα σχολι-
κά βιβλία. Ακόμη χειρότερα, πολλοί λίγοι 
είναι εκείνοι που γνωρίζουν την ύπαρξη 
και την επιστημονική παρακαταθήκη τους 
στην παγκόσμια ιστορία. Η ταινία αφη-
γείται την ζωτικής σημασίας ιστορία μιας 
ελίτ ομάδας Αφρο-Αμερικανών γυναικών 
μαθηματικών της NASA, η οποία βοήθησε 
την Αμερική να κερδίσει τους αντιπάλους 
της στη Σοβιετική Ένωση στον αγώνα των 
διαστημικών αποστολών, δίνοντας πα-
ράλληλα μάχη για τα ίσα δικαιώματα των 
γυναικών… Η ταινία είναι υποψήφια για 3 
Όσκαρ.

Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο - Δευτέρα 12.50 – 
15.20 – 17.40
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 17.30, Σάββατο - Δευτέρα καμία 
προβολή
Αντίδοτο στην ευεξία 
Προβολές: 20.00 – 23.00

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πλη-
ροφορίες: 2310290290, κρατήσεις: 
14560, online: www.odeon.gr & 
www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Το διάστημα ανάμεσά μας 
Προβολές: 17.50
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του 
γκρι
Προβολές: 20.30 – 23.00 
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Τέλειοι ξένοι 
Προβολές: 18.10
Όλα αρχίζουν αύριο 
Προβολές: 20.10
Αντίδοτο στην ευεξία 
Προβολές: 22.40
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
La La Land 
Προβολές: 18.30 – 21.10
Αίθουσα 4 (Dolby)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμέ-

νη)
Προβολές: 18.00
Κωδικός 999 
Προβολές: 20.40 – 23.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα: 
16.50
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του 
γκρι
Προβολές: 19.00 – 21.30
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα: 
17.40
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 20.00 – 22.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμέ-
νη)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα: 
17.10
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 19.30 – 22.10
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα: 
17.00
Διχασμένος 
Προβολές: 19.20

John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 21.50

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ 
STER (Εμπορικό Κέντρο «Μακε-
δονία», Πυλαία, κρατήσεις από 
σταθερό: 8018017837 και από 
κινητό: 2108092690, online: www.
stercinemas.gr) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο και Δευτέρα: 15.30 – 
17.30, Κυριακή: 13.20 – 15.30 – 17.30
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 19.30 – 22.10
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Μάγια η μέλισσα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Δευτέρα: 15.50, 
Κυριακή: 12.40 – 15.50
Αντίδοτο στην ευεξία 
Προβολές: 18.10 – 21.10
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του 
γκρι
Προβολές: 19.10 – 21.40, Σάββατο, Κυρια-
κή, Δευτέρα: 16.40 – 19.10 – 21.40
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Ο καλύτερός μου φίλος
Προβολές Σάββατο και Δευτέρα: 16.20, Κυ-
ριακή: 14.00 – 16.20

Το διάστημα ανάμεσά μας 
Προβολές: 18.40 – 21.20 
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Η ταινία Lego Batman – μεταγλωττισμέ-
νη 
Προβολές: 18.50, Σάββατο και Δευτέρα: 
16.30 – 18.50, Κυριακή: 12.00 – 14.10 – 
16.30 – 18.50
Τέλειοι ξένοι 
Προβολές: 21.00
Διχασμένος 
Προβολές: 23.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.20, Σάββατο και Δευτέρα: 
16.10 – 18.20, Κυριακή: 13.30 – 16.10 – 
18.20
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του 
γκρι
Προβολές: 20.20 – 22.50
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Δευτέρα: 17.00, 
Κυριακή: 12.10 – 14.40 – 17.00
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: 19.20
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμέ-

νη)
Προβολές: Σάββατο και Δευτέρα: 15.20 – 
17.40, Κυριακή: 12.50 – 15.20 – 17.40
Όλα αρχίζουν αύριο 
Προβολές: 20.00 – 22.40
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Δευτέρα: 16.00, 
Κυριακή: 13.40 – 16.00
La La Land 
Προβολές: 19.00 – 21.50
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Δευτέρα: 15.00 – 
17.20, Κυριακή: 12.30 – 15.00 – 17.20
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 19.50 – 22.30
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Δευτέρα: 15.40 – 
18.00, Κυριακή: 13.00 – 15.40 – 18.00
Κωδικός 999 
Προβολές: 20.40 – 23.10

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 
10 , Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 
2310208007)
Paterson 
Προβολές: 18.30
Ο ιδρυτής 
Προβολές: 20.30 - 22.30



36

Karfitsa

ΚΡΙΟΣ

Καιρός να αλλάξετε κάποια 
δεδομένα της ζωής σας και 
να σκεφτείτε εάν εκεί που βρί-
σκεστε συναισθηματικά και 

επαγγελματικά είναι όντως και αυτό που σας 
αντιπροσωπεύει.

ΤΑΥΡΟΣ

Οικονομικά θέματα θα σας 
απασχολήσουν έντονα, ίσως 
από λάθος πληροφορίες. Απο-

φύγετε άσκοπες μετακινήσεις οι οποίες θα σας 
ταλαιπωρήσουν αρκετά. Η διάθεσή σας δεν θα 
είναι η καλύτερη, αλλά σίγουρα δεν θα φταίνε οι 
άλλοι.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Καλύτερα να αποφύγετε τις 
πολλές κουβέντες, γιατί πολύ 
πιθανόν να δημιουργηθούν πα-

ρεξηγήσεις. Επαγγελματικά θα έρθετε σε επαφή 
με ανθρώπους που έχουν μεγάλη επιρροή στον 
τρόπο σκέψης σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Δυσκολεύουν λίγο τα πράγ-
ματα στον οικονομικό τομέα, 
αλλά μην εγκαταλείψετε τις 
προσπάθειές σας. Η διάθεσή 

σας θα είναι λίγο πεσμένη και καλό είναι να μην 
πάρετε σοβαρές αποφάσεις.

ΛΕΩΝ

Το καλύτερο που έχετε να κά-
νετε είναι να δώσετε τον καλύ-
τερο εαυτό σας στην καριέρα 
σας και στις σχέσεις που έχετε 

με τους άλλους. Η διάθεσή σας για επικοινωνία 
θα σας βοηθήσει να βρείτε λύσεις με τους άλ-
λους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οικογενειακά θέματα θα σας 
απασχολήσουν και ίσως ασχο-
ληθείτε με κατασκευές που 
αφορούν ένα ακίνητο, οι οποίες 

θα σας προκαλέσουν άγχος. Η προσωπική σας 
ζωή χρειάζεται αλλαγές και η σχέση σας ανανέ-
ωση.

ΖΥΓΟΣ

Ξεκαθαρίστε τον τομέα που 
έχει να κάνει με τα επαγγελμα-
τικά σας και κάντε τις κινήσεις 

που χρειάζονται τη σωστή στιγμή. Ακολουθήστε 
το ρεύμα, μέχρι να δείτε τι ακριβώς θέλετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Έχετε όλο τον χρόνο και το 
περιθώριο να λύσετε τις πα-
ρεξηγήσεις στη σχέση σας. Οι-

κονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν, αλλά 
μπορείτε να τα διαχειριστείτε με ευκολία όταν 
έχετε σωστούς συμβουλάτορες.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Βρίσκεστε σε μια βαριά ατμό-
σφαιρα, ιδίως στον προσωπικό 
τομέα, και χρειάζεται περισ-

σότερο προσπάθεια ώστε να εξομαλυνθούν οι 
σχέσεις σας. Βλέπετε τη ζωή με έναν δικό σας 
τρόπο και θα πρέπει να ακούτε και τις συμβουλές 
των άλλων.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Έχετε αρκετή ψυχραιμία σε 
θέματα που σας απασχολούν 
το τελευταίο διάστημα, θα πρέ-
πει όμως να καλύψετε κάποια 

επαγγελματικά κενά που σας έχουν δημιουργή-
σει οι τρέχουσες συνθήκες. Συναισθηματικά θα 
πρέπει να προσέχετε τη συμπεριφορά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σας προσελκύουν κάποια πρό-
σωπα που δεν είναι κατάλληλα 
αυτή την περίοδο για τη γενι-
κή πορεία σας. Οι γνωριμίες 

με νέους ανθρώπους θέλουν κάποια προσοχή. 
Εμπιστευτείτε πιο ώριμα άτομα, που θα σας προ-
στατεύσουν.

ΙΧΘΥΕΣ

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμί-
σεις, ώστε να απαλλαγείτε από 
προβληματισμούς που αφο-

ρούν την επαγγελματική και την προσωπική σας 
ζωή. Κάποιοι από εσάς προσπαθούν πολύ για μια 
προσωπική σχέση, που δυστυχώς είναι καταδι-
κασμένη να τελειώσει.

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά
www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com
Τηλ.: 695 5240 480

Η δεύτερη εκδήλωση του ιδρύματος «Ιωάννης & Άννα Βελ-
λίδη» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στο bar restaurant 
Πατρόν  στην Θεσσαλονίκη, είχε σαν στόχο την στήριξη του 
έργου της ΕΛΕΠΑΠ και ήταν αφιερωμένη, όχι μόνο στα 
παιδιά με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολί-
ες, αλλά και στο παιδί που όλοι μας κρύβουμε μέσα μας. 
Με αφορμή τις αποκριές διοργανώθηκε ένα «διαφορετικό» 
αποκριάτικο party με θέμα. 

BE A HERO, MAKE A DIFFERENCE, όπου οι καλεσμένοι 
κλήθηκαν να βγάλουν από μέσα τους τον παιδικό ήρωα που 
όλοι έχουμε φυλαγμένο στην φαντασία μας. Μάσκες μοιρά-
στηκαν σε όλους τους καλεσμένους, ενώ οι μουσικές του dj 
κράτησαν το κέφι ζωντανό μέχρι αργά.

Στον όμορφο χώρο του ΠΑΤRON, μεταξύ φίλων και υπο-
στηρικτών παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του ιδρύματος 
«Ιωάννης & Άννα Βελλίδη» κ. Κατερίνα Βελλίδη, η γνωστή 
Ολυμπιονίκης Τασούλα Κελεσίδου, η Αντιδήμαρχος Κοινω-
νικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης κ. Καλυψώ Γούλα, η ηθο-
ποιός και συγγραφέας Μιμή Ντενίση, η ηθοποιός Ελισάβετ 
Κωνσταντινίδου.

«Be a Hero Make

Κατερίνα Βελλίδη (Πρόεδρος του ιδρύματος «Ιωάννης & Άννα Βελλίδη»), Μιμή Ντενίση 

#ζώδια
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a Difference»

Λήδα Παπαδοπούλου (Υπεύθυνη Επικοινωνίας), Ελπίδα Κορρέ, Ευδοκία 
Κυριακοπούλου

Ντόλυ Ζερβού εκ των χορηγών «Αγαπητός Patisserie»,  
Θόδωρος Βαλογιώργης

Βάνα Καμπέρογλου, Εύα Κοντού (Διευθύντρια Δημ. Σχέσεων του ιδρύ-
ματος «Ιωάννης & Άννα Βελλίδη»)

Έλενα Τάπρα, Ελεονώρα Παπαδοπούλου

Τασούλα Κελεσίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Κατερίνα Βελλίδη (Πρόεδρος του ιδρύματος «Ιωάννης & Άννα Βελλίδη»), Μιμή Ντενίση, Έλενα Βράνη ( Διευθύντρια της ΕΛΕΠΑΠ ), Λήδα Παπαδοπούλου

Τζένη Δεληχρήστου, Κώστας Τιμιανός και Κορίνα Τιμιανού  
εκ των χορηγών «TIMIANOS FLORAL+HOME»

Κατερίνα Νένδου, Έφη Τσιόλα, Αννέτα Στυλιανού

Νίκος Aργυρίου εκ των χορηγών «Κρασιά Αργυρίου», Παναγιώτης 
Βουζουνεράκης εκ των χορηγών «Κάβα Βουζουνεράκης»

#social_life
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Ο ΠΑΟΚ καλείται ν΄ αφήσει πίσω του το ευρωπα-
ϊκό ματς με την Σάλκε και να στρέψει ολοκληρω-
τικά την προσοχή του στο αυριανό τοπικό ντέρμπι 

με τον Ηρακλή. Μπορεί η διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης να είναι μεγάλη, 
τουλάχιστον όπως απεικονίζεται στον βαθμολο-

γικό πίνακα, όμως, τα νούμερα δεν λένε πάντα 
την αλήθεια και οι παίκτες του Ίβιτς το γνωρίζουν 
πολύ καλά αυτό. Συνεπώς, ο Δικέφαλος απαιτεί-
ται να δείξει συγκέντρωση και προσοχή απέναντι 

στους «κυανόλευκους», ώστε να κάνει το «2 
στα 2». Να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ 

ζήτησαν εισιτήρια για το Καυτανζόγλειο, ωστόσο, 
αν και υπήρχε η διάθεση από τους «κυανόλευ-

κους», εντούτοις, η αστυνομία έβαλε «στοπ» σε 
μία τέτοια κίνηση για λόγους ασφαλείας.

Με την πλάτη στον… τοίχο είναι πλέον ο Άρης, 
όσον αφορά στην κούρσα ανόδου στα μεγάλα 
σαλόνια, αφού δεν είναι μόνο το γεγονός ότι 

πρέπει να κερδίζει ο ίδιος, αλλά και το ότι 
πρέπει να χάνουν και οι υπόλοιποι συνεκδικη-

τές (βλ. Λαμία, Απόλλων Σμύρνης). Ο Νίκος 
Αναστόπουλος έχει πίστη στις ικανότητες των 

παικτών του και θεωρώ ότι στο τέλος της 
χρονιάς αυτοί θα κρατούν στα χέρια τους το 

ένα από τα δύο εισιτήρια. Επόμενος αντίπαλος 
των «κίτρινων» είναι αύριο η Αναγέννηση 

Καρδίτσας και στο λεξιλόγιό τους υπάρχει μόνο 
η λέξη «νίκη».

Ο Ηρακλής προέρχεται από μία κακή ήττα από τον 
Πανιώνιο με 1-0, σ΄ ένα ματς όπου θα μπορούσε 

να «κλέψει» τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ την 
ίδια ώρα «έχασε» και τον Σαραμαντά με αποβο-

λή, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί νοκ-άουτ για το 
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο ο 

προπονητής των κυανόλευκων», Σάββας Παντε-
λιάδης, χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερο», εκφράζοντας 

παράλληλα την εμπιστοσύνη που έχει στους παί-
κτες του και ότι θα μάθουν μέσα από τα λάθη τους 

κόντρα στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

«Πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας και στη 
δουλειά μας για να σώσουμε την κατηγορία», 

δήλωσε μετά το τέλος του χαμένου αγώνα με τον 
ΠΑΟΚ ο προπονητής της Βέροιας, Ράτκο Ντό-

στανιτς, γνωρίζοντας ότι ο δρόμος για την ομάδα 
του δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και οι 
παίκτες του θα πρέπει να υπερβάλλουν εαυτόν, 

για να σώσουν την παρτίδα φέτος. Επόμενος 
αντίπαλος για την ομάδα της Ημαθίας είναι την 

Δευτέρα ο Ατρόμητος, το εμπόδιο του οποίου θα 
μπορούσε να ξεπεράσει η καλή Βέροια.

Με προσοχή  
και συγκέντρωση

Πίστη στον Άρη

Χωρίς Σαραμαντά  
στο ντέρμπι

Στενεύουν τα περιθώρια

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ
Όλοι οι βαθμοί είναι πλέον πολύτιμοι για τον Αιγινια-
κό, που δεν έχει περιθώρια… απώλειας, αν θέλει να 
συνεχίσει και τη νέα χρονιά στη Football League. Η 
ομάδα της βόρειας Πιερίας, που αντιμετώπισε πολλά 
(επιθετικά) προβλήματα τον τελευταίο καιρό, καλεί-
ται να ξεπεράσει αύριο το εμπόδιο της Λαμίας.

Ο Κιλκισιακός «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, όμως, ιδιαίτερη 
μνεία θα πρέπει να γίνει στη φετινή αμυντική επίδοση των Κιλκι-
σιωτών, που είναι… εξωπραγματική! Συγκεκριμένα, οι παίκτες της 
ομάδας του Κιλκίς, που διεκδικούν με αξιώσεις την επάνοδό τους 
στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία, έχουν κρατήσει σε 15 σερί 
ματς απαραβίαστη την εστία τους, φτάνοντας πια στα 1434 λεπτά 
χωρίς να δεχθούν τέρμα! Πρόκειται φυσικά για ένα απίστευτο 
ρεκόρ, με τον Κιλκισιακό να παίρνει τη νίκη και στο ντέρμπι με 
τη Γουμένισσα με 1-0 και να συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του 
προς την άνοδο.

Επιστροφή σε ρυθμούς πρωταθλήματος για τις ομάδες 
της Α1 Εθνικής στο μπάσκετ, μετά τον τελικό κυπέλλου το 
περασμένο Σάββατο στο Αλεξάνδρειο. Έτσι, λοιπόν, ο ένας 
εκ των δύο φιναλίστ του τελικού, ο Άρης, κάνει ολοκλη-
ρωτική στροφή στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενος σήμερα 
στις 17:00 τον Κόροιβο, όπου μοναδικός του στόχος είναι η 
νίκη. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη δοκιμασία 
σήμερα στις 17:00 κόντρα στην ΑΕΚ εκτός έδρας.

Με περισσότερη αισιοδοξία ατενίζουν πλέον το μέλ-
λον οι παίκτες του Πανσερραϊκού, αφού κατάφεραν 
να λύσουν τον «γόρδιο δεσμό» και να βρουν δίχτυα 
την περασμένη Κυριακή, μετά από 741΄επιθετικής 
αφλογιστίας. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει για 
τα «λιοντάρια», που θα πρέπει ν΄ αντιμετωπίζουν με 
σύνεση κάθε αντίπαλοι, αρχής γενομένης από τον 
Πανελευσινιακό.

Ευκαιρία για ξεκούραση στον Απόλλωνα Καλα-
μαριάς, λόγω της απόσυρσης της ΑΕ Ποντίων 
Βατολάκκου, που είναι ο προσεχής τους αντίπαλος, 
με τους Πόντιους να έχουν την ψυχολογία με το 
μέρος τους, μετά και την «τεσσάρα» επί της Δόξας 
Προσκυνητών. Από την πλευρά της, η ΑΠΕ Λαγκαδά 
πρέπει να είναι προσεκτική κόντρα στον Μακεδονικό 
Φούφα, ενώ ο Καμπανιακός έχει δύσκολο έργο με 
αντίπαλο την Δόξα Δράμας στην Χαλάστρα.

Το σημερινό πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής (εξ΄ 
αναβολής): Ορφέας Ξάνθης-Καρδία, ΑΠΕ Λαγκα-
δά-Μακεδονικός Φούφα, Δόξα Προσκυνητών-Καβά-
λα, Εορδαϊκός-Νάουσα, Καμπανιακός-Δόξα Δράμας, 
Νέστος Χρυσούπολης-Απόλλων Παραλιμνίου.

Πύδνα Κίτρους και Διαγόρας Σεβαστής έδωσαν 
συνέχεια στην σταθερή πορεία τους στο φετινό 
πρωτάθλημα, παραμένοντας και το προηγούμενο 
σαββατοκύριακο, μέσα στην πρώτη τετράδα, ενώ ο 
Πιερικός, που «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας 
από τον πρωτοπόρο, Απόλλωνα Λάρισας, έδειξε ότι 
βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά στην απομά-
κρυνσή του από την επικίνδυνη ζώνη. Στο μεταξύ, 
όλο και πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα για τον 
Αχιλλέα Νεοκαισάρειας, που μετά την ισοπαλία του 
με τον Ρήγα Φεραίο, παρέμεινε στην τελευταία θέση 
της βαθμολογίας.

Το σημερινό πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής (εξ΄ 
αναβολής): Πύδνα Κίτρους-Απόλλων Λάρισας, Νίκη 
Βόλου-Εθνικός Φιλιππιάδας, Τηλυκράτης 2014-Αμ-
βρακία Κωστακίων, Διαγόρας Σεβαστής-Αχιλλέας 
Νεοκαισάρειας, Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας-Πιε-
ρικός, ΑΕ Καραϊσκάκης-Ρήγας Φεραίος, Αστέρας 
Πετρίτη-Ολυμπιακός Βόλου, Θεσπρωτός-Μαύροι 
Αετοί Ελευθεροχωρίου.

Καμία απώλεια!

Ο Κιλκισιακός των ρεκόρ!

Με Κόροιβο ο Άρης,  
στην ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ

Βρήκαν τη λύση

Ντέρμπι στη Χαλάστρα

Σταθεροί Πύδνα και Διαγόρας

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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Karfitsa

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Ελπίδας Αμπελοκήπων 
συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα της 
Α1, ούσα τη δεδομένη χρονική στιγμή μέσα στη ζώνη 
του υποβιβασμού, και στόχος της είναι να παλέψει μέχρι 
τέλους για την παραμονή της. Ο σύλλογος της δυτικής 
Θεσσαλονίκης, μπορεί ν΄ αγωνίζεται για πρώτη φορά στα 
μεγάλα σαλόνια, ωστόσο, έχει μια μεγάλη ιστορία πίσω 
του, αφού αποτελεί στην ουσία μία κοιτίδα ανάδειξης τα-
λαντούχων κοριτσιών. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι τα 
τμήματα υποδομής της Ελπίδας πρωταγωνιστούν τα τε-
λευταία χρόνια τόσο στο πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης 
όσο και στο Πανελλήνιο.

Ο Α.Σ. Ελπίς Αμπελοκήπων ιδρύθηκε το 1961, ενώ στη 
δεκαετία του ΄70 ο σύλλογος δημιουργεί τμήματα μπά-
σκετ και βόλεϊ, πέραν του ήδη υπάρχοντος του ποδο-
σφαίρου. Από τη δεκαετία του 1990 και μετά ο Α.Σ Ελ-
πίς Αμπελοκήπων συμμετέχει σε όλα τα πρωταθλήματα 
βόλεϊ (ακαδημιών, παγκορασίδων, κορασίδων, νεανίδων 
και γυναικών) και δίνει πνοή και βήμα για άθληση στην 
νεολαία της περιοχής και όχι μόνο. Από τα σπλάχνα του 
συλλόγου αναδείχθηκαν αθλήτριες, που αγωνίστηκαν 
στην πρώτη κατηγορία του βόλεϊ, καθώς και στις εθνικές 
ομάδες.

Πρωταθλητισμός και οικογένεια: ένα δίπτυχο ασυμβίβαστο για 
πολλούς, όχι, όμως, και για πρωταθλήτρια του ΠΑΟΚ, Ολυμπία 
Πετσούδη, που αποτελεί φωτεινή εξαίρεση στον «κανόνα». Η 
γοητευτική Ελληνίδα αθλήτρια των 100μ. συνδυάζει άψογα 
όλους τους ρόλους στη ζωή της: είναι έγκυος, μητέρα, σύζυγος, 
νοικοκυρά, προπονήτρια και… πρωταθλήτρια!

Η σχέση της με τον αθλητισμό

Από μικρή ηλικία, η Ολυμπία έδειξε την κλίση της και την αγάπη 
της για τον αθλητισμό. Έτσι, σε ηλικία 10 ετών ξεκίνησε να κάνει 
στίβο στη γενέτειρά της, στα Γιαννιτσά, και σύντομα την «κέρδι-
σαν» τα 100 μέτρα με εμπόδια, ενώ προηγουμένως είχε κάνει 
ένα πέρασμα από την ενόργανη γυμναστική, το μπάσκετ και το 
χάντμπολ! Όμως, όπως παραδέχεται και η ίδια «ο έρωτάς μου 
με τον στίβο ήταν κεραυνοβόλος» και δεν θα μπορούσε παρά να 
του αφιερωθεί ολοκληρωτικά. Τελειώνει το σχολείο και περνάει 
στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, όπου ξεκινάει τις σπουδές της στη 
φυσική αγωγή, με απώτερο σκοπό να προσφέρει μελλοντικά 
στον αθλητισμό και από άλλες θέσεις.

Ο ρόλος της… συζύγου 

Παράλληλα, σε ηλικία μόλις 17 ετών γνωρίζει τον έρωτα της 
ζωής της και στα 24 της χρόνια παντρεύεται τον «εκλεκτό» της 
καρδιάς της, Κωνσταντίνο. Οι αθλητικές της υποχρεώσεις συν-
δυάζονται άψογα με τα οικογενειακά της καθήκοντα, αφού η 
Ολυμπία στο μεταξύ έχει προλάβει να συμπεριληφθεί στις κο-
ρυφαίες εμποδίστριες της Ελλάδας! Το 2010 πήρε την απόφα-
ση, παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, ν΄ ασχοληθεί και με την 
προπονητική, φροντίζοντας να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις 

που η ίδια είχε «προίκα» από τον αθλητισμό στους αυριανούς 
πρωταθλητές! 

Το 2013 ανακοινώνει την (προσωρινή) απόσυρσή της από τους 
αγωνιστικούς χώρους, λόγω εγκυμοσύνης! Ένα από τα μεγα-
λύτερά της όνειρα παίρνει σάρκα και οστά και τον Ιούλιο του 
2014 θα κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της, την κόρη 
της! Όσο για την γυμναστική, αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει στη 
ζωή της, αφού η Πετσούδη δεν μπορεί να κάνει για πολύ καιρό 
μακριά από τα γήπεδα! Συνεχίζει να προπονείται ακόμα και σε 
προχωρημένη εγκυμοσύνη!

Επιστροφή με ρεκόρ!

Η όμορφη αθλήτρια από την Πέλλα, έναν χρόνο μετά τη γέννηση 
του πρώτη της παιδιού, κάνει δυναμικό come back στον πρωτα-
θλητισμό, και πέρυσι σημειώνει νέο ρεκόρ! Λίγο καιρό μετά, θα 
πληροφορηθεί ότι είναι έγκυος για δεύτερη φορά και η είδηση 
αυτή θα την στείλει στα ουράνια! Όσο για το αν μετά την εγκυμο-
σύνη σκέφτεται να φορέσει ξανά τα αθλητικά της παπούτσια, η 
απάντηση είναι «φυσικά!».

Η Ολυμπία Πετσούδη αποτελεί ίσως μία από τις ελάχιστες Ελ-
ληνίδες αθλήτριες που καταφέρνουν ν΄ αντεπεξέλθουν στις δυ-
σκολίες, που συνεπάγεται ο πρωταθλητισμός, και να είναι άρι-
στη παράλληλα στα συζυγικά της καθήκοντα. Το μότο της; «Όταν 
θέλεις κάτι πολύ, όλα τα καταφέρνεις. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, 
αλλά δεν θέλω να προσπαθήσω...».Και για την ίδια αυτό το τε-
λευταίο δεν ίσχυσε ποτέ, αφού δηλώνει λάτρης των δύσκολων. 
Έχει μάθει στη ζωή της να ξεπερνάει τα εμπόδια – είτε κυριολε-
κτικά είτε μεταφορικά – και αυτό την έχει κάνει πιο δυνατή!

Πηγή ταλέντων η Ελπίδα Αμπελοκήπων

Πρωταθλήτρια στον στίβο και στη ζωή!
Προλαβαίνει ο Αρης να σώσει την 
παρτίδα; Αυτό είναι το ερώτημα που 
μπαίνει από εχθρούς και φίλους της 
ποδοσφαιρικής ομάδας, μετά την 
ισοπαλία των «κίτρινων» στη Σπάρτη. 
Εάν ήταν μόνο αυτό το αποτέλεσμα, 
ίσως να ερμηνευόταν ως κακή αγω-
νιστική παρένθεση. Από τη στιγμή 
όμως που ήταν ο τέταρτος διαδοχι-
κός αγώνας στον οποίο ο Αρης δεν 
πήρε τη νίκη, λογικό ήταν να δρομο-
λογηθούν εξελίξεις. Κι αν στην ομάδα 
της Θεσσαλονίκης στους αγώνες με 
τη Λαμία και τον Απόλλωνα γκρίνια-
ξαν για τη διαιτησία, αναζητώντας και 
κάποιες δικαιολογίες για τις ήττες, 
για τους αγώνες με Αγροτικό Αστέρα 

και Σπάρτη δεν έχουν να πουν 
τίποτε. 

Ο Αρης λοιπόν, μετά από 
έναν αγωνιστικό γύρο 
του Πρωταθλήματος της 
Football League βρίσκε-

ται οκτώ βαθμούς από την 
πρώτη θέση, γεγονός τον 

οποίο δεν τον τιμάει καθόλου. 
Ξεκίνησε το Πρωτάθλημα, ως το 
απόλυτο φαβορί, ο κ. Αναστόπουλος 
και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο 
περιβάλλον της ομάδας διαλαλούσαν 
την αγωνιστική του υπεροπλία, αλλά 
στην πράξη η εικόνα της ομάδας 
δημιουργεί απογοήτευση.

Να επανέλθουμε όμως στο ερώτημα 
που μπαίνει από την ποδοσφαιρική 
κοινωνία της χώρας, γιατί ο Αρης δεν 
είναι ένα τυχαίο αθλητικό μέγεθος. 
Αντιθέτως. Είναι ποδοσφαιρική δύνα-
μη του εγχώριου ποδοσφαίρου που 
διατηρεί τη δυναμική της παρότι δεν 
αγωνίζεται στον φυσικό της χώρο, 
που είναι το Πρωτάθλημα της Super 
League.

Ο Αρης λοιπόν, παρότι δεν κρα-
τάει την τύχη του στα χέρια του, 
μπορεί να προλάβει το τραίνο της 
ανόδου. Και ποιοτικό ρόστερ έχει 
και παίκτες με εμπειρία. Καλύτερη 
διαχείριση όμως χρειάζεται η ομάδα, 
καθώς τόσο οι ενδείξεις όσο και 
οι πληροφορίες συγκλίνουν σ’ ένα 
αποτέλεσμα: Ο Νίκος Αναστόπου-
λος έχει χάσει την εμπιστοσύνη των 
περισσοτέρων ποδοσφαιριστών και 
δεν μπορεί να τους εμπνεύσει. Κι 
όταν ένας προπονητής παύει να έχει 
τον έλεγχο των αποδυτηρίων λογικό 
είναι ο πρόεδρος να του δείξει την 
πόρτα της εξόδου. Γνωστή αντίδραση 
των προέδρων όταν η ομάδα μπαίνει 
σε αγωνιστική δίνη και συνήθως 
αποτελεσματική. 

Αρης: ομάδα  
σε περιδίνηση 
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