
■ Την πρόσληψη, 

µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου 

χρόνου, συνολικά 

τεσσάρων ατόµων 

για την υλοποίηση 

των υποέργων 

«Κοινωνικό 

Παντοπωλείο» και 

«Κοινωνικό 

Φαρµακείο» της 

Πράξης «∆οµή 

Παροχής Βασικών 

Αγαθών» 

ανακοίνωσε ο 

δήµος 

Ωραιοκάστρου (τηλ. 

επικοινωνίας: 

2313304076, 

2313304087). osi-

@asep.gr.

■ Την πρόσληψη, 

µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου 

χρόνου, συνολικά 

τεσσάρων ατόµων 

για την υλοποίηση 

των υποέργων 

«Κοινωνικό 

Παντοπωλείο» και 

«Κοινωνικό 

Φαρµακείο» της 

Πράξης «∆οµή 

Παροχής Βασικών 

Αγαθών» 

ανακοίνωσε ο 

δήµος 

Ωραιοκάστρου (τηλ. 

επικοινωνίας: 

2313304076, 

2313304087). osi-

@asep.gr.

■ Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου η διαδικασία 

υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2017 του 

ΑΣΕΠ για 404 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της 

χώρας. Οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στο ΑΣΕΠ, 

αποκλειστικά µέσω του διαδικτυακού τόπου ακολουθώντας 

τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (ΦΕΚ 

10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ - 2131319100, 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 µέχρι 14:00) email στο 

enimerosi@asep.gr.
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■ Ξεκίνησε και 

ολοκληρώνεται στις 3 

Απριλίου η διαδικασία 

υποβολής των αιτήσεων για 

την προκήρυξη 1Κ/2017 του 

ΑΣΕΠ για 404 θέσεις τακτικού 

προσωπικού Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης σε δικαστήρια 

και δικαστικές υπηρεσίες της 

χώρας. Οι υποψήφιοι πρέπει 

να συµπληρώσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονική 

αίτηση συµµετοχής στο ΑΣΕΠ, 

αποκλειστικά µέσω του 

διαδικτυακού τόπου 

ακολουθώντας τις οδηγίες 

που παρέχονται στην 

προκήρυξη (ΦΕΚ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΗΡΩΕΣ

από χώρα που βρίσκεται

σε τροχιά ανάπτυξης (αλλά

δεν ορκιζόµαστε κι όλας).

Προσφέρεται ελκυστικό

«πακέτο» δόξης λαµπρής,

ηλιόλουστο περιβάλλον θυσίας

µε προοπτική υστεροφηµίας. 
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«Από τα μέσα του 2017 και 
όλο το 2018 θα βλέπουμε μια 
ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα 
μάτια μας», είχε υποσχεθεί ο 
Αλέκος Φλαμπουράρης, σε 
μία προσπάθεια να πείσει την 
ελληνική κοινωνία ότι... όλα 
βαίνουν καλώς. Δυστυχώς, 
οι αριθμοί έχουν διαφορετική 
άποψη από αυτήν του υπουρ-
γού Επικρατείας και πολιτικού 
μέντορα του πρωθυπουργού. 
Τα πρόσφατα στοιχεία της 
εταιρείας ερευνών IRI, για 
μείωση της κατανάλωσης 
σε τρόφιμα και καύσιμα, 
δείχνουν πως ο εφιάλτης 
της ύφεσης έχει επιστρέψει 
για τα καλά στην Ελλάδα. Η 
τακτική των καθυστερήσεων 
στη διαπραγμάτευση και του 
στεγνώματος της αγοράς από 
ρευστό –καθώς το Δημόσιο 
δεν πληρώνει τίποτα– απο-
τελεί τροχοπέδη στις όποιες 
προσπάθειες γίνονται για στα-
θεροποίηση και δειλά βήματα 
ανάπτυξης. 

Είναι εγκληματική η πολιτική 
που ακολουθεί το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, 
καθώς υπερφορολογεί τα 
πάντα για να δημιουργήσει 
μεγάλα ταμειακά πλεονάσμα-
τα, αλλά αντί να τα επιστρέφει 
στην αγορά –ως οφείλει με 
βάση και το 3ο μνημόνιο– τα 
αποθησαυρίζει. Μία πολιτική 
που ακολουθήθηκε το 2015, 
το εξάμηνο της... περήφανης 
διαπραγμάτευσης, που λίγο 
έλειψε να ρίξει τη χώρα στον 
Καιάδα, προκειμένου στο 
κρατικό ταμείο να υπάρχουν 
χρήματα για καταβολή μισθών 
- συντάξεων και αποπληρωμή 
τόκων και ομολόγων, που κα-
νονικά θα καλύπτονταν από τα 
χρήματα του προγράμματος. 
Ταυτόχρονα, καταρρίπτεται 
και το βασικό επιχείρημα των 
διαπραγματεύσεων, ότι λόγω 
της ανάπτυξης δεν υπάρχει 
ανάγκη για επιπλέον μέτρα 

λιτότητας. Αρκεί να θυμίσουμε 
πως τα πρόσφατα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ ήταν... βούτυρο στο 
ψωμί των ακραίων κύκλων των 
δανειστών. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου, εδώ και 
καιρό, δείχνουν να μην αντι-
λαμβάνονται ότι η τακτική των 
καθυστερήσεων στο κλείσιμο 
της αξιολόγησης –για επικοινω-
νιακούς και μικροκομματικούς 
λόγους– έχει ως αποτέλεσμα να 
χειροτερεύουν οι αριθμοί και να 
μεγαλώνει η όρεξη της τρόικας 
για νέες περικοπές. Αλήθεια, 
τι χρειάζεται για να κατανοήσει 
κανείς ότι, με αυτή την αβεβαιό-
τητα που έχει απλωθεί και πάλι 
πάνω από την Ελλάδα, κανείς 
δεν θα επενδύσει, κανείς δεν 
θα πάρει τίποτα περισσότερο 
από τα απολύτως αναγκαία και 
όλοι θα σπεύσουν να σηκώσουν 
από τις τράπεζες όσα ελάχιστα 
ευρώ τούς έχουν απομείνει; Σε 
κάποιον βαθμό μπορεί κανείς 
να κατανοήσει την προσπάθεια 
της κυβέρνησης να πείσει το 
εκλογικό της ακροατήριο ότι 
διαπραγματεύεται σκληρά, όμως 
δεν πρέπει να οδηγήσει ξανά την 
οικονομία και την κοινωνία στα 
βράχια.

Ο αντιπρύτανης του Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ναπολέων Μαραβέγιας, το 
είπε αρκετά εύγλωττα: «Βάσει 
των δεδομένων που έχουμε 
επεξεργαστεί μέχρι στιγμής 
στο Γραφείο Προϋπολογισμού, 
ύφεση θα έχουμε σίγουρα. 
Περιμένουμε να δούμε πού θα 
κυμανθεί. (...) Δημιουργείται 
ένα κλίμα αβεβαιότητας τόσο 
μεγάλης, της οποίας το κόστος 
δεν μπορεί να προσμετρηθεί. Η 
κυβέρνηση πρέπει να τελειώνει 
με την αξιολόγηση». Αλήθεια, τι 
περιμένουν οι κ.κ. Τσίπρας και 
Τσακαλώτος; Να «μαλακώσει» ο 
Βόλφγκανγκ, ο Σόιμπλε ή ο Πολ 
Τόμσεν;

Η αέναη διαπραγμάτευση τροφοδοτεί τη μιζέρια
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Όσο καθυστερεί 
το κλείσιμο της 
αξιολόγησης, 

χειροτερεύουν 
οι αριθμοί και 

μεγαλώνει η όρεξη 
της τρόικας για νέες 

περικοπές
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socialismata
(#ΗΡΩΕΣ)

Oι ήρωες δεν χρειάζονται μόνο στον πόλεμο… #ζητούνται #καταζητούνται

«Ό,τι εμείς οι άνθρωποι λέμε πόλεμο για την πατρίδα, τα κοράκια το λένε φαγοπότι 
- και ό,τι εμείς λέμε ήρωα, τα κοράκια το λένε… νόστιμο κρέας» Νίκος Καζαντζά-
κης #ταξίδια_ζωής_και_αλήθειας

«Κάθε ήρωας γίνεται στο τέλος ένα… βάρος» Ralph Waldo Emerson #ψέματα;

«Είναι έργο των σοφών να προβλέψουν τη συμφορά πριν έρθει. Είναι έργο των 
γενναίων να αντιμετωπίσουν τη συμφορά όταν έρθει» Πιττακός ο Μυτιληναίος 

«Μια γενναία πράξη αποτελεί από μόνη της και την ανταμοιβή της» Aνώνυμος 
#λέμε_τώρα

«Οι ήρωες χρειάζονται μόνο τη στιγμή του κινδύνου. Σε άλλες περιπτώσεις οι 
ήρωες είναι επικίνδυνοι» Aνώνυμος  #και_το_ξερουν

«Ήρωας είναι αυτός που κάνει ό,τι μπορεί» Romain Rolland  
#έστω_κι_αν_δίνει_έναν_μάταιο_αγώνα

«Ο σκοπός του πολέμου δεν είναι να πεθάνεις για την πατρίδα σου, αλλά να κάνεις 
το άλλο καθίκι να πεθάνει για τη δική του» George S. Patton  
#για_όσους_πιστεύουν_στην_εθνική_συνείδηση_ε;

«Δεν υπάρχουν ήρωες χωρίς ακροατήριο» Andre Malraux #σε_ζωντανή_σύνδεση

«Οι συνετοί προσπαθούν να αποτρέψουν τα δυσάρεστα γεγονότα, ενώ οι γενναίοι 
τα αντιμετωπίζουν όταν αυτά συμβούν» Aνώνυμος #κομπάρσοι_πρωταγωνιστές

«Πρέπει να θεωρείτε τον ηρωισμό και το θάρρος δευτερεύουσες αξίες αφού όμως 
πρώτα δώσετε αποδείξεις ηρωισμού και θάρρους» Albert Camus  
#I_need_a_ hero

«Μη εξωθείς το δειλό στα άκρα, θα τον κάνεις να γίνει γενναίος» Ιμπν Ιμπν Χαζμ 
#θα_τον_δικαιώσεις

«Οι άνθρωποι δεν γίνονται ήρωες παρά μόνο όταν δεν έχουν άλλη επιλογή» Paul 
Claudel #Μας_λένε_και_Έλληνες

«Τι είναι ένας ήρωας που δεν αγαπάει τους ανθρώπους;» Gotthold Ephraim 
Lessing #ρητορικό

«Ο ηρωισμός ενεργεί πάντα με το συναίσθημα και ποτέ με το μυαλό, και γι’ αυτό 
ενεργεί πάντα σωστά» Ραλφ Γουόλντο Έμερσον #δεν_ορκίζομαι

«Δεν είμαι ήρωας. Οι ήρωες πεθαίνουν νέοι. Είμαι ένας πολίτης που κάνει το καθή-
κον του» Μίκης Θεοδωράκης #μουσικοσυνθέτης 

«Το καλύτερο μέρος που μπορεί να πεθάνει κανείς είναι εκεί όπου πεθαίνουν για 
τους άλλους» James Barrie #Σαν_την_Ελλάδα_δεν_έχει

«Τους ήρωες δεν τους βρίσκεις ποτέ στο σκοτάδι» Αριστοφάνης  
#δεν_κρύβονται_όπως_άλλοι

«Αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες» Bertolt Brecht

«Πραματευτής δεν ήμουνα. Η μοίρα μου το θέλησε να γίνω καπετάνιος. Μα δε θα 
ήτανε σωστό να κάνω πραμάτεια το καπετανλίκι μου για να καζαντίσω…» Νικητα-
ράς #Τουρκοφάγος

«Τις επαναστάσεις τις προετοιμάζουν οι μεγαλοφυείς, τις πραγματοποιούν οι 
φανατικοί, αλλά τις εκμεταλλεύονται τα... αποβράσματα της κοινωνίας» (Όττο Φον 
Μπίσμαρκ) #Γερμανος_καγκελαριος

Της @karapanagiotidu
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Μάλιστα όπως μας είπαν: «εδώ δε γνωρίζου-
με ποιοι είναι οι υπουργοί και οι βουλευτές… 
κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να ρίχνονται 
στην “αρένα” των τηλεπαραθύρων». Όσο 
για την προεκλογική περίοδο, «γινόντουσαν 
διαδηλώσεις, χωρίς όμως να σημειώνονται 
προβλήματα μέσα στην πόλη, να κλείνουν 
δηλαδή δρόμοι κτλ όπως συμβαίνει στην 
Ελλάδα. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν 
επιθυμούσαν να εκλεγεί ο Βίλντερς, γι’ αυτό 
και υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή». 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Γε-
νικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, 
στην Ολλανδία υπολογίζεται πως ζουν πε-
ρισσότεροι από 12.500 Έλληνες, με την πλει-
οψηφία να αποτελείται από νέους ανθρώ-
πους, που άφησαν πίσω τους οικογένεια και 
φίλους προκειμένου να σπουδάσουν και στη 
συνέχεια να βρουν ένα καλύτερο επαγγελ-
ματικό μέλλον. Ο Αλέξανδρος Γ. έφυγε από 
την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2011 για να 
κάνει το μεταπτυχιακό του και στη συνέ-
χεια βρήκε δουλειά σε μία από τις μεγαλύ-
τερες μελετητικές εταιρίες της Ολλανδίας. 
Όπως εξηγεί, ασχολείται με στατικές μελέ-
τες κτηρίων, ενώ τον τελευταίο ένα χρόνο 
έχει μόνιμο συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη 
εταιρία. «Πριν από τρία χρόνια και η Ολλαν-
δία περνούσε οικονομική κρίση κι έτσι στην 
αρχή δυσκολεύτηκα να βρω δουλειά, όμως 
ο σκόπελος ξεπεράστηκε γρήγορα και πλέ-
ον η χώρα βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα 

απ’ ότι ήταν πριν από την κρίση. Η ανοικο-
δόμηση είναι ραγδαία»,  περιγράφει. Ο ίδιος 
βέβαια εξηγεί πως τουλάχιστον στο δικό του 
επάγγελμα, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τη 
γλώσσα προκειμένου να ανελιχθείς. 

Μαριχουάνα αγάπη μου...

Αν επισκεφτεί κανείς την Ολλανδία, γρήγο-
ρα θα καταλάβει πως πρόκειται για μια καλά 
οργανωμένη χώρα που όλα «λειτουργούν 
ρολόι». Οι κάδοι σκουπιδιών είναι υπόγει-
οι, με τα απορρίμματα να είναι «είδος προς 
εξαφάνιση» και το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
έχει λυθεί αφού είναι πιο πιθανό να σε πα-
τήσει... ποδήλατο παρά αυτοκίνητο, οπού να 
σημειώσουμε πως τα parking ποδηλάτων 
είναι ως επί το πλείστον τριώροφα, δημό-
σια και δωρεάν. Οι Ολλανδοί κατάφεραν 
να... «δαμάσουν» τα νερά- καθώς η χώρα 
βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασ-
σας και με τη χρήση της τεχνογνωσίας, τη 
δημιουργία φραγμάτων κ.ο.κ. κατάφεραν να 
κατεβάσουν τη στάθμη του νερού έτσι ώστε 
να μην πλημμυρίζει (το 1953 χιλιάδες άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους με αποτέλεσμα 
το 1955 να ιδρυθεί η Deltaworks, ένα από 
τα μεγαλύτερα προγράμματα διαχείρισης νε-
ρού στον κόσμο)- και να κάνουν τουριστικό 
προϊόν... την βόλτα με τα καραβάκια στα κα-

νάλια του Άμστερνταμ, την μαριχουάνα και 
τις «κούκλες» στις βιτρίνες της Red Light 
District. «Νομιμοποίησαν τη χρήση της μα-
ριχουάνας και πρόσφατα νομιμοποίησαν και 
την καλλιέργειά της, όπου σε αυτό υπήρχε 
ένα κενό στο νόμο. Ήταν ένας τρόπος για 
να ελέγξουν τον κόσμο και τους εμπόρους 
ναρκωτικών και φυσικά να έχει φορολογι-
κά έσοδα το κράτος. Υπάρχει ελευθερία στη 
χρήση ναρκωτικών που είναι για προσωπι-
κή χρήση... το εμπόριο από την άλλη, το κυ-
νηγάνε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν κατάφεραν 
να κάνουν την μαριχουάνα τουριστικό προϊ-
όν», λέει ο Αλέξανδρος. Όπως περιγράφει, η 
εγκληματικότητα στην Ολλανδία είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη ενώ η Red Light District είναι μία 
από τις πιο ασφαλείς περιοχές. «Ακόμα και 
οι οίκοι ανοχής είναι τουριστικό προϊόν. Έχω 
πετύχει γκρουπ ηλικιωμένων Κινέζων (αν-
δρών και γυναικών) να συνοδεύονται από 
ξεναγό που τους περιηγούσε στη συγκεκρι-
μένη περιοχή. Μάλιστα, πρόκειται για την 
πιο ασφαλή περιοχή διότι υπάρχουν παντού 
κάμερες, η αστυνομία κάνει περιπολίες εκεί 
συνεχώς και σε περίπτωση που γίνει κάτι... 
δεν προλαβαίνει να κουνηθεί κανείς καθώς 
η αστυνομία εμφανίζεται σε χρόνο μηδέν, με 
άλογα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά», λέει 
χαρακτηριστικά.

#αποστολή
«Οι πολιτικοί της Ολλανδίας  

δεν περνάνε χρόνο στα τηλεπαράθυρα…»

Της απεσταλμένης μας  Έλενας Καραβασίλη

Μία μέρα μετά τις Ολλανδικές εκλογές και τη μεγάλη νίκη του Μαρκ Ρούτε, η εφημερίδα Karfitsa βρέθηκε στη «χώρα της τουλίπας». Η συμμετοχή 
στις κάλπες ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αγγίζοντας το 80%... παρότι ήταν καθημερινή και όλοι οι Ολλανδοί εργάζονταν κανονικά. Να σημειώσουμε πως 

πρόκειται για μία χώρα 17.000.000 κατοίκων με 150 βουλευτές (σε αντίθεση με την Ελλάδα των 300 βουλευτών και των 11.000.000 κατοίκων). 

«Τούρκοι κατά  
του Ερντογάν»

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις Ολλανδίας- Τουρκί-
ας είναι τεταμένες, ο Αλέξανδρος περιγράφει πως 
οι Τούρκοι που μένουν μόνιμα στην Ολλανδία, είναι 
κατά του Ερντογάν. «Πρόκειται για ανθρώπους που 
έφυγαν από τη χώρα τους διότι δεν τους ικανοποι-
ούσε το καθεστώς του Ερντογάν και πλέον είναι 
μόνιμοι πολίτες σε μία άλλη χώρα. Ακόμα και την 
ημέρα που έγιναν επεισόδια έξω από το τούρκικο 
προξενείο στο Ρότερνταμ, αυτά δεν ήταν εκτετα-
μένα, δεν παρέλυσε η χώρα, δεν καταστράφηκαν 
δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες και η κατάσταση 
“διαλύθηκε” γρήγορα.  Εδώ ο νόμος είναι νόμος και 
σε αυτόν υπακούουν όλοι. Μάλιστα, δύο μέρες μετά, 
είχε προγραμματιστεί να γίνει μία ακόμη διαδήλωση 
Τούρκων και αυτή... ακυρώθηκε από τους ίδιους», 
καταλήγει.
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#κοινωνία

Το Ίδρυμα Vodafone ενισχύει  
τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα

Tο Ίδρυμα Vodafone προχωρά στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, με στόχο να δώσει λύσεις, μέσα από την χρήση των 
τεχνολογιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. 

Το ίδρυμα Vodafone, το οποίο από το 2002 
χρηματοδοτεί στην Ελλάδα δράσεις για τη 
βελτίωση της ζωής ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, υποστηρίζει έμπρακτα την κοινω-
νία και τον άνθρωπο, γνωρίζοντας ότι οι 
τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών έχουν τη 
δύναμη να αλλάξουν τη ζωή και μπορούν να 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτε-
ρου μέλλοντος για όλους. 

Σε όλη αυτή την περίοδο, έχει συνεργαστεί 
με περισσότερους από 70 έγκριτους οργα-
νισμούς και φορείς, έχοντας υποστηρίξει 
δράσεις και προγράμματα για την κάλυψη 
σημαντικών αναγκών στον χώρο της υγεί-
ας, της εκπαίδευσης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, ενώ έχει ανταποκριθεί σε 
φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές 
κρίσεις. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον τελευταίο 
χρόνο, πάνω από μισό εκατ. άτομα έχουν 
δυνητικά επωφεληθεί από τα προγράμματα 
του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα, τα 
οποία έχουν ως στόχο την επιμόρφωση, την 
κοινωνική επανένταξη και τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων. 

Αυτή την περίοδο στην Ελλάδα χρηματοδο-
τούνται από το Ίδρυμα Vodafone καινοτόμα 
προγράμματα που συνδυάζουν την δύναμη 
της τεχνολογίας με την ανθρώπινη ανάγκη 
και δίνουν σημαντικές λύσεις. 

Ένα καλό παράδειγμα είναι το Πρόγραμμα 
Τηλεϊατρικής Vodafone, το οποίο θέτει την 
τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας. Το 
πρόγραμμα υλοποιείται από το 2006 και αξι-
οποιεί το δίκτυο της Vodafone, παρέχοντας 
σε ανθρώπους που ζουν σε 100 απομακρυ-
σμένες περιοχές της χώρας πρωτοπορια-
κές και καινοτόμες υπηρεσίες υγείας. Το 
Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με 
το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και με τη συμμε-
τοχή του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων και την εταιρεία Vidavo. Το 
Πρόγραμμα φέρει την Αιγίδα του Υπουργεί-
ου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου.

Μία άλλη καινοτόμος δράση συναντάται 

στο πρόγραμμα Ιnstant Network & Instant 
Classroom, που έρχεται να υποστηρίξει 
ανθρωπιστικές κρίσεις. Το πρόγραμμα ξεκί-
νησε στο απόγειο της προσφυγικής κρίσης, 
το 2015, και στηρίζει το έργο οργανώσεων 
για την ανακούφιση ανθρωπιστικών κρί-
σεων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
όπως είναι πληθυσμοί που πλήττονται από 
φυσικές καταστροφές ή άτομα που ζουν σε 
καταυλισμούς προσφύγων, προσφέροντας 
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε επικοι-
νωνία, Internet, τεχνολογίες, υποδομές και 
εκπαίδευση.

 Μία από τις νέες δράσεις του Ιδρύματος 
Vodafone που έρχεται να φέρει την καινο-
τομία στην τοπική κοινωνία, είναι τα εργα-
στήρια STEM Empowering Youth. Σε συνερ-
γασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
Science Communication - SciCo, το Ίδρυμα 
Vodafone σχεδίασε και υλοποιεί δωρεάν 
εκπαιδευτικά εργαστήρια Επιστήμης, Τε-

χνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών 
(STEM: Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) για μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει 
την ανάγκη υποστήριξης πρωτοβουλιών 
εκπαίδευσης σε περιοχές της χώρας όπου 
καταγράφονται λιγότερες ευκαιρίες εξω-
σχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Επίσης, από το 2010 υλοποιείται το ξε-
χωριστό πρόγραμμα Vodafone World of 
Difference που υπόσχεται ευκαιρίες απα-
σχόλησης για νέους. Στόχος του προγράμ-
ματος είναι να υποστηρίξει την εργασία και 
να δώσει την ευκαιρία σε δέκα νέους, σε 
ετήσια βάση, να αποκτήσουν εργασιακή 
εμπειρία και να καλλιεργήσουν τις δεξιότη-
τες στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της 
επιλογής τους καλύπτοντας ουσιαστικές 
ανάγκες της κοινωνίας. 

Παράλληλα, μία από τις παλιότερες δράσεις 
που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Vodafone είναι 

τα Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Vodafone και τα Κέντρα 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας - Παιδικά 
Χωριά SOS Ελλάδας. Τα εργαστήρια υλοποι-
ούνται από το 2005 στις εγκαταστάσεις των 
Παιδικών Χωριών SOS σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, στα οποία συμμετέχουν παιδιά τόσο 
των χωριών όσο και της ευρύτερης περιο-
χής. Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο, τα εργα-
στήρια εμπλουτίστηκαν και στο πρόγραμμα 
εντάχθηκαν μαθήματα νέων τεχνολογιών 
όπως Web design και Multimedia. Στο με-
ταξύ, από το 2012, το Ίδρυμα Vodafone στη-
ρίζει και τα 9 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και 
Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS. 

Εδώ και 25 χρόνια, το Ίδρυμα Vodafone, 
με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, υλοποιεί 
προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς σε 
27 διαφορετικές χώρες, συνοψίζοντας τη 
φιλοσοφία του στη φράση «Connecting for 
Good». 

ΣΥΝΔΥΆΖΟΝΤΆΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΊΝΩΝΊΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ
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#έρευνα

Η κατάσταση στην πλατεία - ορόσημο της πόλης έχει 
φτάσει στο απροχώρητο, σύμφωνα με τους καταστημα-
τάρχες της περιοχής και τους περαστικούς. Όπως κα-
ταγγέλλουν, βάσει περιστατικών που τους συνέβησαν 
και τα οποία διηγούνται στην Karfitsa, «η πώληση λα-
θραίων τσιγάρων, το εμπόριο ναρκωτικών αλλά και το 
εμπόριο λευκής σαρκός είναι πλέον καθημερινά φαινό-
μενα, που αντιμετωπίζουν όσοι διέρχονται από την Πλα-
τεία Αριστοτέλους», με αποτέλεσμα να την αναγάγουν 
σε «ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της πόλης» λίγα 
μέτρα από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Οι πε-
ρισσότεροι αποδίδουν τις ευθύνες στην «έλλειψη αστυ-
νόμευσης και στην καθυστέρηση της δράσης τους», ενώ 
ορισμένοι διατείνονται πως «η αστυνομία κάνει ό,τι μπο-
ρεί και μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει». Ένα όμως είναι 
το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα παραμένει άλυτο.

«Το πιο παρακμιακό πεζοδρόμιο»

 «Έχει φτάσει σε ένα σημείο η Πλατεία να είναι το πιο πα-
ρακμιακό πεζοδρόμιο, ίσως και των Βαλκανίων», ανα-
φέρει ο Μάκης Γεωργιάδης, έμπορος, ο οποίος, λόγω 
της δουλειάς του και του γεγονότος ότι βρίσκεται όλη 
μέρα στο σημείο, παρατηρεί πως «έχουν μαζευτεί όλοι 

οι κλέφτες, όλοι όσοι πουλάνε λαθραία τσιγάρα και ναρ-
κωτικά, μέχρι και γυναίκες που κάνουν πορνεία». Την 
εν λόγω κατάσταση επιβεβαιώνουν όλοι όσοι μίλησαν 
στην Karfitsa, καταγγέλλοντας μάλιστα περιστατικά 
τα οποία… «έχουν συνηθίσει». «Τα καταστήματά μας 
καταστρέφονται» λέει ανήσυχη η Μαρία Ράπτη, υπεύ-
θυνη καταστήματος, τονίζοντας πως πρόκειται για μία 
κατάσταση που αντικρίζουν οι τουρίστες και τα σχολικά 
λεωφορεία που κάνουν στάση στην Πλατεία Αριστο-
τέλους. «Πολύ συχνά συμβαίνει να μαλώνουν μεταξύ 
τους, να απειλούν με σπασμένα μπουκάλια ο ένας τον 
άλλο. Είναι σοκαριστικό να το βλέπεις. Πολλές φορές 
μπαίνουν στα μαγαζιά μας. Μπαίνουν για να κλέψουν ή 
για να ζητήσουν ένα ευρώ. Το ζούμε καθημερινά». Στο 
ίδιο μήκος κύματος και ο Πέτρος Χαρισίου, έμπορος, ο 
οποίος μάλιστα πρόκειται να μεταφέρει την επιχείρησή 
του- συν τοις άλλοις- και για την τροπή που έχουν πά-
ρει τα πράγματα στην Πλατεία. «Αυτή την κατάσταση 32 
χρόνια δεν την έχουμε συναντήσει ξανά. Είναι ένας από 
τους λόγους που θα μεταφέρω την επιχείρηση μου. Η 
Αριστοτέλους γίνεται όλο και χειρότερη. Είναι γεμάτη 
ναρκωτικά και λαθραία τσιγάρα. Έρχονται από όλη τη 
Θεσσαλονίκη - όσοι δεν έχουν λεφτά - για να πάρουν με 
1 ευρώ τσιγάρα» λέει φανερά ενοχλημένος. Η Ιωάννα 
Βακάλη, εξωτερική πωλήτρια, που βρίσκεται στάσιμη 
καθημερινά στο σημείο, τονίζει πως «δε μπορείς να πε-
ράσεις πλέον από την Αριστοτέλους. Είναι πολύ επικίν-
δυνη η κατάσταση. Όλους από την Καμάρα τους έφεραν 
εδώ». Ο 32χρονος, Γιάννης Γ., υπάλληλος καταστήματος 
στην περιοχή, συμπληρώνει την εικόνα της κατάστασης 
λέγοντας πως «τσακώνονται μεταξύ τους, οι Σύριοι με 
τους Ρωσοπόντιους, για το ποιος θα αναλάβει το παρα-
εμπόριο των τσιγάρων».

«Ανύπαρκτη η αστυνομία»

Οι περισσότερες καταγγελίες των καταστηματαρχών κά-
νουν λόγο για ελλιπή και ανύπαρκτη αστυνόμευση. «Τα 
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ - επί της Εγνατίας - βρίσκονται υπό 
συνεχή αστυνόμευση και στα πέντε μέτρα γίνεται διακί-
νηση. Έχουν όμως τέτοια εντολή» αναφέρει ο κ. Χαρισί-
ου. «Όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια της αστυνο-
μίας. Θεωρούν ότι φταίει ο κόσμος που αγοράζει. Δεν 
επεμβαίνει, δεν κάνει τίποτα για όλα αυτά» διατείνεται 
η κ. Βακάλη, ενώ καταστηματάρχης στην Αριστοτέλους, 
που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αναφέρει 
χαρακτηριστικά για τους παράνομους πως «κρύβονται 
όταν βλέπουν τους αστυνόμους και μάλιστα μετά βγαί-
νουν ειρωνικά και λένε εγώ κρύφτηκα εκεί και εγώ 
εκεί. Κοροϊδεύουν και την ελληνική αστυνομία». Από 
την άλλη, υπάρχουν και εκείνοι που δεν καλούν πλέον 
τις διωκτικές αρχές γιατί φοβούνται. «Η αστυνομία κά-
νει την δουλειά της. Αν τους πάρεις τηλέφωνο, στέλνουν 
τους ένστολους. Πλέον, όμως, δεν την καλούμε γιατί 
αυτοί που πουλούν παράνομα μας απειλούν», υπογραμ-
μίζει ο έμπορος, Δημήτρης Γκούμας, προσθέτοντας 
πως «αυτή είναι πλέον η ζωή στην Αριστοτέλους». «Η 

«Αυτή είναι πλέον η ζωή στην Αριστοτέλους»
Της Αρετής Τασούλα

Φωτογραφίες - 
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Η πλατεία – ορόσημο  
της Θεσσαλονίκης που μετατράπηκε σε…  

«παρακμιακό πεζοδρόμιο»

«Ακολουθώ την κόρη μου 
γιατί φοβάμαι να την αφή-
σω μόνη της» καταγγέλλει 

η Μαρία Σερλή, μητέρα της Σοφίας. Εί-
ναι καθαρίστρια στο Δήμο Θεσσαλονί-
κης και δεν αφήνει την κόρη της «ούτε 
λεπτό να χαθεί από τα μάτια της» λόγω 
της κατάστασης που έχει ενταθεί τα τε-
λευταία χρόνια στην Πλατεία Αριστοτέ-
λους και αφορά στην διακίνηση κυρίως 
λαθραίων τσιγάρων και ναρκωτικών. 
«Πολλές φορές γίνονται φασαρίες και 
σφάζονται μεταξύ τους. Και στην Πλα-
τεία και μέσα στο Καπάνι» συμπληρώ-
νει η ίδια, γεγονός που επιβεβαιώνει 
και η κόρη της.

«Με απείλησαν με τσεκούρι» 
Οι περισσότεροι από τους καταστηματάρχες 

έχουν να διηγηθούν έστω ένα περιστατικό που 
συνέβη στους ίδιους ή στην επιχείρησή τους. 
«Πριν 7-8 μήνες, ένα ζευγάρι -ναρκομανείς- 
μπήκε στο μαγαζί, η κοπέλα έκλεψε κάποια 
ρούχα κι όταν πήγε μία πωλήτρια να «υπε-
ρασπιστεί» τα προϊόντα, εκείνη την χτύπησε 
στο πρόσωπο και την γρατζούνισε. Η κοπέλα 

έφυγε κατευθείαν και πήγε για αντιτετανικό και 
εξετάσεις», αναφέρει η κ. Ράπτη, υπογραμμί-

ζοντας πως «υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα». 
Αντίστοιχο και ίσως πιο ακραίο περιστατικό, αυτό 

της 30χρονης ιδιοκτήτριας καταστήματος στην 
περιοχή, που για λόγους ασφαλείας δεν θέλησε 
να μιλήσει επώνυμα. «Με έχουν απειλήσει με 

τσεκούρι μέρα μεσημέρι. Προσπάθησε να με κλέ-
ψει και όταν πήγα να τον απωθήσω με απείλησε. 

Επειδή βέβαια είχε πολύ κόσμο, στην τελική, 
έφυγε από μόνος του. Έχω δει πάρα πολλά εδώ 
και θα δω και χειρότερα». «Μπαίνουν μέσα στο 
μαγαζί, παίρνουν ένα παντελόνι, το πετάνε, το 
πατάνε, το σκίζουνε» αναφέρει ο κ. Χαρισίου, 

συμπληρώνοντας πως «πολλές φορές μας 
κλέβουν κιόλας». Ερωτικές περιπτύξεις μπροστά 

στα μάτια της αναφέρει η κ. Βακάλη λέγοντας 
πως «έχει τύχει πολλές κοπέλες να έχουν περι-
πτύξεις με όλους αυτούς (σ.σ. που εμπλέκονται 

με διακινήσεις ναρκωτικών και λαθραίων τσιγά-
ρων) μπροστά στα μάτια μας μέρα- μεσημέρι».

1 2



7

#έρευνα

αστυνομία δυστυχώς δεν ξέρω μέχρι που μπορεί 
να φτάσει και τι να κάνει» επισημαίνει η κ. Ράπτη. 
«Όταν τους ενημερώνουμε έρχονται άμεσα. Το απο-
τέλεσμα, όμως, είναι μηδενικό».

 «Κινούμαστε με βάση αυτά  
που ορίζουν οι νόμοι»

Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία ξεκα-
θαρίζει πως «γίνονται καθημερινές συλλήψεις και 
έλεγχοι για να μειωθεί το φαινόμενο». «Αδικούν 
την Ελληνική Αστυνομία», δηλώνει χαρακτηριστικά 
ο αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος Δίω-
ξης Ναρκωτικών. «Ειδικά το τελευταίο διάστημα 
έχουν εντατικοποιηθεί οι συλλήψεις και οι έλεγ-
χοι. Είμαστε στη διάθεση των πολιτών να συνερ-
γαστούμε. Δεν έχουμε μάτια δυστυχώς παντού. 
Καθημερινά γίνονται συλλήψεις, κάτι που είναι 
ανησυχητικό, βέβαια, γιατί δείχνει ότι υπάρχει αύ-
ξηση στον αριθμό των ατόμων που ασχολούνται με 
ναρκωτικά είτε σε επίπεδο χρήσης είτε σε επίπεδο 
πώλησης» παροτρύνοντας όποιον δει κάποιο περι-
στατικό «να καλέσει την αστυνομία για να βρεθεί μία 
λύση». Στις κατηγορίες μάλιστα καταστηματαρχών 
για την «εσκεμμένα ελλιπή αστυνόμευση» ο ίδιος 
τονίζει χαρακτηριστικά πως «εγώ δεν το πιστεύω 
αυτό για το τμήμα δίωξης ναρκωτικών αλλά, αν μου 
το αποδείξει κάποιος κι ας μην είναι αστυνομικός 
από το τμήμα μου, θα εισηγηθώ στον προϊστάμενο 
του ώστε να γίνει “σωστός”». Ο Αστυνομικός Υποδι-
ευθυντής του τμήματος Προστασίας Περιουσιακών 
Δικαιωμάτων, κ. Κώστας Σουλιώτης κάνει αναφο-
ρά στους εντατικούς ελέγχους και τις συλλήψεις της 
αστυνομίας, τονίζοντας πως «έχουμε δώσει αρκετό 

Φωτογραφίες - 
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα που δείχνουν χαρακτηριστικά την παράνομη διακίνηση, επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς 
των πολιτών (βλ. φώτο 1 και 2). Στις δύο φωτογραφίες φαίνεται η διακίνηση ναρκωτικών, και ειδικότερα χαπιών, στο πέταλο 
της Αριστοτέλους, πρωινές ώρες. Την ίδια ώρα και ενόσω κλιμάκια της ΔΙΑΣ ανηφόριζαν την κεντρική πλατεία, ένα ασημί Ι.Χ. 
(βλ. φώτο 3) με ένα ζευγάρι μεσηλίκων μέσα, σταμάτησε στην Πλατεία και παρέλαβε ένα δέμα, το οποίο έβγαλε κάτω από μία 
ζαρντινιέρα ένας αλλοδαπός και τους το παρέδωσε. Το Ι.Χ. έφυγε γρήγορα από το σημείο. Την επόμενη εβδομάδα, στο ίδιο 
σημείο, ο άντρας – χωρίς την γυναίκα – που επέβαινε στο Ι.Χ., κατέφθασε στην Πλατεία με ένα δίκυκλο όχημα (βλ. φώτο 4) και 
παρέλαβε μία δεσμίδα χρημάτων από μία κοπέλα. Ομοίως με την προηγούμενη φορά, ο άντρας εγκατέλειψε αμέσως το σημείο.

βάρος στην Πλατεία Αριστοτέλους, με απο-
τέλεσμα να “χάνουμε” αρκετά άτομα από την 
υπηρεσία». Σε καταγγελίες που αναφέρουν 
πως η αστυνομία «αφήνει ελεύθερους 
μέσα σε μία ώρα, όσους συλλαμβάνει», ο 
ίδιος απαντά πως «οι παραβάσεις συνήθως 
- επειδή οι ποσότητες είναι μικρές - θεω-
ρούνται πλημμεληματικές και οδηγούνται 
στην εισαγγελία. Μπορεί να πάνε δικαστή-
ριο, να τους επιβληθεί ποινή φυλάκισης με 
αναστολή, άλλες δίκες να πάρουν αναβολή, 
αν είναι μικρές οι ποσότητες τότε θα πληρώ-
σουν μόνο τους διαφυγόντες δασμούς που 
είναι λίγοι, οπότε δεν υπάρχει ποινική ευθύ-
νη, καθώς υπάρχουν εξαιρέσεις στον νόμο». 
Και συμπληρώνει «μπορεί να κάθονται εκεί 
(σ.σ. οι παράνομοι) αλλά αν δεν έχουν στην 
κατοχή τους τσιγάρα ή δεν τους δούμε να 
πουλάνε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι 
παραπάνω. Κινούμαστε με βάση αυτά που 
ορίζουν οι νόμοι».

Όσον αφορά την πορνεία ο Αστυνόμος Α, 
Διοικητής στο τμήμα Καταπολέμησης Εμπο-
ρίας Ανθρώπου τονίζει πως «στην Πλατεία 
Αριστοτέλους μας έχουν απασχολήσει κά-
ποιες καταγγελίες για πεζοδρομιακή πορ-
νεία.  Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο περι-
πτώσεις, αλλά παλιότερα - πριν ένα χρόνο 
– όπου ενεργήσαμε». Καταλήγοντας αναφέ-
ρει πως «οι περιπτώσεις είναι μεμονωμένες 
και το ποσοστό είναι μικρό και όχι πολύ σύν-
θετο».

Για την κατάσταση στην περιοχή μίλησε ο 
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, κ. Παντελής Φιλιππίδης τονίζοντας 
πως «όσο μεγαλώνει η φτώχεια δυστυχώς 
θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Η φτώχεια 
στην Ελλάδα κινείται με τρομακτική ταχύτη-
τα πλέον και ο κόσμος θα κάνει τα πάντα για 
να επιβιώσει. Έχουμε ένα ζήτημα το οποίο 
είναι σοβαρό και θα πρέπει να βρεθεί μία 
λύση». Όσον αφορά στην αστυνομία ο κ. Φι-
λιππίδης δηλώνει πως «θα πρέπει να κινηθεί 
με ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Εμείς ζητάμε 
πάντα από την αστυνομία να επιβάλλει τον 
νόμο. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, 
έχει και δίκιο γιατί η εγκληματικότητα έχει 
αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δυστυχώς 
είναι φαινόμενο των καιρών».

Ζήτημα… καθαριότητας

Πέρα από τους λόγους ασφαλείας οι πολί-
τες θέτουν και το ζήτημα της καθαριότητας. 
«Την Πλατεία την καθαρίζουν μόνο με νερό. 
Επικρατεί μια βρωμιά και μια δυσοσμία» 
αναφέρει ο 32χρονος, Γιάννης Γ., γεγονός 
που συμπληρώνει η Σοφία Σερλή, καθαρί-
στρια του Δήμου. «Πρέπει να περνάμε συ-
νέχεια για να καθαρίζουμε. Τα περισσότερα 
σκουπίδια τα βρίσκουμε εδώ στο πέταλο». 
Όλες οι πτυχές του προβλήματος, πάντως, 
όπως διατείνονται όλες οι πλευρές, χρήζουν 
άμεσης λύσης. 

3
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Τα έβαλε και με τα ψέματα που έπλασε για τον 
πατέρα του η κινηματογραφική του απόδοση, 
σε αμερικανικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές 
όπως το δημοφιλές και στην Ελλάδα “Narcos”. 
Τον συναντήσαμε στο ξενοδοχείο του, στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης. Η ηρεμία στο βλέμμα 
του Χουάν Π. Εσκομπάρ, δεν προδίδει ούτε 
στο ελάχιστο την καθημερινή επαφή που είχε 
ως παιδί με τη βία. Τη γνώση για κάποιες από 
τις 4.000 δολοφονίες που αποδίδονται στον 
πατέρα του, τις απαγωγές και το εμπόριο ναρ-
κωτικών, όλα αυτά που σημάδεψαν την παιδι-
κή του ηλικία. 

Μιλώντας στην Karfitsa εξηγεί ότι στο δεύ-
τερο βιβλίο του, που ετοιμάζει αυτόν τον και-
ρό, επιλέγει ακόμα πιο σκληρούς στόχους από 
τα αμερικανικά studios και τα απομεινάρια της 
αυτοκρατορίας του πατέρα του. Στο στόχα-
στρό του, μπαίνουν πια τα ιστορικά καρτέλ 
ναρκωτικών της κεντρικής Αμερικής, η πασί-
γνωστη CIA που εκείνη την εποχή είχε εμπλο-
κή στην κεντρική Αμερική δρώντας κατά των 
κομμουνιστικών παραστρατιωτικών ομάδων 
και η DEA, η αμερικανική υπηρεσία δίωξης 
ναρκωτικών. Αναδεικνύει όπως λέει τις συ-
νεργασίες των… δήθεν εχθρών. Προς το πα-
ρόν, το βιβλίο που ήδη έχει γράψει για τον πά-
λαι ποτέ βασιλιά των ναρκωτικών πατέρα του 
και κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις 
«Μίνωας», έχει προκαλέσει άφθονο ντόρο… 
Και φυσικά, βάζει και τον ίδιο στο προσκήνιο. 
Ο Μαροκίν που ξαναέγινε Εσκομπάρ, μιλά 
στην Karfitsa εκ βαθέων…

Τι σας ώθησε στην απόφαση να γράψετε 
αυτό το βιβλίο για τον πατέρα σας  και την 
παιδική σας ηλικία;

Τρεις ήταν οι λόγοι. Πρώτον, να προσφέρω 
πρόσβαση στην αλήθεια, για τα θύματα και 
τις οικογένειες των θυμάτων του πατέρα μου. 
Όχι να δικαιολογήσω όσα έγιναν. Αλλά για να 
τιμήσω τα θύματα και να γνωρίζουν όλη την 
αλήθεια για τον άνθρωπο που τους έκανε 
τόσο κακό. Ο δεύτερος λόγος, ήταν πως ήθε-

λα να αφήσω στο γιό μου ένα ντοκουμέντο 
για το ποιος ήταν ο παππούς του, γιατί δεν 
εμπιστεύομαι το Netflix και τις αμερικανικές 
παραγωγές, για να λένε την ιστορία του πατέ-
ρα μου. Και τρίτον, ήθελα να δώσω ένα μήνυ-
μα στους νέους, να μη βλέπουν ως πρότυπο 
και γοητευτικό τον τρόπο ζωής του Πάμπλο 
Εσκομπάρ. Υπάρχουν νέοι που βλέπουν με 
δέος τη ζωή του γκάγκστερ. Τη συνδέουν με 
πλούτο, δύναμη, χλιδή, εξουσία, γυναίκες, 
καλοπέραση… Δεν είναι έτσι. Η βία και ο πό-
νος που συνοδεύουν όλα αυτά, είναι ένα τε-
ράστιο τίμημα. Και τελικά, αργά ή γρήγορα, το 
τέλος είναι άσχημο.

Τι νόημα έχει για εσάς η λέξη κληρονομιά; 
Ποια είναι η κληρονομιά που άφησε ο πατέ-
ρας σας προσωπικά σε εσάς;

Προκατάληψη. Αυτό κληρονόμησα από τον 
πατέρα μου. Αλλά και από την κοινωνία. Πολύ 
συχνά ακόμα και τώρα, ο κόσμος νομίζει πως 
είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ και δεν καταλαβαί-

νει πως είμαι ένα άλλο άτομα, με άλλα χαρα-
κτηριστικά και τις δικές μου αρχές. Για πολύ 
καιρό έζησα με το φόβο. Κυνηγημένος. Αλλά 
και τώρα ακόμα, την προκατάληψη τη συνα-
ντώ σε πρόσωπα που με κοιτάζουν απλά, ως 
τον γιο του πατέρα μου.

Ομολογείτε στο βιβλίο σας, ότι στο άκου-
σμα του θανάτου του πατέρα σας, η πρώτη 
σας σκέψη ήταν η εκδίκηση και μετά από 
δέκα λεπτά αποφασίσατε να ακολουθήσετε 
τον εντελώς διαφορετικό δρόμο που τελικά 
ακολουθήσατε. Θα ήθελα να μου περιγρά-
ψετε εκείνο το δεκάλεπτο. Τη διαδρομή των 
σκέψεων και των συναισθημάτων που σας 
οδήγησαν στην τελική σας επιλογή.

Σκεφτόμουν πώς να το κάνω. Πίστευα πως 
τον ανάγκασαν να πεθάνει για να προστατέ-
ψει εμάς. Και ήθελα εκδίκηση. Σκεφτόμουν 
λοιπόν πως θα ξεκινήσω. Τι θα κάνω. Και κα-
τάλαβα ότι θα έπρεπε να γίνω σαν τον πατέρα 
μου, να ενστερνιστώ δηλαδή και την πλευρά 

του που επέκρινα. Να γίνω κάποιος άλλος 
από αυτόν που ήμουν στην πραγματικότητα. 
Και το πιο σημαντικό όλων, ήταν ότι ήξερα 
πως αρχίζει και πως τελειώνει αυτή η ιστορία. 
Ήταν αυτό που με κατέτρεχε και με κατατρέ-
χει ακόμα, σε όλη  μου τη ζωή. Αποφάσισα 
πως δεν ήθελα να γίνω κι εγώ έτσι , ούτε όταν 
κάνω παιδιά να βιώσουν αργότερα τα παιδιά 
μου, όσα έζησα εγώ.

Στην ιστορία του πατέρα σας και στο βιβλίο, 
είναι φανερή – και διορθώστε με αν κάνω 
λάθος- μια διαρκής σύνδεση και αμφίδρο-
μη σχέση πολιτικής και ναρκωτικών. Πόσο 
υπαρκτή θεωρείτε αυτή τη σχέση παγκο-
σμίως σήμερα και πόσο επηρεάζει τον πό-
λεμο κατά των ναρκωτικών;

Σήμερα υπάρχει περισσότερο από ποτέ και 
νομίζω πως είναι καλύτερη από ποτέ. Χρει-
άζονται πολλοί διεφθαρμένοι άνθρωποι σε 
πολλούς χώρους, για να υποστηριχθεί το 
εμπόριο ναρκωτικών. Ο πατέρας μου όποιον 
δεν σκότωνε, τον εξαγόραζε. Και νομίζω πως 
σε μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα, το ίδιο 
συμβαίνει παντού, όπου υπάρχει εμπόριο 
ναρκωτικών. Οι πολιτικοί, χρειάζονται λεφτά. 
Οι έμποροι ναρκωτικών τα έχουν. Έτσι κάνουν 
μια πολύ καλή ομάδα.  Αυτό το είδος διαφθο-
ράς φυσικά, δεν έχει κάνει μόνο με τους πο-
λιτικούς. Έχει να κάνει μα την αστυνομία το 
στρατό, τις υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών. 
Όλους όσους μπορεί να εμπλέκονται με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο…

Νομίζω ότι αυτό είναι και το θέμα του επό-
μενου βιβλίου σας κατά κάποιο τρόπο. Σω-
στά;

Ναι, για την Κολομβία, την Αμερική και με 
πολλές αναφορές στον πατέρα μου φυσι-
κά. Θα αφορά περισσότερο πλέον τα καρτέλ 
των ναρκωτικών και τις διαδρομές ανάμεσα 
στα καρτέλ και στις αμερικανικές υπηρεσίες, 
όπως η CIA και η DEA (η Υπηρεσία Δίωξης 
Ναρκωτικών των ΗΠΑ). Ο πατέρας μου δού-
λευε για τη CIA και την DEA. Δεν ήταν εχθροί 

#συνέντευξη

«Ναρκωτικά και πολιτική κάνουν… καλή ομάδα»!

Συνέντευξη στη Φιλία Νομικού

Γεννήθηκε… «πρίγκιπας» σε ένα αιματοβαμμένο «βασίλειο» ναρκωτικών, βίας και διαφθοράς. Μετά το θάνατο του «βασιλιά» Πάμπλο Εσκομπάρ όμως, ο 
γιος του, Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ, απαρνήθηκε το… «βασίλειο» για να ξεφύγει από τη βία που το συνόδευε. Άλλαξε… όνομα και ακολούθησε άλλη ζωή, ως 
Χουάν Σεμπάστιαν Μαροκίν, αρχιτέκτονας, οικογενειάρχης και τελικά συγγραφέας. Με αυτή την ιδιότητα, έγραψε την ιστορία του πατέρα του και της δικής του 
παιδικής ηλικίας. Στο βιβλίο «Πάμπλο Εσκομπάρ – ο πατέρας μου», που παρουσίασε πριν λίγες μέρες ο ίδιος και στη Θεσσαλονίκη, τα έβαλε με την μυθολογία 

της μεγάλης ζωής που περιβάλει τους μεγαλέμπορους ναρκωτικών στα μάτια πολλών. 

ΧΟΥΆΝ ΠΆΜΠΛΟ ΕΣΚΟΜΠΆΡ
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#συνέντευξη
του. Ήταν συνεργάτες. Ήταν συνεργάτης της 
CIA ως  ισχυρός παράγοντας στην κεντρική 
Αμερική και της DEA ως έμπορος ναρκωτι-
κών. Ήταν μια ευκαιρία για μια διαφορετική 
ματιά στην πορεία των καρτέλ. Μίλησα με 
εχθρούς και φίλους τους πατέρα μου, από 
ανταγωνιστικά καρτέλ και από το δικό του, 
κάνοντας την έρευνα γι αυτό το βιβλίο. Μίλη-
σα με πολιτικούς, με ανθρώπους των καρτέλ 
που συνεχίζουν ακόμα τη δράση τους, με παι-
διά θυμάτων. Μίλησα με τον Aaron Seal, γιο 
του Bary Seal πράκτορα της CIA και της DEA 
που δολοφονήθηκε με διαταγή του πατέρα 
μου. Ήταν και μια διαδικασία και μια ευκαιρία 
αναδρομής, συμφιλίωσης σε κάποιες περι-
πτώσεις, αλλά και κατανόησης πραγμάτων για 
όλους μας. Για το ποιος ήταν ο Πάμπλο Εσκο-
μπάρ, όχι πλέον ως πατέρας μόνο, αλλά και 
ως φίλος, ως συνεργάτης, ως εχθρός…

Δεν φοβάστε, ερευνώντας και εκθέτοντας 
στοιχεία και μαρτυρίες για τέτοιες σχέσεις 
ανάμεσα στα καρτέλ των ναρκωτικών και 
στις αμερικανικές υπηρεσίες; Τις πιθανές 
αντιδράσεις;

Είχα αρχίσει να ξεμένω από εχθρούς και είπα 
να δημιουργήσω μερικούς νέους (σ.σ.: γε-
λάει). Είναι πράγματα όμως, που πρέπει να 
ειπωθούν. Φοβόμουν πριν τα γράψω. Τώρα 
δεν φοβάμαι τόσο. Αλλά και πέρα από αυτό, 
κάποτε θα πρέπει όλοι να μπορούμε να λει-
τουργούμε όχι με σύμβουλο το φόβο, αλλά 
κόντρα στο φόβο…

Πως είναι η σχέση σας με τους παλιούς συ-
νεργάτες, ή και τις οικογένειες ανθρώπων 
που πλήγωσε ο πατέρα σας;

Το 95% των παλιών συνεργατών του πατέρα 
μου και των παλιών εχθρών δηλαδή, είναι 
νεκροί. Δεν έχει μακροζωία αυτή η δουλειά. 
Οι υπόλοιποι στην  πλειονότητά τους πέρα-
σαν πολλά χρόνια στη φυλακή. Τώρα πια εί-
ναι ελεύθεροι και η σχέση μου μαζί τους είναι 
πολύ καλή. Μου μιλάνε ανοιχτά. Όπως μου 
μιλάνε και κάποιοι άνθρωποι που υπήρξαν 
εχθροί του, ή συγγενείς θυμάτων του. Με 
τους περισσότερους τουλάχιστον, δεν αισθά-
νομαι ότι με αντιμετωπίζουν ως υπεύθυνο για 
τα εγκλήματα του πατέρα μου.

Η ζωή του Εσκομπάρ ενέπνευσε ταινίες, 
τηλεοπτικές σειρές, βιβλία… Μετά από όλα 
τα χρόνια που έχουν περάσει και τη ζωή 
που ζήσατε έκτοτε,. Φτάσατε ποτέ στο ση-
μείο να αισθάνεστε λίγο κινηματογραφική 
την ανάμνηση εκείνης της ζωής κοντά στον 
πατέρα σας;

Όχι, ποτέ. Θυμάμαι κάθε στιγμή, όσα χρόνια 
κι αν πέρασαν, σαν να ήταν χθες. Είναι πολύ 
πραγματικό αυτό που έζησα και σε πολλά ση-
μεία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ανα-
παριστούν κάποιες ταινίες και κάποιες σειρές. 
Αυτή είναι η μνήμη των σεναριογράφων. Και 
πιστεύω πως έχουν πολιτική ατζέντα. Πι-

στεύω πως αυτό που προβάλλεται, είναι αυτό 
που θέλει ένα κατεστημένο, ειδικά στις ΗΠΑ, 
να προβάλλεται.  Εγώ δεν έχω πολιτική ατζέ-
ντα. Έχω μόνο μνήμες. Πραγματικές, αναλλοί-
ωτες μνήμες.

Τι του άρεσε να κάνει πέρα από τις εγκλη-
ματικές του δραστηριότητες; Και πόσο χρό-
νο διέθετε στο παιδί του και στην οικογένειά 
του;

Λάτρευε να παίζει ποδόσφαιρο και να ασχο-
λείται με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να περνούσε 
ώρες φροντίζοντας τα ζώα στον ζωολογικό 
κήπο που είχε φτιάξει μέσα στο ράντσο που 
ζούσαμε. Πηγαίναμε συχνά μαζί εκεί. Κάθε 
Σαββατοκύριακο, όλο το Σαββατοκύριακο 
ήταν αφιερωμένο στην οικογένειά του. Αλλά 
ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, όταν ήθελα 
εγώ χρόνο μαζί του, ή όταν ήθελε εκείνος 
χρόνο μαζί μου, τα παράταγε όλα για να καθί-
σει μαζί μου ή να παίξει μαζί μου. Και τότε όλοι 
έπρεπε να περιμένουν. Δεν τολμούσε να μας 
διακόψει κανείς. Εχθροί, φίλοι, συνεργάτες, 
όλοι έπρεπε να περιμένουν…

Περιγράφετε στο βιβλίο σας, μια παιδική 
ηλικία γεμάτη από σκληρές, αλλά και από 
τρυφερές αναμνήσεις ενός παιδιού από 
τον πατέρα του. Θα τις αλλάζατε όλες, για 
την ευκαιρία να είστε ένας εντελώς άσημος 
γιος, ενός συνηθισμένου πατέρα, που θα 
ήταν όμως ακόμα εδώ, ως παππούς για τα 
παιδιά σας;

Δεν ξέρω ποιος θα ήταν ο πατέρας μου αν δεν 
είχε αυτή την πορεία. Δεν εγκρίνω τον τρόπο 
που έζησε. Αλλά σαν πατέρα, δεν θα τον άλ-
λαζα για κανέναν και για τίποτα. Είναι αλήθεια 
αυτό που λένε, ότι και στον χειρότερο άνθρω-
πο, υπάρχει κάτι καλό. Εγώ αυτό το καλό το 
έζησα και το αγάπησα. Και δεν θα τον άλλαζα 
τον πατέρα μου για τίποτα στον κόσμο.
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■ Μετά την πρώτη επιτυχημένη διοργάνωση 
του 2016, η Sportexpo Marathon έρχεται το 
2017 ακόμα πιο δυναμική. Περισσότερα από 
28.000 άτομα επισκέφτηκαν την προηγούμε-
νη διοργάνωση, προσέλκυση που έστειλε αι-
σιόδοξα μηνύματα για την επιτυχία της επό-
μενης. Στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Εκθεσι-
ακού Φορέα ΔΕΘ ΗΕLEXPO, από 30 Μαρτίου 
και έως 1 Απριλίου 2017 θα παρουσιασθούν 
οι τελευταίες εξελίξεις στον αθλητισμό και τα 
πιο σύγχρονα αθλητικά προϊόντα και υπηρε-
σίες. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά και να αποκτήσουν αθλητικά 
προϊόντα, να δουν τις αγαπημένες τους ομά-
δες, να γνωρίσουν νέες αθλητικές υπηρεσίες 
και νέες τεχνολογίες, να ενημερωθούν για 
τις εξελίξεις και τις τάσεις στα αθλήματα που 
τους ενδιαφέρουν αλλά και να δουν δημοφι-
λείς αθλητές.. Εγγύηση για την επιτυχημέ-
νη και ποιοτική επισκεψιμότητα αποτελεί η 
παράλληλη διεξαγωγή του 12ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στις 
2 Απριλίου 2017.

■ Χωρίς περιορισμούς και εγκρίσεις από την 
προβλεπόμενη Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 
θα μπορούν να γίνουν φέτος οι προσλήψεις 
συμβασιούχων για την αντιπυρική περίο-
δο σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 
υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώ-
πιση των πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την 
αντιπυρική περίοδο σε περιπτώσεις εκτε-
ταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, 
παγετούς και πυρκαγιές επιτρέπεται η πρό-
σληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους 
Ο.Τ.Α για διάστημα έως οχτώ μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος χωρίς να απαιτεί-
ται η προηγούμενη κήρυξη της περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον επι-
τρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασ-
δήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολι-
κό διάστημα δώδεκα μηνών. Κατ’ εξαίρεση, 
η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κα-
τηγορίας που απασχολείται στην πυρασφά-
λεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα μηνών.

■ Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται 
στις 3 Απριλίου η διαδικασία υπο-
βολής των αιτήσεων για την προ-
κήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για 
404 θέσεις τακτικού προσωπικού 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε 
δικαστήρια και δικαστικές υπη-
ρεσίες της χώρας. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλει-
στικά μέσω του διαδικτυακού 
τόπου ακολουθώντας τις οδηγίες 
που παρέχονται στην προκήρυξη 
(ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προ-
κηρύξεων ΑΣΕΠ - 2131319100, 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 
08:00 μέχρι 14:00) email στο 
enimerosi@asep.gr.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνο-
λικά επτά ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκης (τηλ. επικοινωνίας: 
2313 310 422). 

■ Την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά τεσ-
σάρων ατόμων για την υλοποί-
ηση των υποέργων «Κοινωνικό 
Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό 
Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών» ανα-
κοίνωσε ο δήμος Ωραιοκάστρου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2313304076, 
2313304087). 

■ Σε προσλήψεις 33 ατόμων, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών θα προχωρήσει το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονί-
κης, που εδρεύει στη Θεσσαλονί-
κη (Μ. Ανδρόνικου  6, Τ.Θ. 50619, 
ΤΚ 540)

■ Το μουσείο βυζαντινού πολι-
τισμού θα προσλάβει 40 άτομα, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για 
την κάλυψη εποχικών ή παρο-
δικών αναγκών. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθυνθούν 
στα γραφεία της υπηρεσίας στη 
Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ 54013 
– Θεσσαλονίκη και στην Κα Λα-
μπριανού Μαρία (τηλ. επικοινωνί-
ας: 2313306400).

■ Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του 

δήμου Παιονίας θα προχωρήσει 
στην πρόσληψη ενός ΔΕ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθυνθούν στις υπη-
ρεσίες του δήμου. 

■ Ο δήμος Λαγκαδά ανακοινώ-
νει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά τεσ-
σάρων ατόμων για την υλοποί-
ηση των υποέργων «Κοινωνικό 
Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό 
Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνι-
κό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθυνθούν στα γραφεία της 
υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος 
Λαγκαδά, Ν. Παπαγεωργίου 2, 
Τ.Κ. 57200,Λαγκαδάς, απευθύνο-
ντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού, υπόψη κας Δάτση Κ. 
(τηλ. επικοινωνίας: 2394330229, 
2394330259).

■ Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων ανακοίνωσε την 
πρόσληψη 41 ατόμων κατηγορίας 
ΠΕ Ιατρών και 177 ατόμων κατη-
γορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευ-
τών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλουν την αίτηση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος στη Γραμ-
ματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 
3-5 Μαρούσι ΤΚ 15123. Συμπλη-
ρωματικές ή/και διευκρινιστικές 
πληροφορίες παρέχονται από το 
Γραφείο Διοικητικού Συντονισμού 
στον αριθμό 2105212854, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 
– 14.00.

■ Επτά άτομα θα προσληφθούν 
για την υλοποίηση της Πράξης 
«Δομή παροχής βασικών αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παρο-
χή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμα-
κείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθυνθούν στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Δήμος Νεάπολης - Συκε-
ών, Ι. Μιχαήλ 1 & Στρ. Σαράφη, 
Τ.Κ. 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκης 
και στο Γραφείο Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Μητρώ-
ων & Διαδικασιών Προσωπικού, 
υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη (τηλ. 
επικοινωνίας: 2313-329.538, 585 
& 596).
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ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  προς την εφορία 
και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν κηρύξει 
άτυπα οι πολίτες, αφού πλέον τα χρήματα 
δεν φτάνουν για κανέναν! Τα εμπορικά 
καταστήματα βιώνουν ίσως τη μεγαλύτερη 
κρίση όλων των ετών και τα έξοδα έχουν 
υπερκαλύψει τα... αναμενόμενα έσοδα 
κατά πολλές φορές! Τον Ιανουάριο λένε οι 
μετρήσεις της Γεν. Γραμματείας Εσόδων, 
έμειναν απλήρωτοι φόροι ύψους 1,6 δις 
ευρώ (!) ενώ ταυτόχρονα πάνω από μισό 
εκατομμύριο ασφαλισμένοι δεν κατέβαλαν 
τις... εισφορές τους στον ΕΦΚΑ. Οι επαγ-
γελματίες που είδαν τις νέες εξωφρενικές 
«εισφορές» τους, ετοιμάζονται για δυναμι-
κές κινητοποιήσεις και ζητούν την άμεση 
απόσυρση ή αναθεώρηση των... υπολογι-
σμών Κατρούγκαλου, γιατί είναι αδύνατον 
να ανταποκριθούν.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ στην αγορά 
ξανά, οδηγούν σε χιλιάδες νέα «λουκέ-
τα» και σε στρατιές νέων ανέργων, που 
έρχονται να προστεθούν στο 1,5 εκατομ-
μύριο μακροχρόνια ανέργων της 8ετούς 
λιτότητας και καταστροφής της ελληνικής 
μικρομεσαίας επιχείρησης. Ο πρόεδρος του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονί-
κης κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

δίνει τα δραματικά στοιχεία της 
«πραγματικής οικονομίας» στο 
χώρο της άλλοτε ανθούσας 
βιοτεχνίας, που είναι γεγονός 
ότι κλείνουν υπερδιπλάσι-
ες επιχειρήσεις από αυτές 

που... ανοίγουν! Από την άλλη 
πλευρά, τα επιμελητήρια με τις 

ΜΜΕ δίνουν μια ακόμη ζοφερή 
πραγματικότητα: Κάθε μέρα βάζουν 

«λουκέτα» 94 εμπορικά καταστήματα ενώ 
ταυτόχρονα υποχωρεί με ταχύτατους 
ρυθμούς η κατανάλωση ακόμη και στα 
σουπερμάρκετ, που καταγράφουν ρεκόρ 
μείωσης στις πωλήσεις τροφίμων! 

ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ και των 
Τραπεζών που βλέπουν να συνεχίζονται 
ξανά οι εκροές αποταμιεύσεων και εμβα-
σμάτων στο εξωτερικό, την ίδια ώρα που 
«γεννιούνται» νέα κόκκινα δάνεια, εξαιτίας 
της αδυναμίας των πολιτών και των επι-
χειρήσεων να πληρώσουν τις δόσεις τους. 
Στους τραπεζικούς κύκλους πλέον, η... 
«ανησυχία» για νέα ανακεφαλαιοποίηση 
και «κούρεμα» καταθέσεων, δεν είναι πια 
ένα ενδεχόμενο, αλλά η «μόνη λύση» αν 
σύντομα δεν υπάρξει συμφωνία με τους 
δανειστές!

ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
εξαιτίας της καθυστέρησης στην εκταμίευ-
ση της επόμενης δόσης, με αποτέλεσμα να 
έχουν «παγώσει» όλες οι πληρωμές του 
Δημοσίου προς τους ιδιώτες και προμη-
θευτές. Χαρακτηριστικό της κατάστασης 
είναι τα αποτελέσματα που δίδονται στη 
δημοσιότητα. Έχουν εισπραχθεί μέχρι 
σήμερα περί τα 11 δις και έχει από αυτά το 
Κράτος πληρώσει προς ιδιώτες, μόνον 80 
εκατομμύρια ευρώ (!) δηλαδή ούτε το 1%. 
Μάλιστα, τραπεζικοί κύκλοι αναρωτιούνται 
με... νόημα: «τι ετοιμάζει η κυβέρνηση 
με αυτήν την πρωτοφανή κατακράτηση 
χρημάτων;».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ και τον σάλο που έχουν 
προκαλέσει οι «κρυφές» χρεώσεις - χα-
ράτσια στους λογαριασμούς των πολιτών, 
θα ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα... 
Προς το παρόν, κι ενώ ο «Γολγοθάς» του 
Έλληνα φορολογούμενου συνεχίζεται με 
αμείωτη ένταση από τους... «θεσμούς», 
ας ευχηθούμε με νόημα σε όλους «Ζήτω 
η Ελληνική Επανάσταση του 1821» και 
Χρόνια Πολλά...

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Νέες θέσεις εργασίας

■ Μετά την πρώτη επιτυχημένη διοργάνωση 
του 2016, η Sportexpo Marathon έρχεται το 
2017 ακόμα πιο δυναμική. Περισσότερα από 
28.000 άτομα επισκέφτηκαν την προηγούμε-
νη διοργάνωση, προσέλκυση που έστειλε αι-
σιόδοξα μηνύματα για την επιτυχία της επό-
μενης. Στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Εκθεσι-
ακού Φορέα ΔΕΘ ΗΕLEXPO, από 30 Μαρτίου 
και έως 1 Απριλίου 2017 θα παρουσιασθούν 
οι τελευταίες εξελίξεις στον αθλητισμό και τα 
πιο σύγχρονα αθλητικά προϊόντα και υπηρε-
σίες. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά και να αποκτήσουν αθλητικά 
προϊόντα, να δουν τις αγαπημένες τους ομά-
δες, να γνωρίσουν νέες αθλητικές υπηρεσίες 
και νέες τεχνολογίες, να ενημερωθούν για 
τις εξελίξεις και τις τάσεις στα αθλήματα που 
τους ενδιαφέρουν αλλά και να δουν δημοφι-
λείς αθλητές.. Εγγύηση για την επιτυχημέ-
νη και ποιοτική επισκεψιμότητα αποτελεί η 
παράλληλη διεξαγωγή του 12ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στις 
2 Απριλίου 2017.

■ Χωρίς περιορισμούς και εγκρίσεις από την 
προβλεπόμενη Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 
θα μπορούν να γίνουν φέτος οι προσλήψεις 
συμβασιούχων για την αντιπυρική περίο-
δο σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 
υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώ-
πιση των πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την 
αντιπυρική περίοδο σε περιπτώσεις εκτε-
ταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, 
παγετούς και πυρκαγιές επιτρέπεται η πρό-
σληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους 
Ο.Τ.Α για διάστημα έως οχτώ μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος χωρίς να απαιτεί-
ται η προηγούμενη κήρυξη της περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον επι-
τρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασ-
δήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολι-
κό διάστημα δώδεκα μηνών. Κατ’ εξαίρεση, 
η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κα-
τηγορίας που απασχολείται στην πυρασφά-
λεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα μηνών.

■ Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται 
στις 3 Απριλίου η διαδικασία υπο-
βολής των αιτήσεων για την προ-
κήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για 
404 θέσεις τακτικού προσωπικού 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε 
δικαστήρια και δικαστικές υπη-
ρεσίες της χώρας. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλει-
στικά μέσω του διαδικτυακού 
τόπου ακολουθώντας τις οδηγίες 
που παρέχονται στην προκήρυξη 
(ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προ-
κηρύξεων ΑΣΕΠ - 2131319100, 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 
08:00 μέχρι 14:00) email στο 
enimerosi@asep.gr.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνο-
λικά επτά ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκης (τηλ. επικοινωνίας: 
2313 310 422). 

■ Την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά τεσ-
σάρων ατόμων για την υλοποί-
ηση των υποέργων «Κοινωνικό 
Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό 
Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών» ανα-
κοίνωσε ο δήμος Ωραιοκάστρου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2313304076, 
2313304087). 

■ Σε προσλήψεις 33 ατόμων, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών θα προχωρήσει το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονί-
κης, που εδρεύει στη Θεσσαλονί-
κη (Μ. Ανδρόνικου  6, Τ.Θ. 50619, 
ΤΚ 540)

■ Το Μουσείο Βυζαντινού Πολι-
τισμού θα προσλάβει 40 άτομα, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για 
την κάλυψη εποχικών ή παρο-
δικών αναγκών. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθυνθούν 
στα γραφεία της υπηρεσίας στη 
Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ 54013 
– Θεσσαλονίκη και στην Κα Λα-
μπριανού Μαρία (τηλ. επικοινωνί-
ας: 2313306400).

■ Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του 

δήμου Παιονίας θα προχωρήσει 
στην πρόσληψη ενός ΔΕ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθυνθούν στις υπη-
ρεσίες του δήμου. 

■ Ο δήμος Λαγκαδά ανακοινώ-
νει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά τεσ-
σάρων ατόμων για την υλοποί-
ηση των υποέργων «Κοινωνικό 
Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό 
Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνι-
κό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθυνθούν στα γραφεία της 
υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος 
Λαγκαδά, Ν. Παπαγεωργίου 2, 
Τ.Κ. 57200,Λαγκαδάς, απευθύνο-
ντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού, υπόψη κας Δάτση Κ. 
(τηλ. επικοινωνίας: 2394330229, 
2394330259).

■ Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων ανακοίνωσε την 
πρόσληψη 41 ατόμων κατηγορίας 
ΠΕ Ιατρών και 177 ατόμων κατη-
γορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευ-
τών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλουν την αίτηση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος στη Γραμ-
ματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 
3-5 Μαρούσι ΤΚ 15123. Συμπλη-
ρωματικές ή/και διευκρινιστικές 
πληροφορίες παρέχονται από το 
Γραφείο Διοικητικού Συντονισμού 
στον αριθμό 2105212854, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 
– 14.00.

■ Επτά άτομα θα προσληφθούν 
για την υλοποίηση της Πράξης 
«Δομή παροχής βασικών αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παρο-
χή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμα-
κείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθυνθούν στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Δήμος Νεάπολης - Συκε-
ών, Ι. Μιχαήλ 1 & Στρ. Σαράφη, 
Τ.Κ. 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκης 
και στο Γραφείο Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Μητρώ-
ων & Διαδικασιών Προσωπικού, 
υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη (τηλ. 
επικοινωνίας: 2313-329.538, 585 
& 596).
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#επιχειρηματική_ιδέα

Του Βαγγέλη Στολάκη

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι η ανεργία, ιδίως στις νεαρές ηλικιακές ομάδες. Η σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας γίνεται όλο 
και πιο δύσκολη όσο βαθαίνει η ύφεση. Έχοντας στο νου τους να βοηθήσουν τους συνομήλικούς τους τρεις νέοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα που θα πετύχει αυτό που δεν πέτυχαν πολλά γραφεία διασύνδεσης ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Να βρουν για κάθε ενδιαφερόμενο 

τον εργασιακό χώρο που του ταιριάζει, ώστε να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενό του. 
Ο λόγος για τον Βαγγέλη Σούλτη, τον Ανδρέα 
Αθανασόπουλο και τη Δέσποινα Καρβούνη 
που δημιούργησαν το ZEUSIUS, τη διαδικτυ-
ακή πλατφόρμα μέσα από την οποία νέοι και 
νέες από όλη τη χώρα μπορούν να βρουν την 
επιχείρηση που τους ταιριάζει για να πραγμα-
τοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, που 
είναι στις μέρες μας ένα απαραίτητο προσόν 
σε κάθε βιογραφικό σημείωμα. 

Πως λειτουργεί; 

Τι κάνει δηλαδή η πλατφόρμα, ρωτάμε τους 
δημιουργούς της. «Θέλει να ανατρέψει αυτή 
την αντίληψη, θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει 
σημασία τί ξέρεις, αλλά τί και πόσο γρήγο-
ρα μπορείς να μάθεις όταν σε ενδιαφέρει 
πραγματικά αυτό με το οποίο καταπιάνεσαι» 
αναφέρουν οι ίδιοι στην Karfitsa. Και συ-
μπληρώνουν: «Η πραγματικότητα της Ελλά-
δας σήμερα βρίσκει τους νέους ανθρώπους 
αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας. 
Η εργασιακή εμπειρία απαιτείται, αλλά δεν 
προσφέρεται. Οραματιζόμαστε και επιδιώ-
κουμε έμπρακτα ίσες ευκαιρίες για όλους 
όσους δεν διστάζουν να τις κυνηγήσουν».

Η ιδέα προέκυψε το 2015 στα έδρανα των 
πανεπιστημίων, όπως υποστηρίζουν οι τρεις 
νέοι. «Ερχόμενοι ως φοιτητές σε επαφή με 
δύο διαφορετικές πραγματικότητες-του ελ-
ληνικού και του αγγλικού πανεπιστημίου 
αντίστοιχα, προέκυψε στις μεταξύ μας συ-
ζητήσεις η εξής παρατήρηση. Σε αντίθεση με 
την Ελλάδα, ο βαθμός σύνδεσης του πανεπι-
στημίου με την αγορά εργασίας στην Αγγλία 
είναι πολύ μεγάλος. Οι ευκαιρίες εισόδου 
στην αγορά εργασίας παρουσιάζονται από 
το πρώτο έτος σπουδών ενός φοιτητή μέ-
χρι και τα πρώτα χρόνια του ως πτυχιούχος. 
Αντιθέτως, στην Ελλάδα οι ευκαιρίες είναι 
πολύ περιορισμένες και οι νέοι σαφώς λι-
γότερο προετοιμασμένοι να τις κυνηγήσουν. 
Καταλυτικό παράγοντα για εμάς αποτελεί η 
ύπαρξη του θεσμού των internships, είτε με 
τη μορφή εργασίας περιορισμένου χρόνου 
για ένα φοιτητή είτε με τη μορφή entry-level 
job για έναν πτυχιούχο. Με αυτά τα δεδομένα 
και με την ανεργία των νέων στην Ελλάδα να 
αγγίζει σχεδόν  το 50%,  προκύπτει τον Σε-
πτέμβριο του 2015 η ιδέα για μια πλατφόρ-
μα που θα φέρνει σε επαφή δύο «κόσμους». 
Από την μία πλευρά, τον κόσμο των εταιριών 

που επενδύουν μακροπρόθεσμα στο ανθρώ-
πινο δυναμικό τους, αναλαμβάνοντας οι ίδιες 
να εντοπίσουν και να προετοιμάσουν τους 
μελλοντικούς τους επαγγελματίες. Από την 
άλλη πλευρά, τον κόσμο των δυναμικών και 
δημιουργικών νέων που δεν θέλουν να πε-
ριορίσουν τις γνώσεις τους στους τέσσερις 
τοίχους του Πανεπιστημίου» λένε χαρακτη-
ριστικά. 

Απευθύνεται σε εταιρίες και φοιτητές

Η πλατφόρμα είναι πολύ απλοϊκή στη χρήση 
της. Για τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να δη-
μοσιεύσουν θέσεις η διαδικασία απαιτεί μόνο 
τη συμπλήρωση από μέρους τους της online 
φόρμας που παρέχει η πλατφόρμα κατόπιν 
επικοινωνίας με τη σελίδα. Οι φοιτητές και 
πτυχιούχοι  δεν έχουν παρά να επισκεφθούν 
τη σελίδα και να κάνουν αίτηση στις θέσεις 
που τους ενδιαφέρουν. Από εκεί και πέρα οι 
εργοδότες αναλαμβάνουν την επικοινωνία 
με τους υποψηφίους που τους ενδιαφέρουν. 

Σύμφωνα με τους τρείς νέους, οι συνομήλι-
κοί τους έχουν αγκαλιάσει το εγχείρημά τους 
και αυτό αποδεικνύεται από τις επισκέψεις 

της πλατφόρμας που καθημερινά αυξάνο-
νται. «Ο αριθμός επισκεψιμότητας ανεβαίνει 
με ταχύτατους ρυθμούς, οι χρήστες που θα 
επισκεφθούν σε τακτική βάση το ZEUSIUS 
πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο, ενώ οι 
αιτήσεις που πραγματοποιούνται ανά μήνα 
αυξάνονται διαρκώς. Σε προσωπικό επίπε-
δο, σε συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν 
χρησιμοποιήσει το ZEUSIUS για κάποια αίτη-
ση, μας επισημαίνουν το πόσο απλό και γρή-
γορο είναι στη χρήση, διευκολύνοντας τους 
σημαντικά στο να μπουν στη διαδικασία να 
διεκδικήσουν μια θέση» λένε χαρακτηριστι-
κά. 

Για τον Βαγγέλη, τον Ανδρέα και τη Δέσποινα 
το ZEUSIUS αποτελεί ένα στοίχημα: να αλλά-
ξουν μια ολόκληρη φιλοσοφία που επικρα-
τεί εδώ και χρόνια στην αγορά εργασίας και 
να δώσουν σε όλους ίδια δικαιώματα στην 
πρόσβαση αυτή. «Η ικανοποίηση κάθε φορά 
που πληροφορούμαστε από τις εταιρίες που 
συνεργαζόμαστε ότι κάλυψαν μια θέση μέσω 
του ZEUSIUS είναι μοναδική» καταλήγουν οι 
τρεις νέοι.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει 
επιχειρήσεις και εργαζόμενους με ένα… κλικ
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εργοδότες αναλαμβάνουν την επικοινωνία 
με τους υποψηφίους που τους ενδιαφέρουν. 

Σύμφωνα με τους τρείς νέους, οι συνομήλι-
κοί τους έχουν αγκαλιάσει το εγχείρημά τους 
και αυτό αποδεικνύεται από τις επισκέψεις 

της πλατφόρμας που καθημερινά αυξάνο-
νται. «Ο αριθμός επισκεψιμότητας ανεβαίνει 
με ταχύτατους ρυθμούς, οι χρήστες που θα 
επισκεφθούν σε τακτική βάση το ZEUSIUS 
πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο, ενώ οι 
αιτήσεις που πραγματοποιούνται ανά μήνα 
αυξάνονται διαρκώς. Σε προσωπικό επίπε-
δο, σε συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν 
χρησιμοποιήσει το ZEUSIUS για κάποια αίτη-
ση, μας επισημαίνουν το πόσο απλό και γρή-
γορο είναι στη χρήση, διευκολύνοντας τους 
σημαντικά στο να μπουν στη διαδικασία να 
διεκδικήσουν μια θέση» λένε χαρακτηριστι-
κά. 

Για τον Βαγγέλη, τον Ανδρέα και τη Δέσποινα 
το ZEUSIUS αποτελεί ένα στοίχημα: να αλλά-
ξουν μια ολόκληρη φιλοσοφία που επικρα-
τεί εδώ και χρόνια στην αγορά εργασίας και 
να δώσουν σε όλους ίδια δικαιώματα στην 
πρόσβαση αυτή. «Η ικανοποίηση κάθε φορά 
που πληροφορούμαστε από τις εταιρίες που 
συνεργαζόμαστε ότι κάλυψαν μια θέση μέσω 
του ZEUSIUS είναι μοναδική» καταλήγουν οι 
τρεις νέοι.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει 
επιχειρήσεις και εργαζόμενους με ένα… κλικ
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#συνέντευξη

Εργασιομανής, φυσιολάτρης και «φλογερός» Πόντιος! 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Οι γνωστοί και οι φίλοι του κάνουν λόγο για έναν εργατικό άνθρωπο. «Με ό,τι καταπιάνεται το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Και η 
αλήθεια είναι αυτή, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Σάββας Άναστασιάδης είναι ένας από τους πιο δραστήριους βουλευτές στο κοινοβούλιο αλλά και από τους 
πιο… αεικίνητους πολιτικούς που τολμούν μάλιστα στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων να… κατέβουν στο πεζοδρόμιο και να συζητήσουν face to face με 

τους πολίτες. Ο Σάββας Αναστασιάδης είναι ένας πολιτικός που «δεν κρύβεται» όπως εκτιμούν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Γεννημένος στην Αυγή, είναι παντρεμένος και έχει 
τρία αγόρια. Απόφοιτος της Ανώτατης Βιομηχανικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης. Τελωνιακός - οικονομολό-
γος στο επάγγελμα δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του 
για την πολιτική. Υποστηρίζει μάλιστα ότι ακόμα και 
σήμερα τον διακατέχει «η αγωνία για την πορεία και 
το μέλλον της χώρας μας καθώς και  η προσπάθεια 
να ορθοποδήσει, που μόνο μέσα από την πολιτική 
μπορεί να επιτευχθεί». Η εκλογή του ως βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Θεσσαλονίκης, το 2009 
ήταν το αποτέλεσμα μιας χρόνιας ενασχόλησης με 
τα κοινά. Το 1998 εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά και το 2002 έπαρχος 
Λαγκαδά, θέση στην οποία επανεξελέγη το 2006 και 
από την οποία παραιτήθηκε για να συμμετέχει στις 
εθνικές εκλογές του 2007. Είχαν προηγηθεί συμ-
μετοχές του σε διάφορα αξιώματα σε κοινωνικές, 
κομματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σήμερα 
κατέχει τη θέση του αναπληρωτή τομεάρχη εξωτερι-
κών της ΝΔ για θέματα απόδημου ελληνισμού. Είναι 
ο τομέας στον οποία εδώ και χρόνια δραστηριοποι-
είται έντονα, σε μια προσπάθεια να φέρει κοντά τους 
Έλληνες ομογενείς με την… «μητέρα Ελλάδα». 

«Να στηθούν σταθερές βάσεις  
για επενδύσεις»

Μιλώντας στην Karfitsa o κ. Αναστασιάδης ισχυρί-
ζεται ότι ο απόδημος ελληνισμός πρέπει, «επιτέλους» 
να αποκτήσει δικαιώματα. Γι’ αυτό άλλωστε δηλώνει 
υπέρμαχος να δοθεί δικαίωμα ψήφους στους Έλλη-
νες της ομογένειας. «Μόνο όφελος θα έχει η Ελλάδα 
από την ενεργό συμμετοχή των αποδήμων στα κοι-
νά και στην πολιτική ζωή στη χώρα μας» αναφέρει 
χαρακτηριστικά. Και συμπληρώνει: «Το ενδιαφέρον 
των Ελλήνων ομογενών για την χώρα είναι τεράστιο. 
Σε μερικές περιπτώσεις πιστεύω μάλιστα ότι οι Έλλη-
νες ομογενείς είναι πιο ενημερωμένοι σε θέματα που 
αφορούν την χώρα από ότι οι μόνιμοι κάτοικοι στην 
Ελλάδα. Οι ομογενείς έχουν δείξει ότι θέλουν να βοη-
θήσουν την χώρα μας με την εκδήλωση επενδυτικού 
ενδιαφέροντος. Πώς όμως κάποιος μπορεί να στη-
ριχθεί και να επενδύσει σε μια χώρα με πολιτική και 
οικονομική αστάθεια;  Υπάρχουν έντονοι προβλημα-
τισμοί και ενδοιασμοί από Έλληνες και ξένους επεν-
δυτές καθώς το υπόβαθρο για επενδύσεις στην χώρα 
μας είναι θολό.  Χρειάζεται να στηθούν σταθερές 
βάσεις και να προσφερθούνε θέλγητρα σε επενδυτές 
για να εμπιστευτούν και να επενδύσουν τα χρήματά 
τους στην χώρα μας». 

Ο Σάββας Αναστασιάδης δεν θα ξεχάσει, όπως ισχυ-
ρίζεται ένα περιστατικό στη Βουλή που συνέβη στις 
21 Φεβρουαρίου 2012. «Η ψήφιση του μεσοπρόθε-
σμου προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2012 που 
είχε ως αποτέλεσμα να διαγραφούν 21 Βουλευτές 
από την Νέα Δημοκρατία.  Η Βουλή ήταν αποκλει-
σμένη από πλήθος κόσμου που διαμαρτύρονταν για 
την ψήφιση, υπήρχε υψηλή ένταση και πίεση. Όλοι  
μας στην Βουλή αισθανόμασταν την ευθύνη για την 
πορεία της χώρας στις πλάτες μας. Μην ξεχνάμε ότι 
τότε δεχόμασταν  ανοιχτές απειλές  από την κοινωνία 
και  φυγαδευτήκαμε από την Βουλή μετά την ψήφιση 
του προγράμματος». 

Φίλοι του οι πατριώτες πολιτικοί

Ο Θεσσαλονικιός βουλευτής ανήκει στην «καραμαν-
λική πτέρυγα» της ΝΔ και δεν το κρύβει. Τον εκφρά-
ζουν, όπως ισχυρίζεται οι πατριώτες, οι μετριοπαθείς 
και οι συναινετικοί βουλευτές, με τους οποίους συ-
ναναστρέφεται και έχει φιλικές σχέσεις. Αν δεν ήταν 
Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε, όπως λέει στην 
Karfitsa και πάντα βάσει των σημερινών δεδομέ-
νων να είναι άλλο κόμμα. Αν και θα ήθελε η ημέρα 
να έχει περισσότερες από 24 ώρες, ο Σάββας Ανα-
στασιάδης όταν έχει ελεύθερο χρόνο ασχολείται με 
τη φύση και διαβάζει. «Όποτε  μου δίνεται  η ευκαιρία 

κάνω τζόκινγκ, γυμναστική και διαβάζω βιβλία με θε-
ματολογία γύρω από την πολιτική και την ιστορία. Η 
επαφή με την φύση επίσης με ξεκουράζει». 

Δηλώνει, «φλογερός Πόντιος», ενεργός πολίτης και 
πολιτικός που συζητά με τους ψηφοφόρους και ανα-
φέρει πως είναι πρόθυμος να προσφέρει από οποιο-
δήποτε μετερίζι χωρίς να αποκλείει και τη θέση του 
δημάρχου. «Προς το παρόν δεν έχει τεθεί ζήτημα για 
δημαρχιακή υποψηφιότητα αλλά δεν μπορεί κανείς 
να το αποκλείσει» υποστηρίζει ο κ. Αναστασιάδης.

«ΟΧΙ» σε νέα μέτρα 

Αναφορικά με την ψήφιση των νέων μέτρων που 
φέρεται να συμφωνεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ 
με τους δανειστές της χώρας μας υποστηρίζει πως 
το κόμμα του θα καταψηφίσει. «Οποιαδήποτε πα-
ράταση, και αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον και δεν 
αμφισβητείται από κανέναν, δημιουργεί κινδύνους 
στη χώρα, βυθίζει την οικονομία στο χάος, επιβάλλει 
επιπλέον μέτρα και επιβαρύνει  τον πολίτη. Τα μέτρα 
αυτά δεν θα χρειάζονταν αν η κυβέρνηση ήταν σοβα-
ρή και αξιόπιστη. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει 
το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων που διαπραγμα-
τεύεται η κυβέρνηση καθώς θεωρείται υπερβολικό 
και είναι απόρροια της ανικανότητας της τωρινής 
κυβέρνησης». Λέει επίσης, ότι η ΝΔ καλά έκανε και 
δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπαν-
δρέου, το οποίο όπως υποστηρίζει «νομοτελειακά 
οδηγούσε σε αποτυχία». 

ΣΆΒΒΆΣ ΆΝΆΣΤΆΣΊΆΔΗΣ

Σάββας Αναστασιάδης, βουλευτής ΝΔ και αναπλ.. Τομεάρχης Εξωτερικών 

Με τη σύζυγό του και τους τρεις γιους τους

Στο πρόσφατο οικονομικό φόρουμ των Δελφών

Παίζοντας ποδόσφαιρο με άλλους βουλευτές για φι-
λανθρωπικό σκοπό 

Με τα παιδιά του στο Άγιο Όρος

Στο έθιμο των Κουδουνοφόρων στο Σοχό 
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Με την Ευρώπη που 
ονειρεύονται τα παιδιά μας

Γιώ
ργ

ος
 Αρ

βα
νιτ

ίδη
ς*

Η συμπλήρωση 60 χρόνων από την Συνθήκη 
της Ρώμης, μάς δίνει την ευκαιρία να μιλή-
σουμε ξανά για την Ευρώπη που ονειρευ-
όμαστε. Η δική μου γενιά ονειρεύτηκε και 
οικοδόμησε μια Ευρώπη στην οποία κεντρικό 
ρόλο έπαιζε η προσέγγιση και η συνεργασία 
των λαών.

Μια Ευρώπη ενωμένη και δημοκρατική, 
ως απάντηση στις τραγικές συνέπειες δύο 
καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων, ως 
απάντηση στις ακραίες μορφές εθνικισμού 
τις οποίες η ανθρωπότητα πλήρωσε πολύ 
ακριβά. Γι’ αυτό, άλλωστε, η πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι το κοινό μας 
πεπρωμένο ξεπερνά – κατά πολύ – το πεδίο 
των οικονομικών συναλλαγών. Η πορεία 
από την Ε.Ο.Κ. του 1957, στην Ε.Ε. του 1993 
και την Ο.Ν.Ε. του 2002, έκανε πολλούς από 

εμάς να πιστέψουμε ότι έχουμε μπει για 
τα καλά σε μια τροχιά σταθερή, σε 

μια πορεία χωρίς επιστροφή. Και 
δυστυχώς εφησυχάσαμε…

Λίγα χρόνια μετά, το όραμα για 
βαθύτερη ενοποίηση δέχτηκε την 

πρώτη σοβαρή αμφισβήτηση, όταν 
Γαλλία και Ολλανδία απέρριψαν το 

«Ευρωσύνταγμα» με δύο διαδοχικά δημο-
ψηφίσματα. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά 
που καταγράφηκε με πολύ καθαρό τρόπο η 
απόσταση που χώριζε τους πολίτες από τους 
σχεδιασμούς των Βρυξελλών. Η συνέχεια 
γνωστή. Το «καμπανάκι», δυστυχώς, δεν 
ακούστηκε με όση προσοχή θα έπρεπε και 
σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μετρά ήδη την 
πρώτη μεγάλη απώλεια μετά το Βρετανικό 
δημοψήφισμα. Στην Ευρώπη της οικονομικής 
κρίσης και της δημοσιονομικής «ορθοδο-
ξίας», οι συντηρητικοί προσπαθούν να μας 
πείσουν ότι όλα τα γιατρεύει το χρήμα. Η δη-
μοσιονομική προσαρμογή των «απείθαρχων 
νότιων» έχει γίνει το «ιερό δισκοπότηρο» για 
όσους δεν αντιλαμβάνονται τίποτα περισσό-
τερο από ισολογισμούς.

Το χρήμα, όμως, είναι εργαλείο για μια 
ευημερούσα κοινωνία, όχι αυτοσκοπός. Η 
μάχη για μια νέα προοδευτική ευρωπαϊκή 
πορεία, είναι μια μάχη που αξίζει να δοθεί 
και οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές οφείλουμε 
να είμαστε – και θα είμαστε – στην πρώτη 
γραμμή. Και ειδικά οι νέοι σοσιαλιστές, η νέα 
γενιά, που μπορεί να δει τα πράγματα με πιο 
καθαρή ματιά. Για τους νέους σχεδιάζεται ο 
κόσμος από εδώ και πέρα, μαζί θα δώσουμε 
τις απαντήσεις. Αν θέλουμε ένα νέο αφήγη-
μα που θα στηρίξει την Ενωμένη Ευρώπη 
για άλλα 60 χρόνια, πρέπει να ακούσουμε 
με προσοχή τι μας λένε οι απογοητευμένοι 
πολίτες, πρέπει να βρούμε κοινό βηματισμό 
με τους νέους ανθρώπους που αισθάνονται 
ότι αποφασίζουμε για αυτούς, χωρίς αυτούς. 
Η προϋπόθεση για να πετύχουμε είναι μία: το 
όραμά μας να αφορά το σύνολο της κοινωνί-
ας και όχι μια μικρή ή μεγαλύτερη «ελίτ».

*Ο κ. Αρβανιτίδης είναι βουλευτής της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης στη Β’ Θεσσα-
λονίκης

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Παύλου Μελά βρήκε στην αντιπολίτευση έναν… σύμμαχο. Ο λόγος για τον δημοτικό σύμ-
βουλο και επικεφαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ» Γιώργο Λίλτση ο οποίος με ανακοίνωση ενημέρωσε πως είναι 
υπέρ της ψήφισης της σύμβασης παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Αναφέρει στο σχετικό δελτίο 
ο κ. Λίλτσης πως «αν και εφόσον όλα όσα ανακοίνωσαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Πάνος Καμμένος έρθουν με τη μορφή υπομνήματος στο δημοτικό συμβούλιο και δεν αλλάξει τίποτα από όλα 
όσα υποσχέθηκαν για το δήμο μας, δηλώνουμε πως θα στηρίξουμε θετικά την σύμβαση παραχώρησης». Προειδοποι-
εί ωστόσο την διοίκηση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να μην έχει το στρατόπεδο την τύχη της… Μονής Λαζαριστών 
στη διαχείριση της οποίας ο δήμος έχει μικρή συμμετοχή. 

Στον απόηχο των αλλαγών ξεκίνησαν και οι πρώτες ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων στο νομό. Η αρχή 
έγινε στο δήμο Παύλου Μελά με τον δημοτικό σύμβουλο Νίκο Παυλίδη ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε αντιδήμαρ-
χος της περιοχής. Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Παυλίδης πήρε το λόγο, σύμφωνα με 
πληροφορίες, και δήλωσε από εδώ και στο εξής… ανεξάρτητος επικαλούμενος πολιτικούς λόγους τους οποίος θα κά-
νει ο ίδιος γνωστούς στο προσεχές διάστημα μέσω επιστολής του που θα δώσει στη δημοσιότητα. Οι καλά γνωρίζοντες 
λένε ότι ο κ. Παυλίδης είχε λάβει τη διαβεβαίωση από τον δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη πως θα γίνει αντιδήμαρχος 
κάτι που η ίδια η πραγματικότητα… διέψευσε. Πάντως, στην Karfitsa έχουμε δεχτεί μηνύματα και από άλλο σύμβουλο 
της διοίκησης ο οποίος μας ενημέρωσε πως και ο ίδιος θα… ανεξαρτητοποιηθεί! 

Επιστολή διαμαρτυρίας για παραπολιτικό σχόλιο 
της στήλης (για πιθανή στήριξη του Θ. Μπακογλί-
δη από τον ΣΥΡΙΖΑ) έστειλε ο αντιπρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Μανώλης 
Λαμτζίδης. Ο επικεφαλής της παράταξης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στον δήμο Καλαμαριάς αναφέρει μεταξύ άλ-
λων ότι: «τo δημοσίευμά στο τεύχος του Σαββάτου, 
18.3.2017 (σελ 18) (στήλη “#dowtown”)  σχετικά με 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο δήμο Καλαμαριάς  
έχει παραπλανητικό χαρακτήρα διότι «οι Συριζαίοι 
της Καλαμαριάς» εκφράζονται αποκλειστικά από 
τη Γραμματεία της Ο.Μ. με επικεφαλής τη Συντο-
νίστρια. Υπάρχει ακόμα η Νομαρχιακή Α’ Θεσσα-
λονίκης του ΣΥΡΙΖΑ με τη Γραμματεία  της και το 
Συντονιστή. Υπάρχει και μία αυτοδιοικητική παρά-
ταξη (ΡΕΚΚ), η οποία έχει συλλογικές διαδικασίες , 
μέσω των οποίων αποφασίζει πως θα συμμετάσχει 
σε αυτές  και ποιος θα είναι ο εκάστοτε επικεφα-
λής». Ο κ. Λαμτζίδης συμπληρώνει ότι «είμαι πα-
ρών, πάντοτε «ενεργός» και «έτοιμος» να δώσω τις 
μάχες, όπου χρειάζεται». Και υποστηρίζει επίσης, 
«οι “ευρύτερες συνεργασίες” είναι στις θεμελιώδεις 
αρχές της ΡΕΚΚ, και ασφαλώς δεν περιμένουμε 
κανέναν «κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα» να 
μας το υποδείξει. Αλλά αυτή η θέση απέχει παρα-
σάγγες από τη υιοθέτηση της συνεργασίας με έναν 
αυθεντικό εκπρόσωπο του παλιού και γερασμένου 
πολιτικού προσωπικού στο χώρο της Τ.Α., που ταυ-
τίζεται απόλυτα με την εχθρική προς το ΣΥΡΙΖΑ και 
την Κυβέρνηση πλειοψηφία της ΠΕΔ και  της ΚΕΔΕ 
και δεν τολμάει να διαφοροποιηθεί με αυτήν». 

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής 
Κίνησης «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή 
Πόλη» με την επικεφαλής και 
δημοτική σύμβουλο Ρία Καλφα-
κάκου επισκέφθηκε το εργοτάξιο 
του Σ.Μ.Α. του δήμου Θεσσαλο-
νίκης. Για περισσότερο από τρεις 
ώρες στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙ-
ΖΑ συζητούσαν με τους εργαζόμενους και την διοίκηση για τα διάφο-
ρα προβλήματα που υπάρχουν στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. 
Μεταξύ άλλων, έγινε μεγάλη κουβέντα για τη μη πληρωμή των δε-
δουλευμένων των τριών τελευταίων μηνών των παρατασιούχων με 
σύμβαση εργαζόμενων, λόγω άρνησης της έγκρισης πληρωμών των 
κατά τόπους παρέδρων του ελεγκτικού συνεδρίου παρά τη σαφή και 
νομοθετημένη απόφαση της κυβέρνησης.

Σε ουζερί στην κάτω Τούμπα μίλησαν για… αυτοδιοικητικά ζητήματα 
του δήμου Θεσσαλονίκης πριν λίγες ημέρες νυν και πρώην δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης Μπουτάρη. Στο… μενού, σύμφωνα με όσα 
μας λένε, τέθηκαν οι προβληματισμοί τους για το μέλλον του κεντρι-
κού δήμου. Στο τραπέζι μεταξύ άλλων είδαμε τον πρώην αντιδήμαρ-
χο Κωνσταντίνο Ζέρβα, την πρώην δημοτική σύμβουλο και γνωστή 
παπανδρεϊκιά Δήμητρα Αγκαθίδου, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ 
Σπύρο Βούγια, την πρώην δημοτική σύμβουλο Θεοδώρα Λειψιστι-
νού, τον πρώην πρόεδρο των εργαζομένων του δήμου Σωτήρη Βάιο 
και την Ιωάννα Κοσμοπούλου. Όταν ρωτήσαμε εάν η συνάντηση 
έχει… προεκλογικό χαρακτήρα οι πρωταγωνιστές έκαναν λόγο για… 
φιλικό τραπέζωμα. 

#downtown

Στήριξη από την αντιπολίτευση!

Ανεξαρτητοποιήσεις λόγω… ανασχηματισμού

Επιστολή διαμαρτυρίας Η Ανοιχτή Πόλη στο ΣΜΑ

Ξεκίνησαν τα… τραπεζώματα για το 2019!
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Ο Όμιλος Μουζενίδη έχει διατυπώσει επανει-
λημμένα την πρόθεσή του να ανοίξει νέους, 
λιγότερο γνωστούς, ελληνικούς τουριστικούς 
προορισμούς - εξίσου όμως ενδιαφέροντες- για 
τους Ρώσους τουρίστες. Η αρχή γίνεται σε λίγους 
μήνες με την έναρξη των πτήσεων Καβάλα - 
Μόσχα & Καβάλα – Αγία Πετρούπολη της Ellinair, 
της αεροπορικής εταιρείας του Mouzenidis Group. 
Στις συζητήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της 
ΜΙΤΤ, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες σύνδεσης 
της Καβάλας μέσω της Ellinair, με περισσότερες 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και η σύν-
δεση άλλων πόλεων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης με πόλεις του εξωτερικού, 
όπου  δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Αν κερδηθεί το 
στοίχημα του φετινού καλοκαιριού, η καθιέρωση 
των απευθείας πτήσεων της Ellinair  θα βάλει την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη   δυναμικά στον 
ελληνικό τουριστικό χάρτη, με όσα θετικά αυτό 
συνεπάγεται για την ανάπτυξη και οικονομία της 
περιοχής.

Παρατείνεται έως τις 27 Μαρτίου 2017, η 
προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής στον 4ο 
Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών «John & 
Mary Pappajohn Business Plan Competition» που 
διοργανώνει το Κέντρο Επιχειρηματικότητας 
του ACT- American College of Thessaloniki. Όσοι 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγω-
νισμό, θα πρέπει να περιγράψουν την ιδέα που 
έχουν για το επιχειρηματικό τους πλάνο μέσα 
σε 300 λέξεις και να την υποβάλλουν μέσω της 
ιστοσελίδας του ACT στο link  www.act.edu/
businessplan. Ο  Διαγωνισμός Επιχειρηματικών 
Ιδεών πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή 
χρονιά και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται 
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, ενώ 
θα απονείμει στα 5 καλύτερα επιχειρηματικά 
πλάνα 5 βραβεία 4.000 ευρώ το καθένα και  
τα οποία προσφέρει ο ελληνικής καταγωγής 
επιχειρηματίας John Pappajohn. Για περισσότερες 
πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι μπορούν να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.act.edu/
businessplan, να επικοινωνήσουν στο e-mail: 
business_school@act.edu ή να απευθυνθούν 
στο τηλ. 2310  398.347 (κ. Αθηνά Νουσιοπούλου 
10π.μ - 4μ.μ).

H Αμερικανική Γεωργική Σχολή δίνει τη δυνατότητα σε τρεις μαθητές να σπουδάσουν δωρεάν στο Γενικό 
ή το Επαγγελματικό Λύκειό της. Οι «υποτροφίες Προέδρου» ανακοινώθηκαν και επίσημα και αφορούν τη 
σχολική χρονιά 2017 – 2018. Χάρη σε αυτές, τρεις μαθητές θα παρακολουθήσουν με 100% υποτροφία τo 
Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει την 
τρέχουσα σχολική χρονιά να φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου και ο μέσος όρος της βαθμολογίας στη Β’ τάξη και το 
πρώτο τετράμηνο της Γ’ τάξης, να μην είναι κάτω από 17. Επίσης, θα πρέπει είναι κάτοχοι πιστοποιητικού 
επιπέδου Β2 στην αγγλική γλώσσα, ενώ στη περίπτωση που δεν έχουν ακόμη πιστοποιητικό, μπορούν να 
συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις. Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν κατόπιν εξετάσεων στα Θετικά 
μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική Χημεία και Βιολογία) και τα Ελληνικά και μπορούν να αιτηθούν ενδιαφε-
ρόμενοι μαθητές από όλη την Ελλάδα, καθώς οι υποτροφίες καλύπτουν και τη διαμονή και τη σίτιση στο 
οικοτροφείο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.    

Το Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος διοργανώνουν Συνέδριο 
με τίτλο «Η Αγορά Ενέργειας στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη - Δίκτυα & 
Μεταφορά // Διανομή & Προμήθεια 
Φυσικού Αερίου // CNG - Συμπιεσμέ-
νο Φυσικό Αέριο» στο πλαίσιο των 
δράσεων του Ενεργειακού Βήματος 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το 2017. 
Την έναρξη του Συνεδρίου θα κηρύξει 
ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμμελος, την 
Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 14:00 στην 
αίθουσα του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος. Στο Συνέδριο θα συμμετέ-
χουν με εισηγήσεις τους, φορείς και 
επιχειρήσεις της αγοράς Ενέργειας και 
συγκεκριμένα του Φυσικού Αερίου. Οι 
φορείς και οι επιχειρήσεις θα παρου-
σιάσουν τις δραστηριότητές τους σε 
θέματα δικτύων και μεταφορών, στην 
διανομή και την προμήθεια του φυσι-

κού αερίου αλλά και στις νέες τεχνολογίες όσον αφορά το CNG. Ο Πρόεδρος του Ενεργειακού Βήματος 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κ. Θωμάς Μπακούρας, δήλωσε ότι σε αυτά τα χρόνια το Ενεργειακό Βήμα 
έχει διοργανώσει διάφορα συνέδρια – ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση της αγοράς σε ενεργειακά 
ζητήματα. Στο συνέδριο αυτό θα παρουσιαστούν πέρα των οικονομικών και νομικών θεμάτων, διάφο-
ρα τεχνικά ζητήματα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω την διείσδυση του Φυσικού Αερίου.

Με τη συμμετοχή 115 συνολικά εκθετών,  95 
εκ των οποίων είναι αμιγώς γουνοποιητικές 
επιχειρήσεις και, μάλιστα, από τις κορυφαίες του 
κλάδου,  θα ανοίξει τις πύλες της η 42η KASTORIA 
International Fur Fair στις 4 Μαΐου 2017, έχοντας 
υπερκαλύψει τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα του 
Εκθεσιακού Κέντρου Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, φέτος, για πρώτη φορά 
υπάρχει και λίστα αναμονής για επιχειρηματίες (16 
επιχειρήσεις)  που θέλουν να συμμετέχουν στην 
Έκθεση. Υψηλή προδιαγράφεται και η επισκε-
ψιμότητα της Έκθεσης, ενώ, ήδη, μέχρι στιγμής, 
έχουν προγραμματιστεί τρεις πτήσεις charter από 
την Ουκρανία (Κίεβο), την Ρωσία (Μόσχα) και την 
Γερμανία (Φρανκφούρτη), απευθείας στο αερο-
δρόμιο της Καστοριάς, με περισσότερους από 400 
προγραμματισμένους επισκέπτες. Η συγκεκριμένη 
έκθεση θα φέρει φέτος  την υπογραφή της ΔΕΘ – 
Helexpo, κατόπιν του Μνημονίου Συνεργασίας που 
υπέγραψε ο Σύνδεσμος Γουνοποιών με τον Εθνικό 
Εκθεσιακό Φορέα της χώρας μας.

Tο ελβετικό ίδρυμα  

«Terre des hommes» αναζητά 

διαμερίσματα/ μονοκατοικίες  

στην περιοχή της θεσσαλονίκης:

5 διαμερίσματα (3υ/δ, μπάνιο, 

κουζίνα σαλόνι). 

2 Μονοκατοικίες (5 υ/δ, μπάνιο,  

2 wc κουζίνα σαλόνι).

Απαραίτητη καλή προσβαση σε 

μεσα μεταφοράς και σχολεία.

Επικοινωνία στο 6955367221  

ή  log@tdh.gr  

Επιθυμητές φωτογραφίες  

των προτεινόμενων.

Nέο στοίχημα  
για τον Όμιλο Μουζενίδη

Έχεις την ιδέα; Φτιάξε το πλάνο

Πλήρεις υποτροφίες φοίτησης στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

«Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Ρεκόρ εκθετών στην  42η  
KASTORIA International Fur Fair

#αυτό_το_μάθατε;
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Ο Μάρτιος δεν έφερε μόνο άρωμα Άνοιξης. Έφερε μαζί  και κάτι από το 
αποκρουστκό άρωμα του 2015. Η Κυβέρνηση που δια στόματος Ε. Τσακαλώ-
του δήλωνε ότι αν δεν κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση αρχές του Δεκεμβρίου 
του 2016 «χανόμαστε», αμέριμνη, μοιραία και τυχοδιωκτικά παρατείνει την 
διαπραγμάτευση και οδηγεί την υπόθεση στα άκρα.

Τότε, αυτό το απίστευτα δραματικό 2015 πίστευαν ότι επειδή βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, 
θα τρομάξουν οι Ευρωπαίοι και όλα θα αλλάξουν, ότι όλοι θα υποκλιθούν 
μπροστά μας και οι αγορές θα χορεύουν στους ρυθμούς που μας αρέσουν. 
Παρακολουθούσαμε τον Γ. Βαρουφάκη να πηγαινοέρχεται, να παίζει με τις 
τύχες της χώρας σε συνεννόηση με τον Α. Τσίπρα, να οδηγούνται τα πράγ-
ματα στα άκρα, να κλείνουν συνειδητά οι Τράπεζες, να γίνεται το πιο απατηλό 
δημοψήφισμα που έγινε ποτέ παγκόσμια και κάποιοι πολύ επαναστάτες να 

δίνουν τα ρέστα τους σε ντελίριο ανευθυνότητας, ψευτιάς, κοροϊδίας, 
λαϊκισμού, εξαπάτησης των πολιτών. Αποτέλεσμα; Μια αδιάντροπη 

κωλοτούμπα. Τί πληρώσαμε σαν χώρα; Ζημιά κατά 85 δις. ευρώ 
της Ελληνικής Οικονομίας, ένα 4ο αχρείαστο, αριστερό όμως 
Μνημόνιο, ανελέητη αύξηση φόρων και μειώσεις συντάξεων, 
capital controls που ακόμα υπάρχουν και κανείς δεν κουβεντιάζει 
αν και πότε θα αρθούν, αφελληνοποίηση των Τραπεζών.

Τι γίνεται τώρα δύο χρόνια μετά και αφού η χώρα πήγε ολοταχώς 
προς τα πίσω; Περίπου μια από τα ίδια. Παράταση, ψεύτικα λόγια (αντί-

μετρα κ.ά), νέες ιδεοληψίες ή και «ελπίδες». Η Ευρώπη διαλύεται λένε στε-
λέχη της Κυβέρνησης  και θα κυριαρχήσουν οι λαϊκιστές. Ο κ. Σ. Κούλογλου 
με την γνωστή δήλωσή του έδειξε πως κάποια έστω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα 
ήθελε πολύ μια  νίκη των ακροδεξιών στην Ολλανδία που θα δημιουργούσε 
αύξηση της ανησυχίας για την συνοχή της Ευρώπης με την ανόητη ελπίδα 
ότι όλα τα θέματα που μας αφορούν θα συζητηθούν διαφορετικά. Πολιτική 
ηλιθιότητα; Επίμονος τυχοδιωκτισμός; Ανοησία;  Όλα μαζί; Το αποτέλεσμα 
είναι σαφές ήδη: Η Οικονομία σε πλήρη αδυναμία, σε συνθήκες ασφυξίας 
και κατάρρευση, οι επενδυτές ( Έλληνες και ξένοι) απομακρύνονται ενώ 
καρκινοβατούν και οι ήδη υπογεγραμμένες, συμφωνημένες ιδιωτικοποιή-
σεις. Οι Τράπεζες πάλι αγωνιούν, 4 δισ. ευρώ έχουν φύγει από την χώρα από 
τις αρχές του χρόνου (!), η ανεργία καλά κρατεί και το Κράτος ενώ πληρώνει 
κανονικά ότι αφορά την λειτουργία του αυξάνοντας μάλιστα το μισθολογι-
κό κόστος του (κατά 170 εκατ. ευρώ το 2016), συνεχίζει να διαφημίζει την 
υπεραπόδοση των φόρων (μας λένε δηλαδή με χυδαιότητα ότι μας κατακρε-
ούργησαν με τους φόρους τους) τη στιγμή που χρωστάει... 9 δισ. ευρώ σε 
προμηθευτές και συνεργαζόμενους με το δημόσιο και παγώνοντας 150.000 
συντάξεις που εκκρεμούν. Πολιτική σχιζοφρένεια.

Δυστυχώς οι κυβερνώντες δείχνουν ζαλισμένοι από τις δημοσκοπήσεις και 
συνεχίζουν να προχωρούν δίχως σχέδιο, ανεβάζοντας καθημερινά αρκετά 
εκατομμύρια ευρώ τον λογαριασμό που θα μας έρθει. Δείχνουν ανεπίδεκτοι 
εκπαίδευσης, ενδιαφερόμενοι μόνο για την αυτοσυντήρησή τους. Είναι επι-
κίνδυνοι και έχουν μάθει να παίζουν σε λίγο διαφοροποιημένες version το ίδιο 
έργο. Όπως το 2015 δεν άλλαξαν την Ευρώπη, αλλά τον εαυτό τους, έτσι και 
το 2017 παίζουν καταστροφικό παιχνίδι αγοράζοντας χρόνο, τζογάροντας το 
μέλλον της χώρας. Η κατάληξη είναι προδιαγεγραμμένη: ή θα προσκυνήσουν 
αποδεχόμενοι τα πάντα ή θα πάνε σε εκλογές κρατώντας ασφαλώς κουρε-
λιασμένες αγωνιστικές σημαίες, ελπίζοντας ότι σε περίπτωση μη αυτοδυνα-
μίας Μητσοτάκη κάποιοι θα αφήσουν ανοικτό το πεδίο να μπούμε σε φάση 
συνεχών εκλογών με απλή αναλογική, διαλύοντας τη χώρα, με το GREXIT 
μπροστά και πάλι. Μόνο και μόνο για να μείνουν στο πολιτικό παιχνίδι.

Αυτοί, αυτό μπορούν, αυτό νομίζουν ότι τους συμφέρει, αδιαφορώντας για 
τη χώρα. Η Αντιπολίτευση θα τολμήσει συντονισμένα να αντιδράσει ζητώντας 
εκλογές με την υπόσχεση όλων των κομμάτων του ευρωπαϊκού τόξου ότι 
δεν θα αφήσουν ακυβέρνητη τη χώρα; Ας μην ξεχνούν ότι ο Α. Τσίπρας τους 
δούλεψε ωμά το κρίσιμο 2015. Ας μην πιαστούν κάποιοι χρήσιμοι ηλίθιοι πάλι 
νομίζοντας ότι αν κρατούν αποστάσεις θα ανασυγκροτηθούν.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Με αμετανόητο τυχοδιωκτισμό 

Ζα
χα

ρία
ς Ζ

ού
πη

ς*
#karfitsomata

«Στο τρέχον εξάμηνο ένας καθηγητής προσφέρει μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας. Πρό-
κειται για Έλληνα υπήκοο ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει στο παρελθόν 
συνεργαστεί με πολλά ΑΕΙ» απάντησε το ΑΠΘ με αφορμή δημοσιεύματα για τη σχέση 
του πανεπιστημίου με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και τα πανεπιστήμια 
της Τουρκίας. Επίσης τονίζει ότι “ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούσε άτυ-
πα από το… 2011 και θεσμοθετήθηκε πρόσφατα. Τα μαθήματα προσφέρονται εδώ και 
τουλάχιστον 6 χρόνια από εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή διδάσκοντες του ΠΔ 
407/80 που επιλέγονται σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και τις 
ακαδημαϊκές προδιαγραφές. Άλλωστε προσλήψεις νέων καθηγητών δεν έχουν γίνει στο 
ΑΠΘ από το 2010... Το ΑΠΘ έχει αυτή τη στιγμή σε ισχύ συνεργασίες με 160 Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, εκ των οποίων οι 6 αφορούν συνεργασίες με τουρκικά πανεπιστήμια. 
Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ καταβάλλει προσπάθεια ώστε να προ-
σφέρονται μαθήματα εκμάθησης όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού ξένων γλωσσών. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει διδαχθεί κατά καιρούς και η Τουρκική γλώσσα. Οι απόφοιτοι που 
έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να 
διδάξουν σε σχολεία της μειονότητας...».

Πήγε στην Αμφίπολη και στο σπίτι του 
αείμνηστου Καραμανλή και δεν άφησε 
κανέναν παραπονεμένο! Ο λόγος για τον 
πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόε-
δρο της ΝΔ Κώστα Καραμανλή ο οποίος 
συνοδευόμενος από τον εξάδελφό του, 
βουλευτή Σερρών και φυσικά συνονό-
ματό του Κώστα Καραμανλή πραγματο-
ποίησε ιδιωτική επίσκεψη στον περίφημο 
τύμβο Καστά. Επίσης επισκέφτηκε το σπί-
τι του θείου του και ιδρυτή της ΝΔ στην 
πρώτη Σερρών μαζί με τον βουλευτή της 
ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα  Αναστασιά-
δη και τον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας 
Απόστολο Τζιτζικώστα. Μάλιστα, ο τελευ-
ταίος ανήρτησε  φωτο στα social media 
γράφοντας: «Επιστροφή στις ρίζες! Mε 
τον Κώστα Καραμανλή στην Πρώτη Σερ-
ρών». Προφανώς -ο κ. Τζιτζικώστας- δεν 
εννοεί επιστροφή στις... γεωγραφικές ρί-
ζες, αλλά στις πολιτικές. «Η ανάρτηση Τζι-
τζικώστα καταδεικνύει πως η όποια ψυ-
χρότητα είχε καλλιεργηθεί στην περίοδο 
των εσωκομματικών εκλογών ανάμεσα 
στους δυο άνδρες αποτελεί οριστικό πα-
ρελθόν» μας έλεγε φίλος και των δύο…

Κουίζ

Aκόμη ένα βιβλίο - όχι… πανεπιστημιακό -  αλλά… μυθιστόρημα γράφει ο πρώην υφυ-
πουργός του ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μάρδας. Όπως 

ακούμε η υπόθεση αφορά σε όλα όσα έζησε «η σύμβουλος του υπουργού στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, οι συναντήσεις της με τους κυβερνητικούς αλλά και τους 

δανειστές» Σύμφωνα με όσους έριξαν μια ματιά στο χειρόγραφο του πρώην υπουργού 
η υπόθεση έχει πολύ… αίμα, σεξ και βία. Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται αν η ιστορία 

βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και πρόσωπα… Προς το παρόν…

Αληθεύει πως αυτοδιοικητικός της Θεσσαλονίκης 
πριν αναλάβει χρέη και καθήκοντα, βρισκόταν σε 
άλλη θέση εποπτευόμενου από τον δήμο οργανι-

σμού και λάμβανε παρατύπως… μισθό; 
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#karfitsomata
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί λίγες ημέρες μετά την… Πρωταπριλιά η πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά. Αναμένεται να χαιρετίσει την πρώτη εκδήλω-

ση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση 
γίνεται λίγους μήνες πριν την διεξαγωγή του πολυπόθητου (το ακούμε μήνες τώρα αλλά 
δεν το… βλέπουμε) συνεδρίου της ΔΗΣΥ στο οποίο αναμένεται να… εκλεγεί και νέος επι-
κεφαλής. Η Γεννηματά αναμένεται να είναι υποψήφια. Υποψηφιότητες όμως υπάρχουν και 

άλλες και θα «σκάσουν» τις επόμενες εβδομάδες…

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο του υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσ-

σαλονίκης, προκειμένου να υπάρξει η σχετική διαβούλευση πριν την νομοθέτηση. 
Στις σκέψεις του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, είναι η 
δημιουργία… δυο κρατικών φορέων. Ο ένας θα εποπτεύει και ο δεύτερος θα διαχειρίζεται 
τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης (λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ, τραμ και καραβάκια) Σύμφωνα 
με πληροφορίες, έχει γίνει σχετική πρόταση να αναλάβει τα ηνία του νεοσύστατου φορέα 
στον πρόεδρο της εταιρίας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Απόστολο Αντωνούδη ο οποίος ακόμα δεν 

του έχει απαντήσει αλλά όλοι γνωρίζουν ότι είναι το δεξί του χέρι στη Βόρεια Ελλάδα…

Από το καλό στο… καλύτερο «πηγαίνει» το δίδυμο Τζήκα- Ποζρικίδη στην ΔΕΘ- 
HELEXPO. Ο απολογισμός της πρόσφατης Furnidec Business κατέγραψε αύξηση 

επισκεπτών της τάξης του 36%. Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία και των ξένων 
εμπορικών επισκεπτών, που προήλθαν από την Αλβανία, την Αυστραλία, τη Βουλγαρία, την 
Κύπρο, τη Γερμανία, την ΠΓΔΜ, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρωσία, τη Σερβία, το Μαυρο-
βούνιο, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Ο δήμαρχος που τρέχει και τους… «τρέχει» 

Έβαλαν τα αθλητικά τους και…  «όργωσαν» την εκλογική τους περιφέρεια. Ο λό-
γος για τον δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και τους βουλευτές της 
Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου (ανεξάρτητη) και Αριστείδη Φωκά (Ένωση Κε-
ντρώων) οι οποίοι πήραν μέρος στον μαραθώνιο που διοργάνωσε με μεγάλη επι-
τυχία ο δήμος.  «Καλό είναι που αποδεδειγμένα κάποιοι εκπρόσωποι του λαού… 
τρέχουν και τελικά φθάνουν στο τέρμα» σχολίασαν αρκετοί ψηφοφόροι τους με 
σκωπτική διάθεση. Στον αγώνα δρόμου έτρεξε και έκοψε το νήμα από τους πρώ-
τους και ο γιός του δημάρχου, Ορέστης Καϊτεζίδης (βλ. ένθετη φωτό).

ΥΓ: H πιο γυμνασμένη κοιλίτσα της Βουλής… σχολίαζαν στο αγώνα του Πανο-
ράματος για την εμφάνιση της ανεξάρτητης εκπροσώπου του έθνους Κατερίνα 
Μάρκου. Η αλήθεια είναι ότι ως παλιά βολεϊμπολίστρια ακόμη διατηρεί τη γραμμή 
της, έστω κι αν δεν είναι… κομματική! Στη δράση που πραγματοποιήθηκε φέτος 
για τρίτη συνεχή χρονιά εκτός από τους 2.000 δρομείς  συμμετείχαν η Βούλα Πα-
τουλίδου, η Τασούλα Κελεσίδου και ο Μπάνε Πρέλεβιτς.

Στα… έγκατα της γης της Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο γνωστός δικη-
γόρος και πρόεδρος του κόμματος Νέα Δεξιά, Φαήλος Κρανιδιώτης. 
Ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά ξεναγήθηκε στο 
εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ στον σταθμό Συντριβάνι στην Εγνατία από τον 
γενικό διευθυντή της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Κωνσταντινίδη. Ο 
πρόεδρος της Νέας Δεξιάς συνοδευόταν από στελέχη του κόμματός 
του στην πόλη. Μεταξύ άλλων -όλοι μαζί- επισκέφτηκαν και τα αρ-
χαία του ΜΕΤΡΟ στην οδό Βενιζέλου.

Μπορεί όλοι να άλλαξαν... καρέκλες στο δήμο Θεσσαλονίκης - ύστερα από 
το σαρωτικό «ανασχηματισμό» Μπουτάρη - όμως μία αιρετός της «Πρω-
τοβουλίας» παραμένει ακλόνητη στη θέση της, την οποία μάλλον δεν δι-
εκδικούν πολλοί, λόγω του μεγάλου βάρους των αρμοδιοτήτων που έχει 
(παιδιά, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ). Ο λόγος 
για την πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης Μα-
ρία Πασχαλίδου για την οποία όπως ακούσαμε να λέει ο δήμαρχος «Ό,τι 
κι αν της έχω αναθέσει το έτρεξε ως το τέλος γι αυτό όπου βρεθώ την... 
αγκαλιάζω κιόλας» (βλ φωτο με Μπουτάρη) Να θυμίσουμε ότι είναι η αυ-
τοδιοικητική που κέρδισε το θεσμό της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεο-
λαίας Θεσσαλονίκη 2014» ενισχύοντας τον τουρισμό της πόλης με νέους 
και νέες απ΄όλον τον κόσμο. 

Σχεδιάζει την επόμενη 
ημέρα ο πρώην πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου 
Παναγιώτης Αβραμόπου-
λος. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της στήλης ο πρώ-
ην πρόεδρος τις τελευταίες 
ημέρες μελετά προσεκτικά 
τα ζητήματα που θα συζη-
τηθούν στην συνεδρίαση 
του οργάνου στις 27 Μαρ-
τίου και ετοιμάζεται για… 
αντιπολίτευση στη διοίκη-
ση εάν κρίνει «πως ορι-
σμένες προτάσεις θίγουν 
τα δικαιώματα του δήμου 
και πάνω από όλα των δη-
μοτών» όπως είχε γράψει ο 
ίδιος στα social media
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Η αριστεία είναι συνταυτισμένη με την εξωστρέφεια

#κοινωνία

Η εσωστρέφεια, ως όρος, έχει ποικίλες χρή-
σεις, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η 
έννοιά της περιορίζεται στον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί η ανώτατη παιδεία, εάν 
δηλαδή στρέφεται μόνο περί τον εαυτό της 
υπό το παράγγελμα «Η γνώση για τη γνώση» 
ή εάν διαπνέεται από την Προμηθεϊκή αρχή 
«Η γνώση για την ωφέλεια του ανθρώπου», 
όπου η έννοια «άνθρωπος» ταυτίζεται με την 
γενικότερη  «ανθρωπότητα».

Στους χαλεπούς καιρούς που διανύει η πα-
τρίδα μας, έχει διατυπωθεί πολλές φορές η 
θέση ότι για να μπορέσουμε να ορθοποδή-
σουμε τόσο ως κοινωνία όσο και ως οικονο-
μία, είναι αναγκαίο να στρέψουμε με επιμονή 
το βλέμμα στην Παιδεία και να την ενισχύ-
σουμε με κάθε πρόσφορο μέσο.

Τη θέση αυτή προσυπογράφω, ταυτόχρονα 
με την αντίστοιχη για την ανάγκη της εξω-
στρέφειας, της σύνδεσης της γνώσης με την 

παραγωγική διαδικασία, χωρίς όμως να γίνε-
ται απλός υπηρέτης της, αλλά, διατηρώντας 
ακέραιο τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό 
της, να μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της οικονομίας και στην ευημερία του λαού.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι τα Πανεπι-
στήμια ως κορυφαίος θεσμός παιδείας και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ειδικότερα, μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως  πρωταγωνιστές 
σε μια νέα σελίδα για τη χώρα μας, επειδή 
ακριβώς η ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμέ-
νη με την έρευνα και τη γνώση.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διακρίνεται 
για την ποιότητα σπουδών που προσφέρει. 
Απόδειξη για αυτό είναι οι χιλιάδες απόφοι-
τοί μας που σταδιοδρομούν με επιτυχία στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, χάρη στην προ-
σήλωση που έχουμε συνολικά ως ΑΕΙ στην 
καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης, την 
επιδίωξη της αριστείας, την άντληση – αξι-

οποίηση των πολιτισμικών και ανθρωπιστι-
κών αρετών που καλλιεργούνται στο έδαφος 
της ανώτατης παιδείας και, παράλληλα, την 
επαφή με τις πραγματικότητες της ζωής και 
της οικονομίας.

Γι’ αυτό ακριβώς, πιστεύω ότι η αριστεία δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα «αποστει-
ρωμένο» αμφιθέατρο ή εργαστήριο. Θα το 
πω παραβολικά: Ποιο νόημα έχει να δημι-
ουργούμε σπόρους γνώσης και να μην φρο-
ντίζουμε να τους σπείρουμε σε ένα έδαφος 
που τόσο λαχταρά να καρποφορήσει;

Η σύγχρονη εποχή επιβάλλει να έχουμε δι-
ευρυμένους ορίζοντες και δυνατότητα αλλη-
λεπίδρασης με το περιβάλλον στο οποίο λει-
τουργούμε. Οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε 
τις ανάγκες της κοινωνίας και να διατηρούμε 
ενεργούς μηχανισμούς ανατροφοδότησης με 
αυτήν. Με άλλα λόγια, οφείλουμε να επιδι-
ώκουμε την εξωστρέφεια, ώστε να έχουμε 

ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο είναι το μέτρο 
της αριστείας.

Έχοντας αυτό ως γνώμονα, το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας μόνο τον τελευταίο χρόνο υπέ-
γραψε περισσότερες από 15 συνεργασίες, 
δημιουργώντας συστηματικά διαύλους επι-
κοινωνίας με φορείς του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, καθώς και με άλλα Πανεπι-
στήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Με τον τρόπο αυτόν κάνει πράξη όσα πρε-
σβεύει: Να αριστεύει στον επιστημονικό το-
μέα, έχοντας πλήρη εικόνα και επίγνωση για 
το πώς το επίτευγμα αυτό μπορέσει να συνει-
σφέρει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην 
ανόρθωση της κοινωνίας και της οικονομίας 
μας.

*Ο κ. Ζαπράνης είναι Πρύτανης  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Visual Hellas σας προσφέρει 
επιλογές από τις μεγαλύτερες διεθνείς 
συλλογές rights managed, royalty free, 
editorial εικόνων και clips. Πρόκειται για 
εικόνες με στυλ και υψηλή δημιουργικό-
τητα. 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 Visual 
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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Πότε εφαρμόζεται η συντηρητική και πότε η χειρουργική θεραπεία;
Η αρθρίτιδα είναι μία πάθηση των αρθρώσεων που συνοδεύεται από φθορά του αρθρικού χόνδρου, του προστατευτικού δηλαδή στρώματος 
που υπάρχει στην επιφάνεια των οστών ώστε αυτά να μην τρίβονται μεταξύ τους κατά την διάρκεια της κίνησης. Αυτή η φθορά οδηγεί τελικά 

με την σειρά της σε πλήρη αποδιοργάνωση και καταστροφή της άρθρωσης.

Του Θεοδόσιου Κουκουμπή

info
Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, PhD 
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μετεκπαιδευθείς επί 3 ετία στην Αμερική 
Στην Επανορθωτική Χειρουργική 
Ισχίου και Γόνατος. 
e-mail: koukoubi@otenet.gr 
www.hipkneereplacement.eu 
www.hkr.gr

#υγεία
ΆΡΘΡΊΤΊΔΆ

Οι αιτίες της αρθρίτιδας είναι πολλές. Οι κυ-
ριότερες είναι οι αυτοάνοσες η ρευματολογι-
κές, οι μετατραυματικές, οι μικροβιακές και 
οι συχνότερες όλων οι εκφυλιστικές. Η εκ-
φυλιστική αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα είναι 
μία χρόνια και σταδιακώς εξελισσόμενη εκ-
φυλιστική νόσος των αρθρώσεων. Δεν είναι 
γενική νόσος του οργανισμού (όπως οι αυτο-
άνοσες), δεν συνοδεύεται από φλεγμονή και 
δεν υπάρχει αποδεκτή αιτία πρόκλησής της.

Σε ηλικίες 50-55 ετών συχνότερη είναι στους 
άνδρες και άνω των 60 ετών στις γυναίκες. 
Εκτός από την ηλικία και το φύλλο άλλοι επι-
βαρυντικοί παράγοντες πρόκλησής είναι η 
γενετική προδιάθεση, οι επαναλαμβανόμενοι 
μικροτραυματισμοί όπως σε έντονη αθλητι-
κή δραστηριότητα, το αυξημένο βάρος σώ-
ματος, η βαρεία χειρωνακτική εργασία κ. α.

Αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, με 
πολλές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών αλλά και στην οικονομία, καθ’ ότι 
αποτελεί την πιο συχνή αιτία ανικανότητας 
στους ενήλικες, και η οποία απαιτεί θεραπεία 
που πολλές φορές είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα.

Οι αρθρώσεις που προσβάλλονται περισσό-
τερο είναι των δακτύλων των χεριών, της 
σπονδυλικής στήλης (Αυχενική και Οσφυϊ-
κή) και των μεγάλων αρθρώσεων των κάτω 
άκρων (Ισχία και Γόνατα) που δέχονται και 
όλο το σωματικό βάρος.

Το κύριο σύμπτωμα της νόσου είναι ο πόνος 
των αρθρώσεων, ο οποίος επιδεινώνεται με 
την κίνηση, και σε αρχικά στάδια ελαττώνεται 
με την ανάπαυση. Σε προχωρημένα στάδια ο 
πόνος είναι συνεχής, ακόμα και σε ανάπαυ-
ση ή στον ύπνο. Υπάρχει επίσης δυσκαμψία, 
δηλαδή δυσκολία ή αδυναμία εκτέλεσης κι-
νήσεων και διόγκωση ή παραμόρφωση των 
αρθρώσεων. Ανάλογα με τις αρθρώσεις που 
έχουν προσβληθεί είναι δυνατόν να υπάρχει 
επώδυνη δυσκολία χρήσης των χεριών (σε 
οστεοαρθρίτιδες άνω άκρου), επώδυνη οδή-
γηση, βάδιση, ατομική υγιεινή, χρήση σκά-
λας και sex (σε οστεοαρθρίτιδα κάτω άκρου) 
και κινήσεις κορμού ή αυχένα (σε οστεοαρ-
θρίτιδα σπονδυλικής στήλης).

Η θεραπεία της αρθρίτιδας έχει σαν σκοπό 

την μείωση του πόνου, την διατήρηση καλύ-
τερης λειτουργικότητας της άρθρωσης και 
την ελάττωση της αναπηρίας που προκαλεί η 
αρθρίτιδα. Το είδος της απαιτούμενης θερα-
πείας εξαρτάται από την αιτία, την εντόπιση 

και το στάδιο που βρίσκεται η αρθρίτιδα. Σε 
αρχικά στάδια της οστεοαρθρίτιδας, όπως 
και στις αυτοάνοσες αρθρίτιδες, η θεραπεία 
είναι συντηρητική. Αυτή περιλαμβάνει κατά 
περίπτωση γενικά μέτρα (όπως τροποποίηση 
και ελάττωση των δραστηριοτήτων, απώλεια 
βάρους, ειδικές ζώνες ή νάρθηκες κ.α.) φυ-
σιοθεραπεία, θερμά επιθέματα, ασκήσεις και 
φάρμακα.

Οι αυτοάνοσες αρθρίτιδες, που αποτελούν 
και αντικείμενο του ρευματολόγου,  αντιμε-
τωπίζονται με συνδυασμούς ειδικών ρευ-

ματολογικών φαρμάκων. Εάν όμως δεν 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία ή έχει επέλ-
θει πλήρης φθορά και αποδιοργάνωση της 
άρθρωσης, τότε οδηγούνται στον ορθοπε-
δικό για χειρουργική επέμβαση (Υμενεκτομή 
ή Ολική Αντικατάσταση της Άρθρωσης). Τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην οστε-
οαρθρίτιδα είναι αναλγητικά και αντιφλεγ-
μονώδη. Η μακροχρόνια όμως λήψη αυτών 
των φαρμάκων, ιδίως όταν λαμβάνονται 
χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση, 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι μπορεί η πα-
ρατεταμένη χρήση τους να προκαλέσει σο-

βαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Όταν υπάρχει 
ήπιο άλγος, η λήψη 1-6 χαπιών (έως 3 γραμ-
μάρια)  παρακεταμόλης για ανακούφιση για 
λίγες μέρες συνήθως δεν προκαλεί ανεπιθύ-
μητες ενέργειες.

Φαρμακευτικά επίσης, σε αρχικά στάδια της 
οστεοαρθρίτιδας, είναι ενδεχόμενο να έχει 
κάποια επίδραση στην καθυστέρησης της 
εξέλιξής της η θειική γλυκοζαμίνη. Αυτή δεν 
έχει σε γενικές γραμμές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες, οπότε μπορεί να λαμβάνεται για λίγα 
χρόνια, αν και δεν υπάρχει γενική ομοφω-
νία για την αποτελεσματικότητά της. Επίσης 

στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, και πάλι 
σε αρχικά στάδια, είναι δυνατόν να βοηθήσει 
η ενδαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέως, 
με δράση για περίπου 6-12 μήνες.

Όταν η συντηρητική αγωγή δεν είναι αποτε-
λεσματική, τότε η μόνη λύση είναι η χειρουρ-
γική επέμβαση. Στις μεγάλες φορτιζόμενες 
αρθρώσεις, όπως είναι το Ισχίο και το Γόνα-
το, και σπανιότερα ο Ώμος και ο Αγκώνας, 
εφαρμόζεται η Ολική Αντικατάσταση ή Αρ-
θροπλαστική της Άρθρωσης.

Οι Ολικές Αντικαταστάσεις του Ισχίου και 
του Γόνατος, αν και είναι μεγάλες επεμβά-
σεις, έχουν απλοποιηθεί αρκετά σήμερα με 
τις νεότερες χειρουργικές τεχνικές, ειδικά 
ακριβέστερα εργαλεία και σύγχρονη ποιότη-
τα υλικών με ελάχιστη φθορά. Έτσι, επεμβά-
σεις από εξειδικευμένους χειρουργούς είναι 
δυνατόν να προσφέρουν άμεση και ανώδυ-
νη κινητοποίηση του ασθενούς μετά το χει-
ρουργείο και ελάχιστη παραμονή στην κλι-
νική. Με τους τρόπους αυτούς η επάνοδος 
στην καθημερινότητα και στην εργασία είναι 
ταχύτερη και ευκολότερη.

Οι αιτίες της αρθρίτιδας είναι πολλές. Οι κυριότερες είναι 
οι αυτοάνοσες η ρευματολογικές, οι μετατραυματικές, οι 

μικροβιακές και οι συχνότερες όλων οι εκφυλιστικές. 
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#έρευνα_δ’_μέρος

Βουλευτές της Χαλκιδικής 
και της Πιερίας - των 
δύο πιο τουριστικών 

νομών της Κεντρικής Μα-
κεδονίας - μιλούν στην 
Karfitsa για τα κα-
ζίνο και το πλαίσιο 
της λειτουργίας 
τους σε καιρό 
κρίσης. 

« Ε ί μ α ι 
α ν τ ί θ ε τ η 

ιδεολογικά σε 
αυτές τις μορ-

φές ψυχαγωγίας. 
Από εκεί και πέρα τα 

καζίνο υπάρχουν» λέει 
η Αικατερίνη Ιγγλέζη βου-

λευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ 
«Στην ιδεολογία μου δεν είναι η 

λειτουργία καζίνο και γενικά αυτό 
που λέμε τζόγος. Είναι μέρος αυτού 

του οικονομικού συστήματος στο οποίο 
ζούμε, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. 

Οπότε, αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι τα 
καζίνο να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον  και φυσικά τα 
δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν έχω επισκεφτεί 

ποτέ καζίνο. Η μόνη μου επαφή με καζίνο είναι με τους 
εργαζόμενους του Porto Carras, οι οποίοι εδώ και πολλά 

χρόνια βρίσκονται σε συνεχείς κινητοποιήσεις για εργασιακά 
δικαιώματα και για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την 
εργοδοσία τους. Είναι η μοναδική μου επαφή με καζίνο. Στο 
καζίνο Porto Carras υπήρχαν διάφορα προβλήματα με απολύ-
σεις εργαζομένων, ακόμη και εγκύων γυναικών. Με απολύσεις 
συνδικαλιστών, που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και δικαιώ-
θηκαν. Γενικά υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλή-
ματα δημιουργήθηκαν από την  προσπάθεια να αλλάξει η σύμ-
βαση του καζίνο Porto Carras. H προσπάθεια αφορούσε στο να 
γίνει εποχιακό, πράγμα που δεν υπήρχε στη νομοθεσία, αλλά 
έγινε με μια φωτογραφική ρύθμιση επί υπουργίας Κεφαλο-
γιάννη. Υπήρχαν γενικά πάρα πολλά ζητήματα που είχαν οι ερ-
γαζόμενοι στο εν λόγω καζίνο. Η εργοδοσία του Porto Carras 
προσπαθεί με κάθε τρόπο να απεμπολήσει τα δικαιώματα των 
εργαζομένων» καταλήγει η κ. Ιγγλέζη. 

Η Ελισάβετ Σκουφά βουλευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ λέει στην 
Κarfitsa ότι  «ως πολίτες πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοι-
χτά, να μην επιδιώκουμε το εύκολο κέρδος…» προσθέτοντας 
πως «χωρίς να το έχω ψάξει το θέμα καλά, θα σας πω την 
άποψη μου ως πολίτης περισσότερο.  Δεν μπορώ να μιλήσω 
θεσμικά παρόλο που είμαι βουλευτίνα, γιατί δεν το κατέχω. Ο 
τζόγος είναι μία από τις μεγάλες ασθένειες της εποχής η οποία 

προϋπήρχε αλλά ακόμα περισσότερο σε καιρούς κρίσης διά-
φοροι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τη δυσκολία του κό-
σμου και το όνειρο του για να πλουτίσει εύκολα και η συνήθεια 
του να επισκέπτεται κανείς ένα καζίνο -ο τζόγος γενικά- μπο-
ρεί να γίνει σε προχωρημένο στάδιο, μεγάλη μορφή εξάρ-
τησης, ψυχολογικής, η οποία στα προχωρημένα της στάδια 
αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλή από ειδικούς ψυχολόγους, 
ψυχίατρους κ.λ.π. Άρα ως πολίτες πρέπει να έχουμε τα μάτια 
μας ανοιχτά, να μην επιδιώκουμε το εύκολο κέρδος. Δεν ξέρω 
σε τι βαθμό μέχρι τώρα το κράτος έχει κατορθώσει να ελέγξει 
το τι ποσά παίζονται μέσα στα καζίνο και ποια είναι η φορο-
λογία των καζίνο, ή αν αντίθετα παρατηρείται -που αυτό είναι 
η αίσθηση μου και όχι η εκτίμηση μου- μεγάλη φοροδιαφυγή 
που αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει σαφώς το ελληνικό κράτος 
και η οργανωμένη πολιτεία να επιληφθεί του γεγονότος. Το 
δηλώνω ευθαρσώς ότι -γενικώς- αντιμετωπίζω με πολύ με-
γάλο σκεπτικισμό τα τυχερά παίγνια. Αυτή είναι η άποψη μου 
ως ενεργός πολίτης και κατ’ επέκταση ως βουλευτίνα αυτή την 
περίοδο» αναφέρει. 

Ο Γιώργος Τζαμακλής βουλευτής Πιερίας επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, 
τονίζει ότι το ερώτημα μας είναι πολυδιάστατο. «Κατ’ αρχάς 
πρέπει να συνδέσουμε τη λειτουργία των καζίνο με τα τυχε-
ρά παιχνίδια, αυτό που κοινώς αποκαλούμε τζόγο. Η Ελλάδα 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως στην 
κατά κεφαλή δαπάνη για τον τζόγο. Η οικονομική κρίση έχει 
ασφαλώς μειώσει τα ποσά που παίζονται, όμως η ένταση και ο 
χρόνος ενασχόλησης με τον τζόγο έχει, δυστυχώς, αυξητικές 
τάσεις. Το πρωτεύον από κοινωνικής πλευράς ζήτημα είναι ο 
εθισμός στα τυχερά παιχνίδια και η εξάρτηση από αυτά. Αυτά, 
πέραν του ότι συνιστούν ψυχολογικού χαρακτήρα διαταραχή 
της ζωής του παίκτη, προκαλούν προβλήματα και στο άμε-
σο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον με συνέπειες 
πολλές φορές τραγικές (π.χ. αδυναμία εξυπηρέτησης βασικών 
αναγκών, χρεοκοπίες, αυτοκτονίες κ.λ.π.). Δυστυχώς σήμερα 
οι προκλήσεις για τζόγο είναι πολλές και δεν συνδέονται μόνον 
με τη λειτουργία καζίνο. Υπάρχει π.χ. ο διαδικτυακός τζόγος, 
που είναι εν πολλοίς ανεξέλεγκτος τόσο από το οικογενειακό 
περιβάλλον του παίκτη, όσο και από τους ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς της Πολιτείας. Από οικονομικής πλευράς το ζήτημα έχει 
δύο όψεις. Η πρώτη αφορά τις αρνητικές οικονομικές επιπτώ-
σεις στη ζωή του παίκτη και του οικογενειακού περιβάλλοντός 
του, δεδομένου ότι στον “ισολογισμό” ποτέ ουδείς παίκτης 
μπορεί να βγει κερδισμένος. Η δεύτερη αφορά την – παντελώς 
απρόσωπη έως και ανάλγητη – “ευκαιρία” των κρατών να απο-
κομίζουν σημαντικά έσοδα από τη φορολόγηση των τυχερών 
παιχνιδιών στα καζίνο και όχι μόνον (στοιχήματα, φρουτάκια  
κ.λ.π.). Έτσι προκύπτει η εξής προφανής αντίφαση: Από τη μία 
πλευρά κάθε κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τον 
εθισμένο και εξαρτημένο παίκτη και κατ’ επέκταση το οικογε-
νειακό του περιβάλλον και από την άλλη κάθε κράτος εκμε-
ταλλεύεται φορολογικά τον εθισμό και την εξάρτηση του παί-
κτη. Φαύλος κύκλος. Στην ελεύθερη οικονομία, δεν μπορούμε 
να τα κλείσουμε. Εγώ απλώς επισημαίνω τα προβλήματα στη 
λειτουργία τους, αλλά σίγουρα θα λειτουργούν γιατί είναι στην 
ελεύθερη αγορά. Εφόσον τηρούν τους κανόνες της αγοράς και 
τους νόμους γιατί όχι. Δεν είμαι υπέρ του να κλείσουν ούτε και 
υπέρ του να αυξηθούν, νομίζω ότι καλύπτονται οι ανάγκες. Εί-

ναι αρκετά. Ναι, έχω επισκεφθεί μία φορά στη ζωή μου καζίνο. 
Ήταν το 1988. Είχα επισκεφθεί το Στρασβούργο και ομαδικώς 
οι επισκέπτες πήγαμε στο Baden – Baden στη Γερμανία, που 
διαθέτει ένα από τα διασημότερα καζίνο στον κόσμο. Θυμάμαι 
ότι διέθεσα για παίγνια 50 μάρκα, τα οποία, φυσικά… έχασα», 
περιγράφει. 

Υπέρμαχος των καζίνο δηλώνει ο Κώστας Κουκοδήμος βου-
λευτής Πιερίας της ΝΔ σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια ευρω-
παϊκή πολιτική σχετική με αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται 
ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα 
σε συγκεκριμένες πόλεις και κυρίως νομούς τουριστικούς, για 
να προσελκύουν και περισσότερο κόσμο το καλοκαίρι. Και βέ-
βαια να ισχύουν οι απαγορεύσεις που ισχύουν για ανηλίκους 
και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορολογικά θέματα, να μη 
μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παίξουν και να υπάρχει και κά-
ποιο όριο. Να μπει δηλαδή πλαφόν, για να μην μπορούν αυτοί 
οι άνθρωποι να παίζουν και να μην χάνουν τις περιουσίες τους 
και τα λεφτά τους. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνουν και 
άλλα καζίνο γιατί θεωρώ πως -τουριστικά τουλάχιστον- προ-
σελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Από τη στιγμή που έχουμε χιλιά-
δες Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν στα Σκόπια και σε άλλες χώ-
ρες ανατολικές για να παίξουν στο καζίνο - στη Βόρεια Ελλάδα 
που είναι δίπλα τα σύνορα με τα Σκόπια περνούν για να πάνε 
στη Βουλγαρία για να παίξουν στα καζίνο - πιστεύω ότι αυτά 
τα χρήματα έπρεπε να μένουν στη χώρα. Πρέπει να ανοίξουν, 
απλά να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να 

«Μια φορά έπαιξα σε καζίνο και… φυσικά, έχασα!»
Της Χρυσάνθης Καράπα

Βουλευτές τουριστικών περιοχών της 
Κεντρικής Μακεδονίας μιλούν στην 

Κarfitsa για τους ναούς του τζόγου 
στην Ελλάδα της κρίσης και για το αν 

έχουν κερδίσει σε παιχνίδια…

Βουλευτές τουριστικών περιοχών της 
Κεντρικής Μακεδονίας μιλούν στην 

Κarfitsa για τους ναούς του τζόγου 
στην Ελλάδα της κρίσης και για το αν 

έχουν κερδίσει σε παιχνίδια…
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#ρεπορτάζ

«Μια φορά έπαιξα σε καζίνο και… φυσικά, έχασα!»
μην μπορεί ο καθένας να παίζει τεράστια ποσά. Εγώ παίζω πάρα 
πολύ σπάνια. Στην Ελλάδα μία φορά στη Ρόδο έχω πάει και μια 
φορά στο καζίνο στη Θεσσαλονίκη. Όχι κάτι περισσότερο. Στο 
εξωτερικό όταν βρίσκομαι, συνήθως στα ξενοδοχεία στο εξω-
τερικό υπάρχουν καζίνο, οπότε αργά το βράδυ για να περάσει η 
ώρα κ.λ.π. καταλήγουμε εκεί και παίζουμε. Είναι αυτό που σας 
λέω, να παίζεις με 100 ευρώ. Τα έχασες; Τα έχασες, που λέει ο 
λόγος. Να μην ξεφεύγεις» καταλήγει ο κ. Κουκοδήμος. 

Ο Αστέριος Καστόρης Βουλευτής Πιερίας από τον ΣΥΡΙΖΑ θε-
ωρεί ότι «όλα αυτά τα καταστήματα του τζόγου δεν είναι και ότι 
καλύτερο έχουμε να επιδείξουμε στη χώρα μας» και προσθέτει 
«νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει αυστηρός έλεγχος στο ποιοι 
παίζουν και πως παίζουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας 
περιορισμός και να μην υπάρξει επέκτασή τους και σε άλλες περι-
οχές πέρα από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Θεωρώ ότι ο τζόγος 
είναι ασθένεια και πρέπει με έναν τέτοιο τρόπο να τον αντιμετωπί-
σουμε. Υπάρχει ένα οικονομικό όφελος και μπορεί να αποτελέσει 
προορισμό τουριστικό ένα καζίνο. Παρόλα αυτά δεν το θεωρώ ότι 
είναι το πιο απαραίτητο για την Ελλάδα σήμερα, έχουμε τόσα άλλα 
προϊόντα να δείξουμε και να αναδείξουμε, όπως τη διατροφή μας, το 
περιβάλλον μας, που είναι άριστα σε σχέση με άλλες χώρες, έχουμε 
τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα και δε νομίζω ότι η δημιουργία 
καζίνο θα ήταν ελκυστικός παράγοντας από μόνος του. Φέρνει άλ-
λης ποιότητας τουρίστες με δυνατά πορτοφόλια αλλά υπάρχουν και 
άλλοι τομείς στον τουρισμό που μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύ-
τερα. Και εννοώ το περιβάλλον το ελληνικό, τις γεύσεις τις ελληνικές, 
τον πολιτισμό της Ελλάδας, είναι πολύ δυνατά χαρτιά για εμάς. Έχω 
επισκεφτεί καζίνο για να βγω από την περιέργεια και να δω πώς ακρι-
βώς λειτουργούν. Μια φορά εντός Ελλάδος και μία σε ένα ταξίδι μου 
στο εξωτερικό, χωρίς βέβαια να παίξω και πολλά χρήματα, αλλά για 
την πλάκα μου. Εκτός από το χώρο όπου ανταλλάσσονται με άσχημο 
τρόπο ακόμα και περιουσίες ανθρώπων -αναφέρομαι σε ασθενείς του 
τζόγου- υπάρχουν και άλλοι χώροι εξυπηρέτησης όπως το εστιατόριο, τα μπαρ, τα οποία είναι 
σε πολύ καλή κατάσταση και προσφέρουν πραγματική διασκέδαση. Τα καζίνο δεν είναι μόνο για 
αυτούς που πάνε να παίξουν πολλά χρήματα, υπάρχουν και χώροι διασκέδασης που είναι αξιο-
πρεπέστατοι» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καστόρης.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
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#συνέντευξη

O «Mr Stand Up Comedian»

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού

Όταν σκέπτεσαι stand up comedy στην Ελλάδα, το μυαλό σου πάει αμέσως στον Γιώργο Χατζηπαύλου. Όταν δούλευε, πριν από χρόνια,  σε μια 
διαφημιστική εταιρεία αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να γίνει… stand up κωμικός και τα κατάφερε με το παραπάνω. Όπως αποδείχθηκε δεν θα 

μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή. Από τότε κάθε παράσταση του είναι sold out και όχι άδικα, αφού οι ατάκες του είναι «δυναμίτες» γέλιου και χαράς.

Πως μπήκε το stand up comedy στην επαγγελματική 
σας ζωή;

Έφυγα από την πρωινή δουλειά που έκανα όταν κα-
τάλαβα ότι υπάρχει περιθώριο να εξελιχθεί όλο αυτό 
επαγγελματικά. Έβλεπα ότι για το κάτι παραπάνω έπρε-
πε να δώσω όλο το χρόνο που μπορώ να διαθέσω. Δεν 
μπορούσα να μοιράζω τον χρόνο μου ανάμεσα σε δυο 
δουλειές. Στην Ελλάδα δεν ξεκινάει κανείς με σκοπό να 
γίνει επαγγελματίας κωμικός. Όταν ξεκίνησα εγώ δεν 
υπήρχαν επαγγελματίες κωμικοί. Και στο εξωτερικό 
είναι δύσκολο, πρέπει να περάσει αρκετός καιρός για 
να αρχίσει κάποιος να πληρώνεται.

Το stand up comedy είναι αυθόρμητο της στιγμής ή 
προσχεδιασμένο;

Είναι γοητευτικό να σκέφτεται κανείς ότι είμαστε τόσο 
δημιουργικοί, αλλά είναι αδύνατον. Μου φαίνεται αδια-
νόητο ότι μπορεί  κάποιος να πιστεύει ότι τα σκεφτόμα-
στε εκείνη την στιγμή. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Αν πι-
στεύει κάποιος κάτι τέτοιο τι πληρώνει; Δεν πληρώνει 
την δουλειά που έχω κάνει; Βάζω μια αφίσα και γράφω 
«ελάτε να ακούσετε πράγματα που σκέφτομαι εκείνη 
την ώρα», θα πας να το δεις; Εγώ δεν θα πήγαινα.

Κάνατε θυσίες, περάσατε από δοκιμασίες για να τα κα-
ταφέρετε;

Έχω θυσιάσει χρόνο και σχέσεις. Δοκιμασίες δεν υπάρ-
χουν απλά είναι μέχρι να γράψεις τα κείμενα, γιατί εί-
ναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν κάθετε κάποιος και 
λέει θα γράψω μια stand up παράσταση 90 λεπτά και θα 
πάω να την κάνω. Έχω ακούσει να το λένε στην Ελλά-
δα κάποιοι που είναι αλεξιπτωτιστές, γιατί δεν υπάρχει 
γνώση στο αντικείμενο.

Στην καθημερινότητα τους οι stand up κωμικοί πώς 
είναι;

Στην προσωπική μου ζωή είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι. 
Έχω τους ίδιους φίλους που είχα. Οι διαφορετικές επα-
φές που έχω πια είναι με ανθρώπους του χώρου. Ένας 
άνθρωπος που δεν κάνει stand up δεν μπορεί να σε 
καταλάβει απόλυτα σε πολλά πράγματα, γιατί δεν γνω-

ρίζει τη φύση και τις λεπτομέρειες της δουλειάς, όπως 
το να γράψεις ένα κείμενο είναι μια διαδικασία σκληρή. 
Με τους κωμικούς δεν κάνουμε διαγωνισμούς αστεί-
ων όταν είμαστε μαζί. Ένας αστείος άνθρωπος λέει 
αστεία πράγματα,  ο κωμικός λέει τα πράγματα αστεία, 
αυτή είναι η διαφορά. Οι κωμικοί δεν είναι συνήθως οι 
αστείοι της παρέας.

Οι youtubers κωμικοί είναι stand up κωμικοί;

Stand up comedy  δεν κάνεις μέσω youtube και μπρο-
στά σε μια κάμερα, αλλά μπροστά σε κοινό. Άλλο το να 
έχεις ως youtuber την εμπειρία του stand up και να το 
χρησιμοποιήσεις για τo λανσάρισμα της ατάκας και την 
ποιότητα του χιούμορ  και κειμένου. Δεν μπορώ να 
κάνω top 10 με τα πιο φαιδρά πρόσωπα, γιατί νομίζω 
θα αδικήσω  εκατοντάδες  άλλους και είναι κρίμα…

Οι Έλληνες πολιτικοί θα μπορούσαν να συγκριθούν με 
τους stand up κωμικούς;

Αυτή η Βουλή που έχουμε δεν σηκώνει άλλους κωμι-
κούς, έχει ένα πολύ καλό «line up». Δηλαδή αν σου λέ-
γανε πλήρωσε μια μέρα ένα εισιτήριο για να δεις πέντε 
από αυτούς να σου λένε αυτά που λένε σε ένα comedy 
club εγώ θα πήγαινα!

Πόσο εύκολο είναι να γράψετε κείμενα για stand up 
comedy, ενώ γύρω μας καθημερινά στην Ελλάδα βλέ-
πουμε «μαυρίλα» σε όλους τους τομείς;

To stand up χρησιμοποιεί την καθημερινή ζωή. Εγώ 
δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ζορίζω τον εαυτό μου να 
εμπνευστεί ένα θέμα αλλά ψάχνω και ερευνώ γύρω 
μου από αντικείμενα και καταστάσεις, συμπεριφορές 
που μου φαίνονται ενδιαφέρουσες και αρχίζω και δου-
λεύω αστεία πάνω σε αυτά. Για μένα η Ελλάδα από πά-
ντα ήταν σε μια κρίση σε πολλά επίπεδα. Για παράδειγ-
μα η οδηγική συμπεριφορά,  η αξιοκρατία,  οι ευκαιρίες 
ήταν πάντα ένα είδος κρίσης, απλά καλύπτονταν με την 
οικονομική ευμάρεια προ κρίσης και το happy family. 
Τα πράγματα χειροτέρεψαν και ουσιαστικά τώρα απλά 
τα βλέπουμε μεγεθυμένα. Δεν είμαι καθόλου αισιόδο-
ξος ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Αισθάνομαι ότι είμαι 
σε διαρκή άμυνα προσπαθώντας να αποκρούσω ότι 
έρχεται και η αντίπαλη ομάδα να είναι μόνιμα σε επί-
θεση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

Λίγο πριν γίνει μπαμπάς του ήρθε η ιδέα να φέρει στην Ελλάδα το 
stand up comedy για παιδιά. Οι πρώτες παραστάσεις έγιναν στη Θεσ-
σαλονίκη και στη συνέχεια κατέβηκε προς την Αθήνα. «Ήξερα ότι 
γίνεται στο εξωτερικό απλά αποφάσισα ότι το έδαφος είναι πρόσφο-
ρο για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα βλέποντας ότι γενικά 
το stand up προχωράει και πάει πολύ καλά», εξήγησε ο κ. Χατζη-
παύλου. «Η δομή της παράσταση είναι να γνωρίσω στα παιδιά τον 
κόσμο των μεγάλων για να καταλάβουν ότι οι μεγάλοι δεν είναι τόσο 
μακριά από εκείνα και οι γονείς ότι δεν είναι και  τόσο μακριά από 
τον παιδικό τους εαυτό», περιέγραψε ο ίδιος.Τι κάνει όμως τα παιδιά 
να γελάνε; Ο ίδιος απάντησε ότι: «Τα παιδιά γελούν με τους γονείς 
που λένε τα ίδια πράγματα σε όλες τις γενιές, με το ότι υπάρχουν 
απαντήσεις, γελάνε με τα προβλήματα στο σχολείο, με τα ζωάκια 
και τους δίνω την ευκαιρία να σκεφτούν. Τα παιδιά αν τους δώσεις 
απόλυτη ελευθερία θα εκπλήξουν και τον ίδιο τους τον εαυτό για το 
τι σκέφτονται».

Stand up comedy για… παιδιά

«Δεν μπορώ να κάνω top 10 με τα πιο φαιδρά πρόσωπα,  
γιατί νομίζω θα αδικήσω εκατοντάδες άλλους και είναι κρίμα»





24

Η δεύτερη αξιολόγηση, ακόμη και αν ολοκληρω-
θεί τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, θα είναι η 
τελευταία που θα μπορέσει να κλείσει η Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  Εάν, μάλιστα, η αναφορά του Ευ-
κλείδη Τσακαλώτου περί «συλλογικών αποφάσε-
ων» προμηνύει προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου 
να περάσει τα νέα μέτρα με διευρυμένη πλειοψηφία 
της Βουλής, τότε καλά θα κάνει να ξεχάσει γρήγορα 
αυτό το ενδεχόμενο. 

Η υπερψήφιση τους δεν θα είναι κοινωνικά αναί-
μακτη δεδομένου ότι μείωση του αφορολόγητου 

ορίου στα επίπεδα των 6.000 ευρώ, προκειμέ-
νου το δημοσιονομικό όφελος να ανέλθει 

στο 1% του ΑΕΠ (δηλαδή 1,8 δισεκατομ-
μύρια ευρώ), θα σημάνει νέες μεγάλες 
φορολογικές επιβαρύνσεις για χιλιάδες 
μισθωτούς και συνταξιούχους. 

Με πρόχειρους υπολογισμούς το 2018, 
στη χειρότερη των περιπτώσεων, η 

μεσαία τάξη αναμένεται να χάσει ένα ακό-
μη ολόκληρο μηνιάτικο. Μέχρι τότε «ποιος 

ζει και ποιος πεθαίνει» σκέφτονται ενδόμυχα στο 
Μέγαρο Μαξίμου. 

Η ουσία όμως είναι ότι η Ελλάδα παραμένει σε 
οικονομικό και αναπτυξιακό αδιέξοδο, με αποτέλε-
σμα αντί να συζητούμε σοβαρά και υπεύθυνα για το 
πώς θα παραμείνουμε στον «πυρήνα» της Ευρω-
ζώνης, ο δημόσιος διάλογος περιστρέφεται ατέρμο-
να γύρω από μια επικίνδυνη παραφιλολογία για το 
ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή. Η επισήμανση 
αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το συμπέρασμα ότι οι 
ρίζες της κρίσης βρίσκονται στις δομικές αδυναμίες 
της ίδιας της ελληνικής οικονομίας, η οποία στήριξε 
τις προοπτικές εξέλιξής της σε εύκολες λύσεις και 
λογικές της ήσσονος προσπάθειας.

Μοιραία, σήμερα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα 
της ευρωζώνης που παραμένει σε ύφεση, την ίδια 
στιγμή που η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει 
χρόνο με το χρόνο. Είναι προφανές ότι η λιτότητα 
στην Ελλάδα παρατράβηξε. Όπως είναι πλέον 
ξεκάθαρο ότι με την αύξηση της φορολογίας η 
Κυβέρνηση εφαρμόζει σχέδιο φτωχοποίησης της 
συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. 

Απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή εσωτερική 
υποτίμηση της οικονομίας η Νέα Δημοκρατία είναι 
έτοιμη και αποφασισμένη να αλλάξει το μείγμα 
της ασκούμενης φορολογικής πολιτικής, δίνοντας 
έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στη 
δραστική μείωση των φορολογικών συντελεστών, 
στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στην 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.   Είναι η δική 
μας «Συμφωνία Αλήθειας» με κάθε Έλληνα και 
κάθε ελληνίδα. 

Την τελευταία διετία ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ μετέβησαν 
από την «επανάσταση» στον συμβιβασμό και από 
την αυταπάτη στην παράκρουση.  Τώρα είναι η 
σειρά της Ελλάδας να αφήσει στην άκρη τον λαϊκι-
σμό και να περάσει στην όχθη της αλήθειας και της 
πολιτικής υπευθυνότητας.  

*Ο κ. Καράογλου είναι Βουλευτής ΝΔ Β΄ Θεσ-
σαλονίκης και Αν. Τομεάρχης Εργασίας

«Παρατράβηξε η λιτότητα  
στην Ελλάδα»
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Οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα έχουν μια σειρά 
από χαρακτηριστικά. Σιχαίνονται την πολιτική, 
βγάζουν πολλές selfie, «ψάχνονται» για να 
φύγουν στο εξωτερικό, δεν «ψάχνονται» όμως 
γενικώς. Θα έπρεπε! Η Kodak, μια εταιρία που 
η γενιά που πρόλαβε και θυμάται ως παγκόσμιο 
κολοσσό, αριθμούσε 170.000 εργαζόμενους το 
1998 και κατείχε το 85% της παγκόσμιας «πί-
τας» στην αγορά των εκτυπωμένων φωτογρα-
φιών. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, το συγκεκριμέ-
νο business model εξαφανίστηκε και η Kodak 

χρεοκόπησε.

Το ίδιο συνέβη και συνεχίζει να συμ-
βαίνει με κάθε μεγάλη εταιρία που 
δεν καταφέρνει να προβλέπει και να 
προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Ποιος 
διανοείται σήμερα να προβλέψει ότι 
οι μεγάλες γερμανικές αυτοκινη-

τοβιομηχανίες ίσως χρεοκοπήσουν 
σε 5 χρόνια από τώρα, αν η TESLA 

και η Apple επενδύσουν στα λεγόμενα 
self-driving cars; Και όμως μπορεί να συμβεί. 
Όπως συνέβη και το απίστευτο, μια εφαρμογή 
για να καλείς ταξί, φτιαγμένη από Έλληνες, να 
πωλείται στο ίδιο αντίτιμο με ολόκληρη την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 45 εκατομμύρια ευρώ.

Η γενιά μου και σίγουρα όλες οι επόμενες είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι αποκλείεται να ασκήσουν ένα 
μόνο επάγγελμα στη διάρκεια της ζωής μας. 
Όσοι λοιπόν φτιάχνουν σήμερα το μηχανογρα-
φικό τους, και αργότερα το βιογραφικό τους, 
πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται αλλιώς. 
Οι εταιρίες του αύριο δεν θα ψάχνουν τι έχεις 
αποστηθίσει μέσα από σελίδες βιβλίων αλλά τι 
ξέρεις να κάνεις και πόσο καλά ξέρεις να το κά-
νεις. Το εισόδημα του αύριο δεν θα προέρχεται 
από μια πηγή αλλά από πολλαπλές οικονομικές 
δραστηριότητες.

Θα μπορεί για παράδειγμα ένας αρχιτέκτο-
νας, όχι μόνο να σχεδιάζει σπίτια, αλλά να τα 
«εκτυπώνει» μέσω 3D printing. Θα μπορεί ο 
ίδιος άνθρωπος, χωρίς να σπαταλά περισσότε-
ρο χρόνο και χωρίς επιπλέον ανθρώπινα χέρια, 
να καλλιεργεί λαχανικά στον κήπο του, και να 
τα πουλάει μέσω διαδικτύου, την ίδια στιγμή 
να έχει την ικανότητα και τη γνώση να φτιάξει 
μόνος του την εφαρμογή που θα του παρέχει 
αυτή τη δυνατότητα. Στη διάρκεια της ζωής του, 
θα μπορεί να προσθέτει καινούργιες δραστηρι-
ότητες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που δεν 
υπάρχουν καν σήμερα.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι νέοι της Ελλάδας του 
2017, πρέπει να σκέφτονται πώς θα βγάζουν 
χρήματα εκείνοι το 2027 και όχι πώς έβγαζαν 
οι γονείς τους το 1997. Η Ελλάδα της επόμενης 
20ετίας θα χρειαστεί το πλεόνασμα ταλέντου 
της νέας γενιάς πολύ περισσότερο από τα πλε-
ονάσματα που «διαπραγματεύεται» ο κ. Τσίπρας.

*Ο κ. Κυρανάκης είναι αναπληρωτής εκ-
πρόσωπος τύπου της ΝΔ

Selfie με την 
Kodak…
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Κάθε επέτειος είναι και ευκαιρία περισυλλο-
γής αλλά και ανασύνταξης στόχων, γι’ αυτό οι 
εθνικές γιορτές πρέπει να έχουν και αυτή τη 
μορφή για να οδηγούν σε αυτογνωσία.

Εγιναν και γίνονται πολλές συζητήσεις για τη 
μορφή που είχε ο εθνικοαπελευθερωτικός 
αγώνας του 1821, για τα οράματα των αγω-
νιστών κλπ. Αντί αναλύσεων αντιγράφω ένα 
γράμμα που έστειλε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος 
στις 22 Μαρτίου 1821 στους Γαλαξιδιώτες κι 
από το περιεχόμενό του  μπορεί να καταλάβει 
κάποιος τη μορφή και τους στόχους αυτού 
του αγώνα.΄Εγραφε λοιπόν ο Ο. Ανδρούτσος: 

«αγαπημένοι μου Γαλαξιδιώτες.΄Ητανε 
φαίνεται γραφτό ν’ αδράξουμε τ’ 

άρματα μια ημέρα και να χυθούμε 
καταπάνω στους τυράννους μας 
που τόσα χρόνια ανελεήμονα μας 
τυραγνεύουν. Τι τη θέλουμε βρε 
αδέλφια αυτή την πολυπικραμέ-

νη ζωή, να ζούμε από κάτω στη 
σκλαβιά και το σπαθί των Τούρκων 

ν΄ ακονιέται στα κεφάλια μας; Δεν 
τηράτε που τίποτα δεν μας απόμεινε; 

Οι εκκλησίες μας γενήκανε αχούρια των 
Τούρκων. Κανένας δεν μπορεί να πει πως 
τάχα έχει κάτι δικό του γιατί το ταχιά βρί-
σκεται φτωχός, σα διακονιάρης στη στράτα. 
Οι φαμελιές μας και τα παιδιά μας είναι στα 
χέρια και στην διάκριση των Τούρκων. Τίποτα 
αδέρφια δεν μας έμεινε. Δεν είναι πρέποντας 
να σταυρώσουμε τα χέρια και να τηράμε τον 
ουρανό. Ο Θεός μας έδωκε χέρια, γνώση και 
νου. Ας ρωτήσουμε την καρδιά μας και ότι 
μας απαντυχαίνει ας το βάλουμε σε πράξη 
γλήγορα και ας είμεθα βέβαιοι πως ο Χριστός 
μας ο πολυαγαπημένος θα βάλει το χέρι 
απάνου μας…Μια ώρα πρέποντας είναι να ξε-
σπάσει αυτό το μαράζι όπου μας τρώγει την 
καρδιά. Στα άρματα αδέλφια η να ξεσκλαβω-
θούμε η όλοι να πεθάνουμε…».

Δεν νομίζω να χρειάζεται ανάλυση. Αυτή 
η επιστολή  λέει και το γιατί ξεσηκώθηκαν 
οι σκλαβωμένοι ραγιάδες και το τι ήθελαν. 
Βέβαια για την ιστορία πρέπει να πούμε πώς 
αυτό τον αγωνιστή τον δολοφόνησαν Ελληνι-
κά χέρια γιατί μας βαραίνει αρχαία κατάρα, ο 
Ελληνισμός να τρώει τα καλύτερα παιδιά του.

Οι γιορτές και οι επέτειοι έχουν αξία όταν πα-
ραδειγματίζουν και οδηγούν σε αυτογνωσία. 
Ας εγκύψουμε στα  λόγια των αγωνιστών του 
1821 και θα καταλάβουμε το σημερινό μας 
χρέος. Από τα βάθη της ιστορίας ο Οδυσσέας 
Ανδρούτσος λέει ότι πρέπει «να ρωτήσουμε 
την καρδιά μας κι΄ ότι μας απαντυχαίνει 
ας το βάλουμε σε πράξη γρήγορα…». Να 
λειτουργούμε με όραμα, ενότητα, θάρρος και  
συναίσθηση της ιστορίας και των αρχών του 
οικουμενικού Ελληνισμού, γιατί ο Ελληνι-
σμός  είχε πάντα ανοιχτούς ορίζοντες αλλά 
και όπλο τις ιδέες, τη φλόγα της καρδιάς.

*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος-συγγρα-
φέας, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Το σημερινό μας χρέος
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retziostassos@gmail.com

#post_truth_crisis
Του Τάσου Ρέτζιου

Δύσκολοι καιροί για επαναστάσεις…

Αναζητώντας  
την Ελλάδα

Έτσι καθώς περνούσα μέσα από τα έργα, 
κυριολεκτικώς και μεταφορικώς, της έκθε-
σης «Η μνήμη της επανάστασης» στο Κρα-
τικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μονή 
Λαζαριστών κι έτσι όπως το στήσιμο σε 
έσπρωχνε σε μια «βέβηλη» συνομιλία ενός 
αιώνα, ένιωσα μια σκέψη σχεδόν σωματική. 
Πήγα να γράψω: μια σκέψη μελαγχολική και 
θα ήταν μια όμορφη κοινοτοπία να μιλήσει 
κανείς για μια εποχή όπου η ουτοπία, το 
όνειρο, το ανέφικτο, η έφοδος στον ουρανό 
χωρούσαν στο χάιδεμα των ακροδάχτυλων 
πάνω σε μια επανάσταση που εξαρχής βρο-
ντοφώναζε τα αδιέξοδά της, συγκρίνοντας 
την με τη σημερινή εποχή όπου η μόνη 
ριζοσπαστική επανάσταση είναι αυτή του 
αυτονόητου (sic). Αλλά, προφανώς, δεν θα 
ήμουν δίκαιος, ούτε με το τότε, ούτε με το 
τώρα…

Δικαιοσύνη! Να ένα ωραίο ιδεώδες για να 
στηθεί μια καλλιτεχνική συνωμοσία, όπως 
αυτή που επιχειρούν οι 31 σύγχρονοι ει-
καστικοί δημιουργοί που κλήθηκαν από το 
ΚΜΣΤ να σχολιάσουν (;), τοποθετηθούν (;), 
«συνομιλήσουν» (;), επαναπροσεγγίσουν 
(;) την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. 
Επειδή, ακριβώς, η δικαιοσύνη χρειάζεται 
όταν οι ανισότητες είναι μεγάλες, έτσι και σ’ 
αυτήν την έκθεση πρέπει κανείς να φεύγει 
από λογικές σύγκρισης ανόμοιων πραγμά-
των και να στέκεται περισσότερο στις προ-
θέσεις παρά στο αποτέλεσμα.

Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, ειδικά στη 
διχασμένη Ελλάδα του Survivor και της μι-
ντιακής δημοκρατίας, δεν πρέπει να στοι-
χηματίζουμε σθεναρά στην αποδοχή, την 
κατανόηση και το σεβασμό των έργων της 
ρώσικης πρωτοπορίας της Συλλογής Κω-
στάκη. Αλλά και τότε (ή ίσως ακριβώς τότε) 
η δικαιοσύνη έχει το ρόλο της: να στερεώσει 
βάθρα και συγκινήσεις όχι εγνωσμένης αξί-
ας, αλλά δοκιμασμένης ανθεκτικότητας και 
άλλων τόσων γόνιμων συζητήσεων.

Τέλος πάντων, μπορεί κανείς να μην περάσει 
από αυτά τα ρυάκια σκέψεων, να μην βρέξει 
καν τους αστραγάλους του σε υπαρκτές και 
υποθετικές σηματοδοτήσεις, να μην θυσιά-
σει νου, αλλά μόνο συναίσθημα και ερεθί-
σματα σε τούτη την έκθεση. Ακόμα και τότε, 
όμως, μάλλον στην ίδια επικράτεια θα κα-
ταλήξει, αυτήν που στην αρχή του κειμένου 
αποφύγαμε (;) να ορίσουμε ως μελαγχολική: 
από τη μια οι καλλιτέχνες της επανάστασης 
(ή στην επανάσταση) του 1917, ανύποπτοι 
ακόμα για τον τυφώνα του σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού, της στυγνής λογοκρισίας και του 
ιδιόμορφου ολοκληρωτισμού να οραματίζο-
νται νέες κοινωνίες, γενναιόδωρα προτάγ-
ματα, υπερ-φυσικές δυνατότητες και να δια-
τρανώνουν την πίστη τους στο νέο άνθρωπο 

που γεννιόνταν, μάλλον με καισαρική, παρά 
με φυσιολογικό τοκετό. Και από την άλλη, οι 
σύγχρονοι δημιουργοί, που η «συνομιλία» 
τους μ’ αυτήν ακριβώς την εποχή και την 
επανάσταση γεννάει (αυτήν τη φορά με φυ-
σιολογικό τοκετό) έργα έμπλεα μελαγχολίας 
(να που η λέξη επιβλήθηκε τελικά στο κεί-
μενο), άγριας, αυστηρής κριτικής και σαρκα-
σμού και πάνω απ’ όλα πίκρας και απώλειας 
για ένα όνειρο, μια ουτοπία, μια επανάσταση 
που χάθηκε ή δεν δημιουργήθηκε ποτέ, έτσι 
τουλάχιστον όπως την ανέπτυξαν οι καλλι-
τέχνες του 1917.

Ακούω ήδη τις αντιρρήσεις: μα, τούτοι οι 
πρωτοπόροι της ρώσικης και παγκόσμιας 
τέχνης ήταν έτοιμοι υποδοχείς κάθε επα-
ναστατικής ιδέας ή μάλλον κάθε αμφισβή-
τησης του παλιού, που ακόμα και χωρίς το 
γεγονός θα ανέπτυσσαν την ουτοπία τους 
(σύμφωνοι, χωρίς μνημεία και συμβολοποι-
ήσεις). Και όσο για τους σύγχρονους εικα-
στικούς πάει πια καιρός που δημιουργούν 
σε ηχητικό περιβάλλον δηλώσεων Σόιμπλε, 
Τσακαλώτου και Ντάισελμπλουμ, σε σύννε-
φα ιδεοληψιών αντάμα με τεχνικούς όρους 
διαπραγμάτευσης και σε κρίση που έχουν 
(έχουμε) μάθει να κλίνουμε παντοιοτρόπως 
και σε όλες τις μορφές, οπότε κάθε απλή 
(πήγα να πω απλοϊκή) εξίσωση ουτοπία = 
ευτυχία φαντάζει ιδεατό και αντιστοίχως η 
μη επαλήθευσή της μικρή τραγωδία.

Με άλλα λόγια, εκατό χρόνια είναι ένα μάλ-
λον μεγάλο διάστημα για να «ξαναδεί« κα-
νείς τα πράγματα και γίνεται ακόμα μεγαλύ-
τερο όταν πιστεύεις ότι υπάρχουν εκεί πίσω 
απλές απαντήσεις στα εδώ και τώρα σύνθε-
τα ερωτήματα. Οι σύγχρονοι Έλληνες καλλι-
τέχνες είναι πολύ καλοί και ταλαντούχοι για 
να δημιουργήσουν τη δική τους ουτοπία. Κι 
όσο για τα ερωτήματα υπάρχει και σήμερα 
μια απλή (και καθόλου απλοϊκή) απάντηση: 
ο άνθρωπος…

Την αφορμή γι αυτήν τη σημείω-
ση μου την έδωσε το ανέβασμα της 
«Ελένης» του Γιάννη Ρίτσου στο 
θέατρο «Αυλαία» από τον ερεθιστι-
κά ενδιαφέροντα Δήμο Αβδελιώδη. 
Έναν άνθρωπο που, μέσα από την 
ιδιαίτερη και συναισθηματικά σχο-
λαστική του δουλειά με τη γλώσσα 
και την παράδοση, αλλά και μέσα 
από τις απρόβλεπτες, μα ρέουσες, 
εικονογραφήσεις σε σινεμά και θέ-
ατρο, ψαχούλεψε όσο λίγοι το θέμα 
της ταυτότητας, του εθνικού και της 
αυτογνωσίας στο ατομικό που οδηγεί 
στο συλλογικό.

Η «Ελένη» του πάνω σ’ αυτά τα μο-
νοπάτια συνεχίζει, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί και σανίδα για να πατήσει 
κανείς και να σταθεί όρθιος σε μια 
τσακισμένη χώρα και κυρίως σ’ ένα 
τσακισμένο εσωτερικό τοπίο. Ακόμα 
περισσότερο, να πάρει λίγη από τη 
μελαγχολική ποιητική ορμή του Ρί-
τσου και να επινοήσει, αναδομώντας 
το παρελθόν και τη μνήμη, εκ νέου 
την ύπαρξή του. Εγχείρημα ασφαλώς 
μεγαλόπνοο, όσο χαμηλότονα επιλέ-
γει να το περιγράφει εδώ και χρόνια ο 
Αβδελιώδης, ψιθυρίζοντας μας για τις 
βασικές μας ανάγκες του υπάρχειν 
και όχι κραυγάζοντας για τις απώλει-
ες της ευμάρειας. Κι όλα αυτά με μια 
παράσταση που την παρακολουθείς 
σχεδόν με αγωνία και με κατάνυξη.

Σ’ ένα παράλληλο πεδίο, ο Βασί-
λης Τσικάρας με την ταινία «Έξο-
δος 1826», μια ιστορική αναφορά  
που γυρίστηκε δύσκολα και με εμ-
φανείς τις αρκετές αδυναμίες της, 
επιχειρεί κι αυτός να μιλήσει για 
μια εθνική ταυτότητα που ριζώνει 
στο παρελθόν.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το κοινό, ο 
κόσμος, ο λαός, οι πολίτες προσεγ-
γίζουν και τις δυο εκδοχές αυτής της 
αναδυόμενης (αλλά μάλλον ουδέπο-
τε ναυαγισμένης) ανάγκης με έκδηλη 
προσμονή, συγκίνηση κι ενδιαφέρον. 
Σύμφωνοι, σε εποχές κρίσης, επι-
στρέφεις στα βασικά. Αλλά όλο και 
περισσότερο γίνεται φανερό ότι μπο-
ρείς πλέον να επιστρέφεις προχωρώ-
ντας μπροστά, χωρίς να αφήνεις το 
εθνικό (που είναι ό,τι είναι αληθινό) 
στις διαθέσεις των κάπηλων…
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ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 2310233665, 
Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 11.30 
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους)
Προβολές: 17.45, Δευτέρα καμία προβολή
Καταπληκτικές γυναίκες
Προβολές: 20.00, Δευτέρα καμία προβολή 
Ο εμποράκος
Προβολές: 22.00, Δευτέρα: 18.00
Η νύχτα του Μικελάντζελο Αντονιόνι
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ, προβολή τη  Δευτέρα 
στις 21.00 
Αίθουσα 2
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 11.30
La La Land
Προβολές 18.00
Lion  
Προβολές: 20.05
T2 Trainspotting
Προβολές: 22.15

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.30, Σάββατο: 15.10 – 17.30, 
Κυριακή: 12.50 – 15.10 – 17.30
Rammstein: Paris
Προβολές: Πέμπτη: 21.00
The Last Face
Προβολές: Πέμπτη: 23.20, Παρασκευή – 
Τετάρτη: 20.00
Λόγκαν
Προβολές: 22.40
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: 18.30, Σάββατο και Κυριακή: 13.45 
– 16.15 – 18.30
Φοβού τον πεθερό
Προβολές: 20.45 - 22.50
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 17.40, Σάββατο: 15.00 – 17.40, 
Κυριακή: 12.10 – 15.00 – 17.40 

Λόγκαν
Προβολές: 20.20 – 23.10
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 14.00
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 17.00 - 19.30 – 22.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 12.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 17.00, Σάββατο και Κυριακή: 
14.20 – 17.00
Power Rangers – Dolby Atmos
Προβολές: 19.45 – 22.20 
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.00 – 
16.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους)
Προβολές: 19.00 – 21.50
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους)
Προβολές: Σάββατο: 15.40, Κυριακή: 12.40 
– 15.40
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους) 3D
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 18.20
Power Rangers
Προβολές: 21.00 – 23.40
Αίθουσα 8 
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.30 – 
15.50
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 18.40
Τρέξε!
Προβολές: 21.30 – 23.50
Αίθουσα 9 (Comfort)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους)
Προβολές: 19.50 - 22.30
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 
Power Rangers
Προβολές: 20.30

Φοβού τον πεθερό
Προβολές: 23.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ (Μ. Αλεξάνδρου 
57, Εύοσμος, τηλ: 2310762400, 2310759766)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο: 16.00, Κυριακή: 11.30 
– 16.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: Παρασκευή - Κυριακή: 18.00
Έξοδος 1826
Προβολές: Παρασκευή: 20.30
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα
Προβολές: Παρασκευή: 22.30
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΠΟ-
ΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου και Μεγάρων, 
Συκιές, τηλ: 2310638058, 2313329540)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Η Ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 18.00
Έξοδος 1826
Προβολές: Παρασκευή – Σάββατο: 20.30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή: 20.30
Moonlight
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 22.30

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (Β Όλγας 150, τηλ: 
2310834996, Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 16.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους)
Προβολές: 18.40 
Moonlight
Προβολές: 20.50
Ακριβώς το τέλος του κόσμου
Προβολές: 22.50 

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και Δημ. 
Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)

Καταπληκτικές γυναίκες
Προβολές: 17.45, Δευτέρα καμία προβολή
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα 
Προβολές: 18.00
Πλατεία Αμερικής
Προβολές: 20.30 - 22.30

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
Ακριβώς το τέλος του κόσμου
Προβολές: 18.00 – 20.00 – 22.00
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
Το 18ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματο-
γράφου στη Θεσσαλονίκη
(αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών στο 
www.filmfestival.gr)
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 1, 
λιμάνι
Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του 
Όλλι Μάκι
Προβολές: 18.00 
Το άγνωστο κορίτσι
Προβολές: 19.30 - 21.45
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, λιμάνι
Νερούδα
Προβολές: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 
Τετάρτη: 19.30
Glory
Προβολές: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 
Τετάρτη: 21.30
Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκη: Αφιέρω-
μα «Nuri Bilge Ceylan: Turskish 
Landscapes»
Προβολές: Κυριακή και Δευτέρα: 18.30 – 
21.00, Τρίτη: 18.30 – 21.15

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννιτσών 61 
& Κωλέττη 34, One Salonica Outlet Mall, 3ος 
όροφος, τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: 19.00, Σάββατο και Κυριακή: 11.00 
- 14.00 – 16.30 – 19.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους)
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 17.30, Σάββατο και Κυριακή:  
12.00 – 17.30

Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους) 3D
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 14.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους) 
Προβολές: 20.00
Λόγκαν
Προβολές: 22.30
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  13.00 – 
15.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπό-
τιτλους)
Προβολές: 18.00
Τραγούδα! (μεταλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.00
Τρέξε!
Προβολές: 20.40 – 22.50
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  12.30 – 
14.45
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.15
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 19.15 – 21.45
The Last Face
Προβολές: 22.20
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η εποχή των παγετώνων: Σε τροχιά 
σύγκρουσης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 11.15, 
Τετάρτη: 18.30
Ζωούπολη
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.15, 
Δευτέρα: 18.30
Kung Fu Panda 3
Προβολές: Παρασκευή: 18.30
Μπάτε σκύλοι αλέστε
Προβολές: 18.30
Το κορίτσι του τρένου
Προβολές: Παρασκευή: 20.30, Τρίτη: 23.00
Αντιρρησίας συνείδησης
Προβολές: Σάββατο: 20.30
Η άφιξη
Προβολές: Κυριακή: 20.50
Deadpool
Προβολές: Δευτέρα: 20.50
Florence Φάλτσο Σοπράνο
Προβολές: Τετάρτη: 23.00

Sully 
Προβολές: Κυριακή: 23.10
The Bachelor
Προβολές: Δευτέρα: 23.00, Τρίτη: 20.30
Batman V Superman: Η αυγή της 
δικαιοσύνης
Προβολές: Πέμπτη: 20.50
Ο λογιστής
Προβολές: Σάββατο: 23.10, Τετάρτη: 20.30
Η επιστροφή
Προβολές: Παρασκευή: 23.00
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Τραγούδα! (μεταλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 11.45
Power Rangers
Προβολές: 17.00 – 19.30 - 22.00, Σάββατο 
και Κυριακή: 11.45 – 14.15 – 17.00 – 19.30 
– 22.00
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 11.30 - 
18.10
Τραγούδα! 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.45 – 
16.00
Φοβού τον πεθερό
Προβολές: 18.10 – 20.20 – 22.15, Σάββατο 
και Κυριακή: 20.20 – 22.15

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορίες: 
2310290290, κρατήσεις: 14560, online: 
www.odeon.gr & www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Παρασκευή - Κυριακή: 15.50 
Power Rangers
Προβολές: 18.00 -20.40
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 23.20
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή - Κυριακή: 16.20
The Last Face
Προβολές: 18.20
Θάρρος ή Αλήθεια
Προβολές: 21.00 – 23.10
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές:19.00, Παρασκευή - Κυριακή: 
16.10 – 19.00

(«Juste la fin du monde») 
Σκηνοθεσία: Ξαβιέ Ντολάν 
Παίζουν: Γκασπάρ Ουλιέλ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Βενσάν Κασέλ, Νάταλι Μπέι, Λία 
Σεϊντού

Μετά από 12 χρόνια απουσίας, ένας συγγραφέας γυρίζει στο πατρικό του με 
σκοπό να κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση στην οικογένειά του. Το ήσυχο 
απόγευμα όμως, δίνει τη θέση του σε αντιπαραθέσεις, βεντέτες, συναισθήματα 
υποκινούμενα από μοναξιά κι αμφιβολία, κι όλες οι απόπειρες αποτυγχάνουν 
από την ανικανότητα των ανθρώπων να ακούσουν και ν’ αγαπήσουν. 

Η ταινία κέρδισε το Ειδικό βραβείο Επιτροπής και το βραβείο Οικουμενικής επι-
τροπής στο Φεστιβάλ Καννών, καθώς και τρία βραβεία Σεζάρ για Σκηνοθεσία και 
Μοντάζ στον Ξαβιέ Ντολάν και πρώτου Ανδρικού Ρόλου στον Γκασπάρ Ουλιέλ.

Ο μόλις 27 χρονών Ξαβιέ Ντολάν, ήδη βραβευμένος με τα μεγαλύτερα 
κινηματογραφικά βραβεία, θεωρείται ένας προκλητικά ταλαντούχος σκηνο-
θέτης. Έσκασε με κρότο το 2009 με το «Σκότωσα τη μητέρα μου», τo 2012 
σκηνοθέτησε το «Λόρενς για πάντα», που απέσπασε τον Queer Χρυσό Φοίνικα 
στο φεστιβάλ των Καννών, ενώ τo 2014 απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής 
του Φεστιβάλ Καννών (εξ ημισείας με το Ζαν Λικ Γκοντάρ) και το Βραβείο Σεζάρ 
καλύτερης ξένης ταινίας για το «Mommy».

(«Kalandar Soğuğu») 
Σκηνοθεσία: Μουσταφά Καρά 
Παίζουν: Χεϊντάρ Σισμάν, Νουραϊ Γιεσιλαράζ, Χανίφε Καρά

Η ζωή του Μεχμέτ ξύνει τον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας. Ζει 
σε ένα εξαθλιωμένο ορεινό χαμόσπιτο στην Τραπεζούντα, συντρο-
φιά με την γριά μάνα του, την εξουθενωμένη και απελπισμένη σύ-
ζυγό του και τα δυο παιδία του. Τα λιγοστά ζωντανά που εκτρέφουν 
για αναπαραγωγή, δεν τους παρέχουν παρά ελάχιστα. Το λογικό 
θα ήταν να έβρισκε κάποια δουλειά στο κοντινό ορυχείο όπως τον 
πιέζει η οικογένεια του για να πληρώσουν τα αμέτρητα χρέη τους, 
αλλά ο Μεχμέτ γυρνάει τα βουνά μόνος του αναζητώντας με μανία, 
εκείνη την χρυσοφόρο φλέβα που θα τους λύσει τα προβλήματα 
μια για πάντα.

Γυρισμένη σε τέσσερις εποχές, η ταινία απεικονίζει μια ιστορία 
ενός απλού ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ζωή επι-
βίωσης, γεμάτη δυσκολίες, αλλά αλληλένδετα συνδεδεμένη με την 
απρόσμενη φύση. Μια στοχαστική ταινία, υπέροχα κινηματογραφη-
μένη, με εξαιρετικές βραβευμένες ερμηνείες του ζευγαριού των 
πρωταγωνιστών. Επίσημη υποψηφιότητα της Τουρκίας στα Όσκαρ.

«Ακριβώς το τέλος του κόσμου»«Το κρύο της Τραπεζούντας»
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Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους )
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 4 (Dolby)
Power Rangers
Προβολές: 19.40 – 22.20, Παρασκευή - 
Κυριακή: 17.00 – 19.40 – 22.20
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 20.00, Παρασκευή - Κυριακή: 
17.20 – 20.00 
Λόγκαν
Προβολές: 22.40
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 17.10
Suburra:Υπόγεια Πόλη
Προβολές: 20.20 – 23.00
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 16.20
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 18.40 - 21.10 
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: 18.00
Τρέξε!
Προβολές: 20.50 – 23.10

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία, 
κρατήσεις από σταθερό: 8018017837 και 
από κινητό: 2108092690, online: www.
stercinemas.gr) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Power Rangers
Προβολές: 18.10 – 20.40 – 23.20, Σάββατο 
και Κυριακή: 15.40 - 18.10 – 20.40 –23.20

Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Power Rangers
Προβολές: 19.20 – 22.00, Σάββατο και 
Κυριακή: 16.50 - 19.20 – 22.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
ΠροβολέςQ 18.30, Σάββατο και Κυριακή: 
15.30 – 18.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους) 
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: 17.50, Σάββατο και Κυριακή: 
15.20 - 17.50
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: Τετάρτη: 20.00
Λόγκαν
Προβολές: 22.30
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Η συνωμοσία της σκιάς
Προβολές: 18.50
Ένα βήμα τη φορά
Προβολές: 20.50
The Last Face
Προβολές: 23.10
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.20, Σάββατο και Κυριακή: 
16.20 – 18.20
Φοβού τον πεθερό
Προβολές: 20.30 – 22.40
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Βαïάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή - Κυριακή: 16.40
Αφανείς ηρωίδες
Προβολές: 19.00
T2 Trainspotting
Προβολές: 21.40

Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.10 
– 17.40
Θάρρος ή Αλήθεια
Προβολές: 20.10 – 22.50
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 18.00
Τρέξε!
Προβολές: 21.00 – 23.30
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή - Κυριακή: 17.20
Suburra: Υπόγεια Πόλη
Προβολές: 20.20 – 23.00
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: 19.30, Παρασκευή - Κυριακή: 
16.30 – 19.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 22.20

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 
10 , Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 
2310208007)
Έξοδος 1826
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 18.15
Το κρύο της Τραπεζούντας
Προβολές: 17.50 – 20.00, Παρασκευή – 
Κυριακή: 20.00
Τρέξε!
Προβολές: 22.15
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«Amerika Square» «Power Rangers» «Θάρρος ή αλήθεια»

«Suburra: Υπόγεια Πόλη» «Φοβού τον πεθερό»

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σακαρίδης 
Παίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Μάκης Παπαδημητρίου, Βασίλης Κουκαλάνι, Θέμις Μπαζάκα, Ερρίκος Λίτσης, 
Ξένια Ντάνια, Αλέξανδρος Λογοθέτης

Με φόντο την πολύβουη Πλατεία 
Αμερικής, τέσσερις διαφορετικοί 
άνθρωποι συναντιούνται και η πορεία 
του ενός καθορίζεται από τον άλλο. 
Ο Μπίλι (Γιάννης Στάνκογλου) και ο 
Νάκος (Μάκης Παπαδημητρίου) είναι 
φίλοι από παιδιά, όμως έχουν εξε-
λιχθεί σε δύο διαμετρικά αντίθετους 
χαρακτήρες. Ο Νάκος, ζει ακόμα με 
τους γονείς του, μισεί τους ξένους 

που έχουν κατακλύσει το μόνο πράγμα που του δίνει ταυτότητα, τη γειτονιά του. Εκεί, ο 
Μπίλι, ένας rock n’ roll σαραντάρης με το δικό του μπαρ και το παράνομο tattoo studio 
στο πατάρι, παρατηρεί τις αλλαγές στο τοπίο μέχρι που μια αναπάντεχη ερωτική ιστορία 
βομβαρδίζει τον μικρόκοσμο του. Η Τερέζα (Ξένια Ντάνια), μια μπλεγμένη στα δίχτυα της 
μαφίας Αφρικανή τραγουδίστρια, θέλει να καλύψει ένα παλιό tattoo και η χημεία μεταξύ 
τους είναι ακαριαία. Παράλληλα, ο Τάρεκ (Βασίλης Κουκαλάνι), ένας απελπισμένος πρό-
σφυγας από τη Συρία με τη 10χρονη κόρη του, απευθύνεται όπου μπορεί για να φύγει από 
τη χώρα. Όσο ο Νάκος καταστρώνει σχέδιο εξολόθρευσης μεταναστών, η τύχη υφαίνει τη 
δική της πλοκή και φέρνει τις μοίρες των ανθρώπων κοντά, όσο μακριά κι αν γεννήθηκαν…

Η δεύτερη ταινία του Γιάννη Σακαρίδη («Wild Duck») διαδραματίζεται στην ομώνυμη πλα-
τεία Αμερικής, και απλώνει έναν ανθρώπινο ιστό από διαδρομές που τέμνονται. Το σενάριο 
έχει πολιτικές αιχμές στο ύφος που υπηρετεί ο δημιουργός από την πρώτη του ταινία, ενώ 
αξιοποιεί το ανθρωποκεντρικό, το δραματικό και κωμικό στοιχείο με την ίδια ένταση.

Σκηνοθεσία: Ντιν Ισραλάιτ 
Παίζουν: Ναόμι Σκοτ, Ντακρ Μοντγκόμερι, Λούντι Λιν, Ρ.Τζέι Σάιλερ, Μπέκι Τζι, Μπράιαν Κράνστον, 
Ελίζαμπεθ Μπανκς, Μπιλ Χέιντερ 

Οι Power Rangers είναι η 
ιστορία πέντε καθημερινών 
εφήβων που πρέπει να μετα-
μορφωθούν σε κάτι εξωπραγ-
ματικό όταν μαθαίνουν ότι η 
μικρή πόλη που κατοικούν, 
η Έιντζελ Γκρόουβ, και ολό-
κληρος ο κόσμος βρίσκονται 
στα πρόθυρα της εξαφάνισης, 
εξαιτίας μίας επίθεσης από 

εξωγήινους. Οι ήρωες, επιλεγμένοι από την μοίρα, γρήγορα ανακαλύπτουν ότι αυτοί 
είναι που πρέπει να σώσουν τον πλανήτη. Αλλά, προκειμένου να το πετύχουν, πρέπει 
πρώτα να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν στην πραγματική ζωή και, πριν να 
είναι πολύ αργά, να ενώσουν τις δυνάμεις τους ως Power Rangers…

Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε από κοντά τους: Τζέισον, ο κόκκινος Ranger (Ντακρ Μο-
ντγκόμερι) ήταν ένας ποδοσφαιρικός θρύλος στην μικρή πόλη του Έιντζελ Γκρόουβ, 
μέχρι τη στιγμή που έκανε ένα μοιραίο λάθος. Κίμπερλι, η ροζ Ranger (Ναόμι Σκοτ) 
ήταν η Βασίλισσα στο Γυμνάσιο του Έιντζελ Γκρόουβ, αλλά όταν εκδιώχθηκε από 
την πιο δημοφιλή κλίκα, προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει τον εαυτό της. Μπίλι, 
ο μπλε Ranger (Ρ. Τζέι Σάιλερ) είναι ο λιγότερο κοινωνικός, αλλά ο πιο αγνός και 
ευφυής της παρέας. Τρίνι, η κίτρινη Ranger (Μπέκι Τζι) είναι μία μυστηριώδης αλλά 
εξαιρετικά έξυπνη κοπέλα. Ζακ, ο μαύρος Ranger (Λούντι Λιν) είναι όλο νταηλίκι και 
έπαρση.

Σκηνοθεσία: Χένρι Τζουστ, Άριελ Σούλμαν  
Παίζουν: Ντέιβ Φράνκο, Έμα Ρόμπερτς, Τζούλιετ Λιούις, Έμιλι Μιντ

Η Venus είναι μια απλή επιμελής μαθήτρια Λυκείου που 
ζει στο περιθώριο. Όλα αυτά μέχρι την ημέρα που θα ανα-
καλύψει το διαδικτυακό reality παιχνίδι NERVE.Το παιχνίδι 
την ρωτάει: είσαι παίχτης ή θεατής; Εκείνη αποφασίζει να 
γίνει Παίχτης κάτι που αρχικά μοιάζει πολύ διασκεδαστικό 
και αβλαβές. Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στα ύψη και το 
παιχνίδι όσο προχωράει γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο 
μέχρι που αρχίζει να παίρνει άσχημη τροπή. Η Venus και 
ο συμπαίκτης της Ian έχουν έναν και μοναδικό τρόπο να 
ξεφύγουν: να κερδίσουν…

Σκηνοθεσία: Στέφανο Σολίμα 
Παίζουν: Πιερφραντζέσκο Φαβίνο, Γκρέτα Σκαράνο, Ζαν Χιούζες 

Ανγλέιντ, Έλιο Τζερμάνο, Τζούλια Γκοριέτι, Κλαούντια Αμέντολα

Ένας γκάνγκστερ,  γνωστός με το ψευδώνυμο «Σαμουράι» θέλει να 
μετατρέψει μια μικρή πόλη κοντά στη Ρώμη σε Λας Βέγκας.  Ένας 
διεφθαρμένος πολιτικός,  ο οποίος έχει αδυναμία σε νεαρές πόρνες 
και στην κοκαΐνη, τον προστατεύει , με τη βοήθεια ενός ισχυρού 
καρδιναλίου. Όλα τα τοπικά αφεντικά της μαφίας έχουν συμφωνήσει 
να συνεργαστούν για να πετύχουν το κοινό στόχο. Αλλά η ειρήνη δεν 
πρόκειται να διαρκέσει πολύ, και ένας άγριος πόλεμος μεταξύ των 
συμμοριών είναι έτοιμος να καταστρέψει το όνειρο του Σαμουράι.

Κρυμμένη στις σκιές του Κολοσσαίου, η περιοχή Suburra ήταν η 
κρυφή πλευρά του υποκόσμου της Αρχαίας Ρώμης, το μέρος που 
κατοικούσαν τα πιο σκοτεινά μυστικά της. Στη σύγχρονη εποχή, το 
έγκλημα και η διαφθορά έχει εξαπλωθεί βαθιά μέσα στην πόλη, όπου 
τα πάντα μπορούν να αγοραστούν για μια τιμή… Από τον σκηνοθέτη 
του τηλεοπτικού «Gomorra».

«Η Suburra είναι μια ταινία για έναν πολύ πραγματικό κόσμο. Μια 
ταινία που κινείται με ελευθερία μεταξύ απόψεων διαφορετικών 
χαρακτήρων, ισχυρών και αβοήθητων, εξερευνώντας τις πράξεις 
και την ψυχολογία, μέσω προσεκτικής έρευνας. Ένας ακριβής και 
λεπτομερής απολογισμός του κόσμου γύρω μας, ο οποίος δίνει ζωή 
σε μια εικόνα ζωγραφισμένη με επιμέλεια, της πραγματικότητας 
του σήμερα και του τρομερού κίνδυνο της... Ο σκηνοθέτης έχει τη 
δυνατότητα να δημιουργεί κόσμους και να ταξιδεύει τον θεατή και 
αυτή την φορά με το Suburra, το ταξίδι με πήγε πίσω στη Ρώμη. Τη 
δική μου Ρώμη».  Στέφανο Σολίμα.

Σκηνοθεσία: Γκάβιν Γουίσεν 
Παίζουν: Τζ. Κ. Σίμονς, Ε. Χιρς, Τάραν Κίλαμ, Αν. Τίπτον, Κρ. Σάαλ

Ο Μάρτιν, ένας επίδοξος μουσικός που ζει στο Λος Άντζελες, γνωρί-
ζει τον «τρομακτικό» κύριο Γκάλο, πατέρα της συντρόφου του, Τζίνι. 
Ο Γκάλο είναι ένας ισχυρογνώμων επιχειρηματίας που βρίσκεται 
διαρκώς με μια βαλίτσα στο χέρι, δεν έχει χρόνο για ανοησίες και 
όπως αποδεικνύεται ούτε για την κόρη του. Το δείπνο της γνωριμίας 
τους καταλήγει μάλλον σε καταστροφή, καθώς ο Γκάλο δείχνει 
εμφανώς ότι δεν εντυπωσιάζεται από τον Μάρτιν, φέρνοντάς τον 
σε πολύ δύσκολη θέση. Eξι μήνες αργότερα, ο Μάρτιν προσπαθεί να 
μαζέψει τα κομμάτια του μετά τον χωρισμό του από την Τζίνι, όταν ο 
Γκάλο εμφανίζεται στο κατώφλι του αναζητώντας την κόρη του. Το 
κινητό της είναι απενεργοποιημένο και δεν έχει απαντήσει ούτε στα 
μηνύματα ούτε στα e-mail που της έχει στείλει. Παρόλο που είναι το 
τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνει, ο Μάρτιν «πείθεται» από τον 
Γκάλο να τον πάει στο σπίτι της. 

Η Τζίνι όμως, δεν είναι ούτε εκεί κι έτσι ο Μάρτιν και ο κύριος Γκάλο 
αναγκάζονται να περάσουν την υπόλοιπη μέρα αλλά και τη νύχτα 
που ακολουθεί μαζί, αναζητώντας τα ίχνη της σε ολόκληρη την πόλη. 
Καθώς προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στη ζωή της Τζίνι, 
συναντούν τους τρελούς φίλους της και μπλέκουν σε μπελάδες που 
προκαλούν μόνοι τους. Μέσα από υλικές ζημιές και κάποιες παρα-
νομίες, οι δύο άνδρες θα αρχίσουν να χτίζουν μια μάλλον απίθανη 
φιλία, καθώς θα ανακαλύψουν ότι οι ίδιοι, και όχι η Τζίνι, είναι αυτοί 
που στην ουσία έχουν χάσει τους εαυτούς τους…
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Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
(Γεωργίου Βαφόπουλου 3, τηλ: 2310 424 132-3)

«Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη» σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Τσιλινίκου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΘΒΕ 
με θέμα την Θεσσαλονίκη και το πόσο άλλαξε στη διάρκεια 
του τελευταίου αιώνα σε επίπεδο πληθυσμιακής σύστασης, 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης και αρχιτεκτονικής. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Νάσια Γεωργίου, Βασίλης Ισσόπουλος, Έκτωρ 
Καλούδης, Ρούλα Παντελίδου, Γιάννης Πανώριος, Ανα-
στάσης Ροϊλός. Παράσταση: Τρίτη 21 Μαρτίου στις 19:00. 
Είσοδος Ελεύθερη.

Δημοτικό Θέατρο Άνετον
(Παρασκευοπούλου 42, τηλ: 2310 869 869)

Φεστιβάλ «Ανοιχτή Σκηνή-Θεατρικές Φωνές της 
Πόλης»: Για έκτη συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα: Σάββατο 25 Μαρτίου 
στις 21.00 η παράσταση «Γελώντας άγρια» του Κρίστοφερ 
Ντουράνγκ από την θεατρική ομάδα Push your Art Company 
και την Παρασκευή 31 στις 21.00 η παράσταση «Rose 
is a rose is a rose» από την ομάδα Ομάζ ΑΜΚΕ. Είσοδος 
ελεύθερη.

Θέατρο Αθήναιον
(Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 35, τηλ: 2310 832 060)

«Δέκα μικροί νέγροι» από το ομώνυμο μυθιστόρημα της 
Agatha Christie σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. Παί-
ζουν οι ηθοποιοί: Κορίνα Αλεξανδρίδου, Ελένη Βουτυρά, 
Νίκος Γεωργάκης , Κώστας Ζέκος, Γιώργος Ζώης, Μαρία 
Καμακάρη, Γιάννης Νικολάου, Αννέτα Παπαθανασίου, Σάβ-
βας Πασχαλίδης, Οδυσσέας Σταμούλης. Φωνή κατήγορου: 
Μπάμπης Χατζηδάκης. Παραστάσεις: Σάββατο 25 Μαρτίου 
στις 18:15 και στις 21:00, Κυριακή 26 Μαρτίου στις 19:30 & 
Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 16€ (γενική 
είσοδος), 12€ (φοιτητικό – ανέργων – άνω των 65).

Θέατρο Αμαλία

(Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου, τηλ: 2310 888894)

«Το Ψωμί της Νινευί» αφήγηση της ιστορίας δύο προ-
σφύγων σε κείμενο Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη και 
σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Λήδα 
Πρωτοψάλτη και Σταύρος Ζαλμάς. Παραστάσεις: Πέμπτη – 
Σάββατο στις 21:00 & Κυριακή στις 19:00. Εισιτήρια: 15€ 
(γενική είσοδος), 12€ (ανέργων, φοιτητικό).

Θέατρο Αριστοτέλειον
(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ: 2310 262 051)

«Ένα εξοχικό παρακαλώ» κωμωδία του Γιώργου 
Φειδά σε σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια Βασίλη 
Θωμόπουλου με τους Μαριάννα Τουμασάτου, Μάριο 
Αθανασίου, Κώστα Αποστολάκη, Σοφία Μανωλάκου, Άρη 
Τσάπη, Κωνσταντίνα Κομμάτα, Σπύρο Πούλη. Παραστά-
σεις: Παρασκευή στις 21:15 και Σάββατο & Κυριακή στις 
18:15 και στις 21:15. Εισιτήρια: Παρασκευή 12€ (γενική 
είσοδος), Σάββατο-Κυριακή 16€ (γενική είσοδος), 12€ 
(φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Θέατρο Αυλαία
(Πλατεία Χανθ - πλευρά Τσιμισκή, τηλ: 2310 237 700)

«Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου σε σκηνοθεσία του Δήμου 
Αβδελιώδη και ερμηνεία Βερονίκης Αργέντζη. Τελευταίες 
παραστάσεις: Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαρτίου στις 
21:00. Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (φοιτητές, 
άτομα άνω των 65, πολύτεκνων, ΑΜΕΑ, προπώληση).

«Σωσίβιος» μια κωμική ιστορία του Στέλιου Ναλμπάντη 
σε σκηνοθεσία Δέσποινας Πανταζή. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Δημήτρης Αϊναλής, Λίνα Αλιχανίδου, Μιχάλης Ζουριδάκης, 
Βάγια Θώμου, Γιώργος Κυργίδης, Στράτος Λαζαρίδης, 
Στέλιος Ναλμπάντης, Μαρία Προδρόμου,  Κατερίνα Σταμνά, 
Θοδωρής Τρεμόπουλος, Κώστας Τσουγκράνης, Αγγέλα 
Χατζηβασιλειάδου, Κική Ψαράκη. Παραστάσεις: Σάββατο 
25 Μαρτίου στις 18:00. Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 5€ 
(ατέλειες).

«Θα Πεθάνω αν Πεθάνεις» ένα έργο που μιλά για την 

εγκατάλειψη, τη μη αποδοχή και την άρνηση, της Σουηδής 
συγγραφέως Anna Maria Nygren σε σκηνοθεσία Έλενας 
Πέγκα και μετάφραση Βασίλη Παπαγεωργίου. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Γιώργος Βουβάκης, Ορέστης Καρύδας, Κατερίνα 
Μισιχρόνη, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη. Παραστάσεις: Τετάρτη 
29, Πέμπτη 30 & Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο).

«Μακμπέττ» η επίκαιρη πολιτική αλληγορία σε μετα-
ποκαλυπτικό φόντο, του συγγραφέα Ευγένειου Ιονέσκο 
σε σκηνοθεσία Δημητρίου Χατζηθεοδοσίου. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Νίκος Πολοζιάνης, Χρήστος Ντόβας, Εφη Σισμανί-
δου, Μάριος Ζαρδαβάς, Ιόλη Ραγκούση, Νίκος Κορεξιανός, 
Δημήτρης Ελιάς. Παραστάσεις: Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 
Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ 
(μειωμένο).

«Το όνειρο ενός γελοίου» μονόλογος του Φιοντόρ Ντο-
στογιέφσκι, από τον Δημήτρη Βερύκιο, σε σκηνοθεσία Τάκη 
Χρυσικάκου. Παράσταση: Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (άνεργοι, φοιτητές , 
πολύτεκνοι, προπώληση).

Θέατρο Εγνατία
(Πατριάρχου Ιωακείμ 1, τηλ: 2310 231 431)
«Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας» η αργοναυ-
τική εκστρατεία σε κείμενο Παρασκευά Καρασούλου και 
σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ναταλία 
Λαμπαδάκη, Γιάννης Διονυσίου, Στρατής Ανούδης, Απόλλων 
Δρικούδης, Ευτυχία Σπυριδάκη, Νικόλας Βατικιώτης, Δημή-
τριος Χατζηθεοδοσίου, Μελίνα Ατρείδου, Ηλίας Τσάκωνας, 
Άννα Μανούδη, Ιωάννα Δημητριάδου, Daniel Arrando, 
Βαγγέλης Γεωργιάδης, Λάζαρος Βρουλάκος. Παραστάσεις: 
Σάββατο 25 Μαρτίου στις 18:00 & Κυριακή 26 Μαρτίου στις 
11:30. Εισιτήρια: 10€, 7€.

Θέατρο Σοφούλη
(Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, τηλ: 2310 423 925)

«Δεν υπάρχει σωτηρία» μία κωμωδία του William 
Shakespeare σε διασκευή και σκηνοθεσία Στέλιου Βραχνή 
και μετάφραση της ομάδας θεάτρου «Άνευ Όρων». Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, Δέσπω Πύρτσιου, 
Στέλιος Βραχνής, Αναστασία Τέη, Γιώργος Καραμανλής, 
Βίκτωρ Μπενουζίλιο. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 
25 Μαρτίου στις 21:00 & Κυριακή 26 Μαρτίου στις 20:00. 
Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος) , 6€ (φοιτητικό, ατέλεια, 
ανέργων, AμεΑ, ομαδικό 10 ατόμων).

«Το όνειρο ενός γελοίου» μονόλογος του Φιοντόρ Ντο-
στογιέφσκι, από τον Δημήτρη Βερύκιο, σε σκηνοθεσία Τάκη 
Χρυσικάκου. Παραστάσεις: Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Μαρτίου 
στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (άνεργοι, 
φοιτητές , πολύτεκνοι, προπώληση).

Θέατρο «Τ»
(Αλ. Φλέμινγκ 16, τηλ: 2310 854 333)
«Burn Baby Burn» της Carine Lacroix, που αφηγείται την 
ιστορία δύο κοριτσιών. Σε σκηνοθεσία Παύλου Παναγιωτίδη 
με τους  Στελλίνα Βογιατζή, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Δημήτρης 
Κοΐδης. Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο στις 21:30 
και Κυριακή στις 17:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 
8€ (μειωμένο).

«Los Topografos», μια χιουμοριστική περιπέτεια 
του Cruz Rosta, σε σκηνοθεσία Σταύρου Ευκολίδη και 
μετάφραση και δραματολογική επεξεργασία του σκηνοθέτη 
και της Μάρας Τσικάρα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μυρσίνη 
Χρυσοχοΐδου, Γιώργος Δημητριάδης, Ματίνα Κουλουριώτη, 
Αλέξανδρος Κωχ. Παραστάσεις: Κυριακή 26 στις 22:00 και 
Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 στις 21:30. Εισιτήρια: 10€, 7€.

Θέατρο Φλέμιγκ
(Μισραχή 15, τηλ: 2310 812 000)

«Το Πείραμα» του Edward Albert, σε σκηνοθεσία 
Χριστίνας Μαγκάκη με τον Γρηγόρη Μήτα στον κεντρικό 
ρόλο, τον Νίκο Παπάζογλου και την Μικαέλα Καλλινίκου. 
Το έργο είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Παραστάσεις: 
Σάββατο 25 & Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 21:30. Εισιτήρια 
10€ (γενική είσοδος), 7€ (φοιτητικό) 5€ (ΑμεΑ, άνεργοι, 
πολύτεκνοι).

Κινηματοθέατρο Αλέξανδρος
(Εθνικής Αμύνης 1, τηλ: 2310 287 724)

 «Καθρέφτες ΙΙ» έργο που αφορά την αλήθεια της 
ύπαρξης, της Άντας Τσεσμελή Edwards και του Δημήτρη 
Μποσκαΐνου, από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τoν μη κερδοσκο-
πικό θεατρικό σύλλογο ΟmΑ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Τάσος 
Χαλκιάς, Νίκος Νικολάου, Γιολάντα Μπαλαούρα, Άντα Τσε-
σμελή Edwards, Δέσποινα Γωνιάδου, Φίλιππος Ζαρφειάδης. 
Τελευταίες παραστάσεις: Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Μαρτίου 
στις 21:00. Είσοδος ελεύθερη.

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ: 2315 200 000)
*Για όλες τις παραγωγές του ΚΘΒΕ τα εισιτήρια 
κυμαίνονται από 5€ έως 13€

#ατζέντα_θεάτρου



29

Bασιλικό Θέατρο
(Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου)

«Ψύλλοι στα αυτιά» η κωμωδία του Ζωρζ Φεντώ για 
θέματα απιστίας στα παντρεμένα ζευγάρια, σε μετάφραση 
Μίνωα Βολανάκη και σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Καύκας, Βιβή Μιτσίσκα, Τάσος 
Πεζιρκιανίδης, Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Κώστας Σαντάς, 
Εύη Σαρμή, Δημήτρης Σιακάρας, Πολυξένη Σπυροπούλου, 
Γιώργος Σφυρίδης, Εύα Σωφρονίδου, Χρύσα Τουμανίδου, 
Γιάννης Τσάτσαρης, Θάνος Φερετζέλης, Ταξιάρχης Χάνος. 
Παράταση Παραστάσεων: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρα-
σκευή-Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00.

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Ανεμοδαρμένα ύψη» μια ιστορία αγάπης και εκδίκησης 
σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβρια-
νού. Παίζουν οι ηθοποιοί: 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, Πέ-
μπτη-Παρασκευή-Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00.

Μονή Λαζαριστών
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

«Γκιάκ» μια παράσταση ιστορικού περιεχομένου του Δη-
μοσθένη Παπαμάρκου, σε διασκευή και σκηνοθεσία Γεωρ-
γίας Μαυραγάνη με τους Ιωάννα Δεμερτζίδου, Εμμανουήλ 
Κοντός, Νικόλαος Κουσούλης, Εμμανουέλα Μαγκώνη, 
Δημήτρης Μορφακίδης, Μιχάλης Σιώνας, Άννη Τσολακίδου. 
Παραστάσεις: Τετάρτη στις 18:00, Πέμπτη –Παρασκευή 
–Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00.

«Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, μία παράσταση 

ιστορικού περιεχομένου για την Ελλάδα του μεσοπολέμου, 
της Κατοχής και του Εμφυλίου σε σκηνοθεσία Θανάση 
Παπαγεωργίου με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Κατερίνα Αλέξη, Μομώ Βλάχου, Θανάσης Δισλής, 
Έφη Δρόσου, Γιώργος Ευαγόρου, Ελένη Ζιάννα, Λένη 
Θυμιοπούλου, Θόδωρος Ιγνατιάδης, Γιάννης Καραμφίλης, 
Δημήτρης Κολοβός, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Βασίλης 
Λέμπερος, Άννα Μαντά, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Χρίστος 
Νταρακτσής, Λίλιαν Παλάντζα, Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Χάρης Παπαδόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Θάλεια 
Σκαρλάτου, Τζένη Σκαρλάτου, Θόδωρος Σκούρτας, Μάρα 
Τσικάρα, Κοραλία Τσόγκα,  Μαρία Χατζηϊωαννίδου,  Άννη 
Χούρη. Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευ-
ή-Σάββατο 20:00, Κυριακή 19:00.

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
(25ης Μαρτίου και Παραλία, τηλ: 2310 895 800)

«Ταρτούφος ή Οι απατεώνες» σκοτεινή κωμωδία του 
Μολιέρου σε διασκευή και σκηνοθεσία των Αιμίλιου Χει-
λάκη και Μανώλη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αιμίλιος Χειλάκης, 
Άλκις Κούρκουλος, Ρούλα Πατεράκη, Αθηνά Μαξίμου, 
Άγγελος Μπούρας, Γιάννα Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος 
Βάρθης, Γιώργος Λιάντος, Τσιμάρας Τζανάτος, Φραγκίσκη 
Μουστάκη. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 25 & 
Κυριακή 26 Μαρτίου στις 18:00 και στις 21:00. Εισιτήρια: 
22€, 18€, 15€, 14€.

«Δε σε ξέχασα ποτέ» μουσικοθεατρική παράσταση με 
αντικείμενο τον έρωτα στο πλαίσιο της προσφυγιάς και της 
μετανάστευσης, του Λέοντα Α. Ναρ, σε σκηνοθεσία Μιχάλη 
Σιώνα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης 
Χαρίσης. Ακούγονται οι: Στέλλα Καμπουρίδου, Γιώργος Μι-
ναχείλης, Ηλίας Σαρηγιαννίδης. Παραστάσεις: Παρασκευή 
31 Μαρτίου, Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Απριλίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: 15€, 12€, 10€ (μαθητικό – φοιτητικό – κάρτα 
ανεργίας – άνω των 65), 7€ (ομαδικό).

Μπενσουσάν Χαν
(Εδέσσης 6, Άνω Λαδάδικα, τηλ: 6984 244 577)

 «Ο Εξορκισμός» από το θέατρο του Άλλοτε σε κείμενο 
Μαρίας Ράπτη και σκηνοθεσία Βαρβάρας Δουμανίδου. Παί-

ζουν οι ηθοποιοί: Όλγα Καλαμάρα, Δημήτρης Βασιλειάδης, 
Βαρβάρα Δουμανίδου, Τζώρτζια Βογιατζόγλου, Στέργιος 
Κωνσταντζίκης. Παραστάσεις: Σάββατο 25, Κυριακή 26, 
Πέμπτη 30 & Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 
10€.

Πολυχώρος ΕΝΩ
(Ερμού 11 με Ίωνος Δραγούμη, τηλ: 2310 257 637)

«Παραμυθιάζομαι» κωμική παράσταση από την Θεατρική 
ομάδα των rAwmAntics, σε κείμενο Μανώλη Δραμηλαράκη 
και σκηνοθεσία Νατάσας Τσακιρίδου. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Λένια Κοκκίνου, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Κων-
σταντίνα Τσαγιάννη, Κατερίνα Χατζηαναστασίου, Δημήτρης 
Τσάλμας, Μανώλης Δραμηλαράκης, Μαριέττα Χρυσουλά. 
Παραστάσεις: Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 22:00. 
Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.

Radio City
(Λεωφ. Βασ. Όλγας 11 - Παρασκευοπούλου 9 Φάληρο, 

τηλ: 2310 824 970, 2310 819 153)
«Άμλετ ο Β’» κωμωδία του Σάμιουελ Μπόμπρικ, σε 
σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη και μετάφραση Ερρίκου 
Μπελιέ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Κωνσταντίνου, 
Χριστίνα Τσάφου, Βάσω Γουλιελμάκη, Γιώργος Χατζής, 
Πάνος Σταθακόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Κωνστα-
ντίνος Κυριακού, Χρήστος Γιάνναρης, Γιάννης Ζαράγκαλης. 
Παραστάσεις: Σάββατο 25 Μαρτίου στις 18:30 και 21:30, 
Κυριακή 26 Μαρτίου στις 19:30, Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 
20:00, Πέμπτη 30 & Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 21:30. Ει-
σιτήρια: 20€ (πλατεία), 17€ (λαϊκή απογευματινή Σαββάτου), 
17 € (εξώστης), 14€ (φοιτητές-παιδικά-ΑμεΑ-άνεργοι), 15€ 
(πολύτεκνοι-άνω των 65).

Studio ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ
(Κασσάνδρου 132, τηλ: 2310 216 567)

«Το ωχρό άλογο» έγκλημα της Αγκάθα Κρίστι σε σκη-

νοθεσία Μόνας Κιτσοπούλου και Γιώργου Γκασνάκη και 
δραματουργική προσαρμογή Κώστα Ταρπατζή. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Θωμάς Αμαξόπουλος, Κατερίνα Γανδά, Μάρθα 
Κιοσσέ, Νίκος Παλπάνης, Στάθης Παπουλίδης, Χριστίνα Ριζί-
δου, Κώστας Ταρπατζής. Αφηγητές οι: Νατάσα Αγγελοπού-
λου, Γιώργος Γκασνάκης, Γιώργος Καμπούρης, Ελένη Καρα-
μεσίνη, Στεφανία Κουφοπούλου, Δανάη Μηλίνη. Τελευταία 
παράσταση: Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 21:15. Εισιτήρια: 
10€ (γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό), 5€ (ανέργων).

Studio Vis Motrix
(Εδισσόν 4, τηλ: 6975 594 373, 6986 254 521)

«Ο υπολοχαγός του Ίνισμορ» μαύρη κωμωδία του 
Martin McDonagh σε σκηνοθεσία Σπύρου Αθηναίου και 
μετάφραση του σκηνοθέτη και της Βαλεντίνας Μπουζαλά. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Διμηνάς, Νατάσα Αραμπατζή, 
Δημήτρης Καστέλλος, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Τρι-
αντάφυλλος Δελής, Γιάννης Τσότσος, Λάμπρος Σταυρινόπου-
λος, Οδυσσέας Ζήκας. Παραστάσεις: Σάββατο 25, Κυριακή 
26, Δευτέρα 27 και Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 21:00.

Studio29A
(Πτολεμαίων 29Α, τηλ: 6950108129, 6978452043)
«Λύκος» (Homo Homini Lupus) από τη θεατρική ομάδα 
«Δυο trees» σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιάννη Τσιαβού. 
Τελευταία παράσταση: Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 22:15. 
Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 5€ (φοιτητικά, ανέρ-
γων, ατέλειες), ελεύθερη είσοδος με το «εισιτήριο που 
περιμένει».

Θέατρο Άρατος 
Η πρόταση της εβδομάδας

(Μοσκώφ 12, τηλ: 2315 312 487)

«Αυγά μαύρα», μια αληθινή ιστορική παράσταση του 
Διονύση Χαριτόπουλου, σε σκηνοθεσία και μουσική επι-
μέλεια του Κώστα Αβραμίδη, με ερμηνεία του ίδιου και 
της Μαρίας Ανθίδου. Παράταση παραστάσεων: Σάββατο 25 
& Κυριακή 26 Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 8€ (γενική 
είσοδος), 5€ (ανέργων)

#ατζέντα_θεάτρου
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Αίθουσες τέχνης
Artforum Gallery (Τσιμισκή 113, τηλ. 2310 25 7552)

Έκθεση έργων του Σάββα Πουρσανίδη 
«...Ο Σάββας Πουρσανίδης κάνει ηρωική ζωγραφική, θηρεύ-
οντας το πιο υψηλό, το πιο επικό ύφος.» 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 10 Απριλίου

Artis Causa Galery (Μητροπόλεως 97, τηλ. 
2310.223041)

2η Μπιενάλε Ελλήνων- Ινδών Σπουδαστών Χαρακτικής 
2015  
Πρόκειται για ex-libris, με θεματολογία Αρχαία Ελληνική 
Τραγωδία - Αρχαία Ελληνική Μυθολογία, μικρόσχημα  
χαρακτικά έργα, όπου πριν μερικούς αιώνες λειτουργούσαν 
ως εύσημα ιδιοκτησιακής  επιβεβαίωσης  των πολυτελών 
εκδόσεων στο περιθώριο των βιβλίων που είχαν στην 
κατοχή τους οι εύποροι ευγενείς. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 
8 Απριλίου

Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης (Εγνατία 109, τηλ. 
231 026 3308)

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής «Σπουδή στον Άθω» 
Η Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 
Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο της Μόσχας, παρουσιάζει την 
ομαδική Έκθεση με έργα Αγιορειτών μοναχών και Ρώσων 
καλλιτεχνών με τίτλο «Σπουδή στον Άθω». 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 22 Απριλίου

Βιτρίνες τέχνης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος (Καρόλου Ντηλ 33)

Έκθεση κοστουμιών του ΚΘΒΕ  
Στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ, οι περαστικοί θα έχουν την ευ-
καιρία να θαυμάσουν από κοντά κοστούμια των Σ. Βασιλείου, 
Α. Βέττα, Δ. Ζαρίφη, Ρ. Γεωργιάδου, Γ. Ζιάκα, Γ. Μαυροϊδή, 
Α. Ντούτση, Φ. Πατρικαλάκη, Ι. Παπαντωνίου, Γ. Πάτσα, Ν. 
Σαχίνη, Β. Φωτόπουλου αλλά και ζωγραφικές μακέτες των 
Ν. Εγγονόπουλου, Λ. Ζαΐμη και Δ. Φωτόπουλου (αντίγραφα) 
οργανωμένα σε τρεις ενότητες: Αρχαίο Δράμα, Σαίξπηρ και 
Μολιέρος. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 10 Aπριλίου

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονί-
κης (Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ. 231 042 4132)

Έκθεση «Γυάρος: η απομόνωση του χτες, πνοή οράματος 
σήμερα»  
Νησί εξορίας, τόπος βασανιστηρίων, καρδιά του περιβαλλο-
ντικού προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Μία άγνωστη πλευρά 
της Γυάρου θα ανακαλύψουν όσοι επισκεφθούν την έκθεση. 
Την έκθεση φωτογραφίας που έχει επιμεληθεί ο Θανάσης 
Κοττάς συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και 
Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, το WWF Ελλάς και 
το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Μαρτίου

Γενί Τζαμί (Αρχαιολογικού Μουσείου 30, τηλ. 231 085 
7978)

 «Το Δάσος κάτω από το δρόμο» 
Την περιοδική έκθεση παρουσιάζουν στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 7 Απριλίου

Κρατήσεις για ομάδες & σχολεία: κα. Θάλεια-Μα-
ρία Αλεξάκη, τηλ. 2313 318534, Ωράριο λειτουργίας: 
Τρίτη-Παρασκευή 10:00 - 18:00, Σάββατο 11:00 - 15:00, 
Κυριακή-Δευτέρα κλειστά

2 Concept Store

«Paper Travels» της Dorothee Mesander 
Γεννημένη στην Ολλανδία , ζει και εργάζεται πολλά χρόνια 

#εικαστικά
στην Ελλάδα . Η αγάπη της για το κολάζ και για τα παλιά 
έντυπα , φωτογραφίες , περιοδικά και χάρτες την οδήγησαν 
στην δημιουργία μιας σειράς έργων , όπου μικρές ιστορίες 
εκτυλίσσονται μέσα από την σύνθεση τους. Με μια διάθεση 
ρετρό αλλά και μοντέρνα ταυτόχρονα , ταξιδεύει τον θεατή 
σε λεπτομερής αναζήτησή τον  στοιχείων της ιστορίας του 
έργου. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 17 Απριλίου

Defacto (Π. Μελά 19, τηλ. 2310263674)

«Ασυνέχεια» του φωτογράφου Πάρι Παρίση  
Η έκφραση του σώματος με όλη του την ένταση σε διαδοχικά 
κλικ που παγώνουν την κίνηση, καταγράφουν το στιγμιαίο, το 
ίχνος σε ένα χώρο υποβλητικό και δημιουργούν Ασυνέχεια. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 24 Απριλίου

Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ (Λεωφόρος Νίκης 17 & Καρόλου Ντηλ 
1, τηλ. 2310278868)

Έκθεση: «Διαφάνειες και Αντανακλάσεις: 100 χρόνια 
από τη γέννηση του Kurt Wendlandt» 
Πρόκειται για την πρώτη αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη 
στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται έργα του από το 1958 
έως το 1979. Πρόκειται για την πρώτη αναδρομική έκθεση 
του καλλιτέχνη στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται έργα 
του από το 1958 έως το 1979, και διοργανώνεται από την 
Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 
το Goethe-Institut Thessaloniki, την ARTSetc. Intercultural 
Dialogues και την Arts & Reflections. Διάρκεια Έκθεσης: 
Έως 8 Απριλίου

Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 231 024 3459)

«Συναντήσεις» του Δημήτρη Μεταξά 
Η καταγραφή του ρεαλιστικού και του υπερρεαλιστικού στα 
έργα ζωγραφικής και η αποτύπωση αγαπημένων τοπίων 
κυριαρχούν στην έκθεση «Συναντήσεις». Στη προσπάθεια 
αυτής της καταγραφής ο Δημήτρης Μεταξάς χρησιμοποίησε  
υλικά όπως το κάρβουνο, το λάδι και το ακρυλικό. Στόχος 
του υπήρξε η πιο στενά ρεαλιστική απόδοση του σχεδίου 
και του αρμονικού  συνδυασμού  των χρωμάτων και των 
συναισθημάτων. Mε τη φωτογραφική τέχνη ασχολήθηκε 
την τελευταία διετία. Τα θέματα του είναι κυρίως τοπία, 
από την πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, και από μέρη στα οποία 
ταξίδεψε. Η ματιά της στιγμής, η  ανάγκη της αναζήτησης του 
ξεχωριστού και το πάθος  του νεοφώτιστου χαρακτηρίζει το 
έργο του. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Μαρτίου

Remezzo (Ν. Πλαστήρα 2, πλαζ Αρετσούς, τηλ. 
2313314572, 2313 314 578 )

Ατομική έκθεση του Γιάννη Χρηστακίδη 
Η ζωγραφική του παραστατική , αφηγηματική, μιας 
ατμοσφαίρας  που παραπέμπει στο Αρχιπέλαγος του Ελύτη 
– Ρίτσου – Τσαρούχη – Βασιλείου – Ντε Κίρικο. Η τάση της 
έκφρασής του όσο το δυνατόν απλή μεταδοτική - ψυχοτρό-
φα, σαν Παραμύθι. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Μαρτίου

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη 
Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, τηλ. 231 059 3270 )

Έκθεση «Τζον Μπέρτζερ: Ένας ριζοσπάστης ουμανι-
στής» Τριάντα σχέδια, ζωγραφιές και προβολές ταινιών 
και αποσπασμάτων από εκπομπές του Τζον Μπέρτζερ, 
του ριζοσπάστη ουμανιστή που κοινοποίησε τον θαυμαστό 
κόσμο της ιστορίας της τέχνης στο ευρύ κοινό, έργα που 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά δύο μήνες μετά το θάνατό 
του παραχωρημένα ειδικά από τον γιό του Ιβ και από ιδιω-
τικές συλλογές, αποτελούν το υλικό της έκθεσης. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 13 Απριλίου

Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, τηλ. 231 058 
9185)

«Η Μνήμη της Επανάστασης. Σύγχρονοι Έλληνες Εικα-
στικοί-100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση» 

Στη διάρκεια των 100 χρόνων μετά την Οκτωβριανή 
Επανάσταση που συμπληρώνονται φέτος, τα σύμβολα, οι 
εικόνες, τα μηνύματα και τα συνθήματα, το πνεύμα, η ορμή, ο 
δυναμισμός και οι διαστάσεις ενός από τα ιστορικά γεγονότα 
που συγκλόνισαν τον κόσμο και καθόρισαν την ιστορία 
του 20ού αιώνα, παραμένουν επίκαιρα και αποτυπώνονται 
στη δημιουργία πολλών σύγχρονων εικαστικών. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 22 Ιουλίου

ΓΚΑΛΕΡΙ ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Τσιμισκή 52, τηλ. 
2310240416)

Έκθεση των καλλιτεχνών Γιώργου Λαζόγκα, Γιώργου 
Λάππα, Αφροδίτης Λίτη 
Ζωγραφικοί σχεδιασμοί του Γιώργου Λαζόγκα, γλυπτικές 
συνθέσεις του Γιώργου Λάππα, αντικείμενα, κατασκευές ή 
εγκαταστάσεις, από μέταλλα, γύψο, ύφασμα, δέρματα και 
γλυπτικά αντικείμενα της Αφροδίτης Λίτη, φύλλα, δέντρα, 
λουλούδια, καρποί, πουλιά, πεταλούδες, έντομα, σκαθάρια, 
σκαραβαίοι, σαύρες… από μέταλλα, σμάλτο, ημιπολύτιμους 
λίθους, φίλντισι, κομμάτια καθρέφτη.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Μαρτίου

Myrό Gallery (Νικηφόρου Φωκά 8, τηλ. 2310 269187)

Έκθεση ζωγραφικής της Φωτεινής Τσακιρούδη 
Η καλλιτέχνις, σε δήλωση (statement) για την έκθεση της 
επισημαίνει: “Επίκεντρό μου ο άνθρωπος. Αυτό το τέλεια 
ατελές ον που είναι από τη φύση του γεμάτο παράδοξα. Αγα-
πώ τη δυναμική και τις αδυναμίες του, το πολύπλευρο-πο-
λυδιάστατο του χαρακτήρα του. Εμπνέομαι από το κάλλος 
και αβίαστα το διακρίνω. Σκοπός μου είναι να αποδώσω την 
ομορφιά που υπάρχει γύρω μου με έναν πιο ενδιαφέροντα 
τρόπο. Να δείξω πως υπάρχει και κάτι παραπάνω. Παλεύω 
να σπάσω το ψυχρό προσωπείο του «ωραίου», να το αποτυ-
πώσω με πάθος, ζωντάνια, ευφορία , να το παραποιήσω. Για 
τον λόγο αυτόν επιλέγω καθαρές γραμμές, έντονες αντιθέ-
σεις, ξεκάθαρες φόρμες και φωτεινά δυναμικά χρώματα.”. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 8 Απριλίου

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Αγίου Δημητρίου 
159Α, τηλ. 2310 247111)

Έκθεση έργων του διαγωνισμού «Λουκάς Βενετούλιας» 
Έκθεση των έργων, που υποβλήθηκαν 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 ανταποκρίθη-
καν στην πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό και έστει-
λαν στο Τελλόγλειο τα έργα τους, μεταξύ των οποίων πολλά 
μεγάλων διαστάσεων.  Διάρκεια Έκθεσης: Έως 31 Μαρτίου

«Επιλογές ενός τολμηρού συλλέκτη» 
Η πρώτη παρουσίαση της Συλλογής Τσιγκόγλου, η οποία ανα-
δεικνύει με μοναδικό τρόπο τη διαδρομή της μοντέρνας και 
σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα μέσα από περισσότερα από 
200 έργα  ζωγραφικής, χαρακτικά και γλυπτά σημαντικών 
δημιουργών. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 26 Απριλίου

(Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη & Πέμπτη 9.00 – 14.00, Τετάρτη 
& Παρασκευή 9.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00, Σάββατο & 
Κυριακή 10.00 – 18.00. Δευτέρα κλειστά.)

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου και 
Παραλία, τηλ. 2310895800)

Έκθεση έργων ζωγραφικής του Σάμη Ταμπώχ με τίτλο 
«Το Άλλο Αλφάβητο» 
Ο θεσσαλονικιός εικαστικός, Σάμης Ταμπώχ, αποτυπώνει σε 
χαρτί  χειρόγραφα γράμματα εβραϊκού αλφαβήτου. Η έκθεση 
περιλαμβάνει 24 έργα, τα 2 εκ των οποίων αναφέρονται 
στο χάος πριν από την γέννηση του αλφαβήτου. Σύμφωνα με 
τον καλλιτέχνη «Το χαρτί είναι υλικό με μνήμη. Δεν ξεχνά 
ποτέ! Αν το διπλώσεις ή το τσαλακώσεις, θα διατηρήσει τις 

αρχικές πτυχώσεις στο σώμα του. Η μόνη περίπτωση να 
χάσει τη μνήμη του είναι να το παραδώσεις στη φωτιά ...Τα 
χειρόγραφα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου έχουν έντο-
νη σχέση με την αναπαράσταση. Για παράδειγμα, το γράμμα 
Μπετ θυμίζει το περίγραμμα ενός χώρου στον οποίο μπορεί 
κάποιος να αισθανθεί ασφάλεια, ενώ η ίδια η λέξη «μπετ» 
σημαίνει «σπίτι». Το γράμμα Ρες θυμίζει το περίγραμμα 
μιας ανθρώπινης κεφαλής, ενώ η λέξη «ρες» σημαίνει αρχή 
και κεφαλή». Αναφέρει επίσης ότι ένα έργο του, το οποίο 
παρουσιάζεται στην έκθεση, το ‘Εν αρχή’ έχει διπλή εκδοχή. 
«Η πρώτη εκδοχή (0) είναι του 1989, ενώ η δεύτερη εκδοχή 
(00), σαφώς σκοτεινότερη, ανήκει στο 2017». Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 2 Απριλίου

ΝΟΗΣΙΣ (6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης, τηλ. 
231 048 300)

Έκθεση «Τιθασεύοντας το φώς»  
Η Έκθεση περιλαμβάνει:α) Την ιστορία της φωτογραφίας 
με κείμενα, εικόνες και χαρακτηριστικά εκθέματα από την 
camera obscura μέχρι την ψηφιακή φωτογραφία. β) Την 
τεχνολογία της Φωτογραφίας με κείμενα, φωτογραφίες, 
διαγράμματα και εκθέματα. γ) Είδη της φωτογραφίας. Σε μια 
μεγάλη οθόνη προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό το οποίο 
περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφιών διαφόρων κατηγοριών, 
όπως ειδησεογραφικές, τοπίου, καλλιτεχνικές, προσωπικές, 
επιστημονικές κ.ά.  δ) Συλλογή Μελετίου. Ο κορμός της συλ-
λογής θα παρουσιασθεί όπως είχε οργανωθεί στο εκθετήριο 
του Τεχνικού Μουσείου, στη Σίνδο και θα εμπλουτισθεί με 
οπτικοακουστικό υλικό του συλλέκτη/δωρητή. ε) Διαδραστικά 
εκθέματα. Εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η εμπειρία των επι-
σκεπτών, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν να προσεγγίσουν 
καλύτερα οπτικά φαινόμενα ή τεχνολογίες της φωτογραφίας.
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Ιουνίου

(Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά Τρίτη – Παρασκευή 10:00 
– 14:00, Σάββατο 12:00 - 18:00 και Κυριακή 11:00 -  18:00. 
Επισκέψεις σχολικών ομάδων Τρίτη – Παρασκευή 09:00 – 
14:00 τηλέφωνο 2310 383 000, εσωτ. 104.)

Αίθουσα Τέχνης  
της Φιλοπτώχου  

Αδελφότητος Ανδρών 
Θεσσαλονίκης 

Η πρόταση της εβδομάδας

(Αγ. Σοφίας 38, τηλ. 2310-220.700, 2310-277.911)

«Ελληνίδες των αρχών του 20ου αιώνα» 
μέσα από τα τεκμήρια του Αρχείου Γεωρ-
γίου Κωνσταντινίδη

Μέσα από τα εκθέματα, σημαντικά τεκμή-
ρια από το σπουδαίο αρχείο που διαθέτει ο 
Γενικός Γραμματέας της Φ.Α.Α.Θ. κ. Γεώργιος 
Κωνσταντινίδης, καταξιωμένος μουσικός 
– πιανίστας, ενεργός δικηγόρος και  συλλέ-
κτης,  αναδεικνύονται  οι  γυναίκες του 20ου 
αιώνα : γυναίκες λόγιες, γυναίκες καλλονές,  
γυναίκες της τέχνης, γυναίκες της Θεσσαλο-
νίκης, γυναίκες στον πόλεμο, γυναίκες και 
φιλανθρωπία.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Μαρτίου
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Γεννημένος στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 
1965, ο ζωγράφος Φώτης Ασπρομάτης, 
«ΦΩΤΗνός», έχει αφιερώσει τη ζωή του 
στην τέχνη. Έργα του έχουν κρεμαστεί και 
στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό, με 
αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στο προ-
εδρικό Μέγαρο Ρώμης, τον Ιανουάριου του 
2016. Έχει λάβει μέρος σε  ομαδικές εκθέ-
σεις και πέντε ατομικές με μεγάλη επιτυχία. 
Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές, 
αλλά και ψηφιακά, σε διαδικτυακές Γκαλερί 
σε Παρίσι και Ν.Αφρική. Είχε ένα πολύ ιδιαί-
τερο όραμα, να δει του πίνακες του να παίρ-
νουν σάρκα και οστά από… ασήμι. Όπως και 
έγινε.  

Η μετατροπή του πίνακα σε γλυπτό πιθανώς 
να χρησιμοποιείται κι από άλλους καλλι-
τέχνες, αλλά στην περίπτωση μας η σκέψη 
ήταν του… ζωγράφου. «Αυτή η ιδέα μου 
ήρθε επειδή λατρεύω τη γλυπτική σε… κό-
σμημα. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
δουλειάς μου, είναι η γυναικεία φιγούρα και 
θέλω - κάποια στιγμή - να τη δω σε ύψος… 
δύο μέτρων. Έτσι γεννήθηκε και η ιδέα του 
κοσμήματος από τα έργα μου. Αρχικά έλαβε 
τη μορφή… σκουλαρικιών τα οποία και έγι-
ναν ανάρπαστα». Για τον κύριο Ασπρομάτη 
η ζωγραφική είναι τέσσερα συναισθήματα, 
έρωτας, αγάπη, πόνος και θλίψη. Τα κύρια 
θέματα των έργων που είδαμε σε αίθουσα 
της ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη αφορούσαν στη 
γυναίκα και στη θάλασσα. Η σειρά έργων 
του με τίτλο « Ένα βήμα μπροστά», με εμ-
βληματικό κυρίως στοιχείο του τις γυναικεί-
ες φιγούρες, μεταφέρθηκε σε κόσμημα από ασήμι, φινι-
ρισμένο με χρυσό και σμάλτο. Μάλιστα η συλλογή είναι 
συλλεκτική, αριθμημένη με υπογραφή. 

«Για μένα η γυναίκα είναι ζωή. Είναι μάνα, είναι αδελφή, 
σύζυγος, ερωμένη». Υπογραμμίζει τη θέση της – σε όλη 
του τη δουλειά - τονίζοντας ότι «χωρίς τη γυναίκα δεν 
υπάρχουμε». Όσον αφορά στα πλοία «είναι τα ταξίδια 
της ψυχής» και φαίνεται πόσο λατρεύει τη θάλασσα, θη-
λυκό κι αυτή… Η ζωγραφική είναι όλη του η ζωή «πολύ 
συνειδητοποιημένα, ακόμα κι αν δεν μπορώ να βγάλω 
τα προς το ζειν, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο…» Το 
ρεύμα που έχει επηρεάσει τον «ποιητή των χρωμάτων» 
είναι ο ιμπρεσιονισμός, αλλά προσπαθεί να φέρει μία 
δική του σχολή, ένα λιτό και δωρικό ρυθμό πάνω στις 
φιγούρες…

Μόδα… «ζωγραφισμένη»

Ο κ Ασπρομάτης αποκαλύπτει στην Κarfitsa ότι οι γυ-
ναικείες του φιγούρες θέλει να ταξιδεύσουν πολύ μα-
κριά. «Είμαι ήδη σε επικοινωνία με επώνυμους οίκους 
μόδας του εξωτερικού… Οπότε θα κριθούν και από το 
αποτέλεσμα. Υπάρχουν προτάσεις και για έκθεση στο Πα-
ρίσι». Για τις δυσκολίες της δουλειάς προσθέτει ότι «μπο-
ρεί να χρειαστεί να ζωγραφίζω 13 ώρες συνεχόμενα. Σε 
ένα δημιουργό δεν μετράει το παίδεμα. Στο δημιουργό 
μετράει όταν φτάνει να τελειώνει κάτι την ώρα που υπο-
γράφει… Αυτή είναι η μαγική στιγμή. Όσο για τα έργα μου, 
τους πίνακες, είναι όλα παιδιά μου, τα δέχομαι όπως εί-
ναι…. Σ’ αυτή τη φάση, θεωρώ ότι βρίσκομαι στην ώριμη 
φάση, στην καλύτερη προσωπική μου φάση…». Σε ερώ-
τηση για την επιτυχία και πώς την καθορίζει απαντά χωρίς 
δεύτερη σκέψη «οι μεταβλητές που ορίζουν την επιτυχία 

είναι βασικά η επισκεψιμότητα και το κοινό που 
θα σε ακολουθήσει. Εγώ θεωρώ ότι είμαι από 
τους τυχερούς. Έχω κόσμο που με ακολουθεί 
και αυτό με έχει συγκινήσει και μου δίνει δύναμη 
να έχω την πορεία που έχω. Για μένα, η επιτυ-
χία μου είναι, αν μπορώ να συνταξιδέψω με τον 
κόσμο. Μπορεί ο θεατής να δώσει οποιαδήποτε 
ερμηνεία θέλει. Μπορεί να συμβαδίσουμε, όπως 
ήμουν εγώ εκείνη τη στιγμή που το δημιουρ-
γούσα. Μπορεί και όχι. Και αυτό ακόμα είναι επι-
τυχία. Όταν οποιοσδήποτε μπορεί να ταξιδέψει 
μέσα από το έργο σου. Ανεξάρτητα τι ερμηνεία 
θα δώσει στο έργο σου, είναι επιτυχία. Κάνοντας 
μία βόλτα, φορτίζω εικόνες. Είτε αυτό είναι ένα 
τοπίο,  είτε μια ανθρώπινη σκηνή. Κάποια στιγ-
μή αυτό με το δικό μου τρόπο το αποδίδω στον 
καμβά. Ο καλλιτέχνης ανοίγει το “κουρτινάκι” 
της ψυχής του και εκτίθεται. Αν μπορέσει από 
αυτό το “κουρτινάκι” ο θεατής να δει κάτι, αυτό 
είναι επιτυχία. Αυτός είναι ο στόχος και γι’ αυτό 
δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Χτίζεται πρώτα η 
δουλειά και μετά το όνομα. Για εμένα, στο δη-
μιουργό προηγείται το έργο και όχι το όνομα».

Ο αυτοδίδακτος «ποιητής των χρωμάτων» 
ΦΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΤΗΣ

Tης Χρυσάνθης Καράπα

#συνέντευξη

Μια φίλη του, τον είχε χαρακτηρίσει ως ποιητή των χρωμάτων. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι ερωτευμένος με τη ζωή και ότι το κόκκινο είναι το 
χρώμα του πάθους, για αυτό και το χρησιμοποιεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ο αυτοδίδακτος ζωγράφος, Φώτης Ασπρομάτης, μιλάει στην  
Karfitsa για τον έρωτα, τα έργα του και για την πολιτεία που «βρίσκεται πίσω από τον ήλιο», δηλαδή έχει… «μαύρα μεσάνυχτα»

«Δεν υπάρχει πολιτεία για την 
τέχνη… Το κράτος είναι πίσω 
από τον… ήλιο. Με μεγάλη 
μου λύπη το λέω αυτό και δεν 
αφορά μόνο στην τέχνη. Όταν 
ένα κράτος δέχεται να μην 
υπάρχει Παιδεία, Ασφάλεια, 
Υγεία, το να μιλάμε για τέχνη... 
είναι πολυτέλεια. Είναι ένας 

σταυρός που κουβαλάμε εμείς οι καλλιτέχνες. Η 
πολιτεία όμως πρέπει να κάνει πολλά γιατί η Ελλά-
δα έχει ιστορία στην τέχνη. Δίδαξε τέχνη. Ο κόσμος 
διψάει για τέχνη κα πάντα θα διψάει…», καταλήγει.
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«Το αίνιγμα της 
κερασόπιτας» 

«Όσα η αγάπη 
συγχωρεί» «Μαύρο Φυλαχτό»«Αθηναϊκό Μπλουζ» 

Δύο γυναίκες, δύο μοίρες ενωμένες όπως 
τα υλικά μιας συνταγής με γεύση γλυκόπι-
κρη. Μια κληρονομιά, ένα τετράδιο με συ-
νταγές γλυκών και ένα παράδοξο παιχνίδι 
κρυμμένου θησαυρού φέρνουν την Έλλη 
στην Κεφαλονιά. Σκοπός της να παρασκευ-
άσει τη γιορτινή κερασόπιτα της θείας Μάρ-
θας πραγματοποιώντας έτσι την τελευταία 
επιθυμία της αινιγματικής γυναίκας που κα-
θόρισε τη μοίρα της… Οι τρυφερές αναμνή-
σεις από την παιδική της ηλικία μπλέκονται 
με τη ζοφερή ανάμνηση μιας απόπειρας δη-
λητηρίασης και το μίσος που φώλιασε μέσα 
της. Όμως πού τελειώνει το ψέμα και πού 
ξεκινά η αλήθεια; Στη σκιά της αδερφής της 
μητέρας της, η Έλλη καλείται να εκτελέσει 
έξι συνταγές-γρίφους και να ξεκλειδώσει 
ένα προς ένα τα μυστικά που στοιχειώνουν 
τη ζωή και πολλών άλλων. Με σύμμαχο τον 
Μάνο και τους φίλους που αποκτά στο νησί 
θα έρθει αντιμέτωπη με τον εαυτό της, θα 
αναμετρηθεί με τις θολές μνήμες και θα 
ανασύρει από το μακρινό παρελθόν μια 
ιστορία που ήρθε η ώρα να βγει στο φως. Η 
ζωή της Μάρθας γίνεται ο καμβάς που κά-
νει τη συνταγή της κερασόπιτας να σημαί-
νει πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να 
πουν οι λέξεις... Άραγε οι νεκροί μπορούν 
να ζητήσουν συγγνώμη;

Αργοστόλι, 1953. Ο καταστροφικός σεισμός 
αναγκάζει τη Μάντη και τον Χρήστο, που 
αγαπιούνται από παιδιά, να πάρουν δρό-
μους χωριστούς, αφού εκείνος φεύγει με 
τον πατέρα του για τη Γερμανία. Έπειτα από 
μερικά χρόνια ο Χρήστος επιστρέφει και οι 
δυο νέοι παντρεύονται, πραγματοποιώντας 
το όνειρό τους. Μάντη όμως, που έχει ήδη 
επιβαρυμένη ψυχική υγεία, πολύ σύντομα 
κλονίζεται σοβαρά όταν ανακαλύπτει τα μυ-
στικά που εκείνος της κρατούσε. Φοβούμε-
νη τις κακές γλώσσες στο νησί, παίρνει τον 
Νικόλα, τον εξάχρονο γιο τους, και μετακο-
μίζει στην Αθήνα. Το ζευγάρι μένει μακριά 
ο ένας από τον άλλον για είκοσι ολόκληρα 
χρόνια, χωρίς όμως ποτέ να πάρει διαζύ-
γιο. Μέχρι που η Μάντη αρχίζει σταδιακά να 
χάνεται στα μονοπάτια του μυαλού της και 
τελικά διαγιγνώσκεται με πρώιμο Αλτσχάι-
μερ. Τότε τα πάντα θα ανατραπούν. Ο Χρή-
στος, η Μάντη, αλλά και ο Νικόλας θα πρέ-
πει να ανακαλύψουν τη δύναμη της αγάπης 
και όσα εκείνη συγχωρεί…

Εκδόσεις Διόπτρα Εκδόσεις Ψυχογιός
1797: Η αριστοκρατία των Βενετών καταρ-
ρέει στα Επτάνησα και η δημοκρατία των 
Γάλλων καταφθάνει μαζί με νέες ιδέες και 
ιδανικά. Η Γαλλική Επανάσταση εξαπλώνε-
ται. Το Κριτήριο των οπλαρχηγών στέλνει 
τον Μάρκο κατάσκοπο του Σουλίου στην 
Κέρκυρα, για να μάθει αν οι Γάλλοι έρχονται 
σαν φίλοι ή εχθροί. Ο Αλή πασάς παραμο-
νεύει. Όπλα του Μάρκου, οι γνώσεις που 
αποκόμισε στις ξακουστές σχολές των Ιω-
αννίνων, η ευστροφία και η μουσική. Αχίλ-
λειος πτέρνα του, η έλλειψη θάρρους, αν 
και Σουλιώτης. Φιλοξενείται στο αρχοντι-
κό του μεγαλέμπορα σιορ Μάντακα, όπου 
μαγεύεται απ’ την αρχόντισσα και την κόρη 
της, γυναίκες που αποπνέουν φραντσέζικο 
αέρα. Παριζιάνικα αρώματα και Σούλι: δυο 
κόσμοι συγκρούονται μέσα του· δυο κόσμοι 
όπου οι γυναίκες γράφουν Ιστορία. Στην 
Κέρκυρα ο Μάρκος εμποτίζεται με τις ιδέες 
της Γαλλικής Επανάστασης που εφαρμόζο-
νται στο νησί και γίνεται φίλος με τον Περ-
ραιβό, τον τελευταίο Έλληνα που είδε ζω-
ντανό τον Ρήγα Φεραίο. Όμως ένας φόνος 
τον γυρίζει πίσω. Κι όταν κάποιος χάλαγε 
γυναίκα στο Σούλι, όφειλες να σκοτώσεις 
τέσσερις άντρες από τη φάρα του φονιά για 
να έρθει το αίμα στα ίσα. Ο Μάρκος μυρί-
ζει αίμα και… πισωπατά. Τότε ο Αλή πασάς 
ορμά στο Σούλι κι ο Μάρκος παγιδεύεται 
στο πλέγμα του έρωτα, της βεντέτας και της 
πατρίδας που κινδυνεύει από τους Οθωμα-
νούς. Έρωτας, αδερφή, χρέος. Κόκκινο σαν 
αίμα. Και μες στον χαλασμό της μάχης των 
χριστιανών με τους μουσουλμάνους, το 
μαύρο φυλαχτό γίνεται ευχή και κατάρα για 
μια λύση.

Εκδόσεις Ψυχογιός
Το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς του 
Στράτου Γαζή. Τόσο γλυκιά, τόσο οικεία, 
ψύχραιμη... Κόντευα να ξεχάσω ότι με είχε 
καλέσει εκεί για να συζητήσουμε πώς θα 
σκοτώσω τον άντρα της. Ο Στράτος Γαζής 
δεν θέλει να τον αποκαλούν επαγγελματία 
δολοφόνο. Είναι φροντιστής. Φροντίζει για 
πράγματα που λέγονται ψιθυριστά. Που 
όσοι τα ξεστομίζουν, ως εντολές, είναι δι-
ατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβά γι’ αυτά 
και δεν θέλουν έπειτα να ξέρουν τι συνέ-
βη και πώς. Θέλουν μόνο να μάθουν ότι η 
δουλειά ολοκληρώθηκε. Ο Στράτος είναι ο 
άνθρωπός τους, αλλά με μία προϋπόθεση: 
πρέπει η έρευνά του να έχει αποδείξει ότι ο 
στόχος του αξίζει να πεθάνει. Καθώς γύρω 
του η κρίση αλλάζει τα πάντα στη χώρα, ο 
Στράτος βρίσκεται μπλεγμένος ανάμεσα 
στον πιο αγαπητό δικηγόρο της Ελλάδας 
και στην πανέμορφη γυναίκα του, ηθοποιό 
και μοντέλο. Και οι δύο θέλουν να τον προ-
σλάβουν, αλλά ποιος από τους δύο λέει την 
αλήθεια; Με τη βοήθεια των τριών αγαπη-
μένων παιδικών του φίλων, του Ντραγκ, 
αστυνομικού του τμήματος Εγκλημάτων 
κατά Ζωής, της Μαρίας, που είναι ο μεγά-
λος έρωτας και των δυο τους, και της Τέρι, 
μιας τρανσέξουαλ πόρνης πολυτελείας, 
ο Στράτος θα ανακαλύψει πως η αλήθεια, 
σε διαλυμένους έρωτες και οικογένειες με 
πολλά μυστικά, είναι μια πολύ σχετική υπό-
θεση...

Εκδόσεις Πατάκη

της Βάσιας Ακαρέπη της Μαρίας Τζιρίτα του Πολυχρόνη Κουτσάκη του Βαγγέλη Μπέκα

Επιμέλεια: Παναγιώτα Γιδαροπούλου
press@karfitsa.gr #books
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Ποιο ήταν το ερέθισμα για την 
αφορμή του συγγραφικού σας 
ταξιδιού;

Μια ιστορία αληθινή αλλά συνά-
μα κι η επιθυμία μου να σκύψω 
πάνω απ’ την ιδιαίτερη ιστορία 
της Καππαδοκίας, που είναι εν 
μέρει ο τόπος καταγωγής των 
προγόνων του συζύγου μου και 
κατ’ επέκταση των παιδιών μου. 
Μου αρέσει να πατώ πάνω στην 
πραγματικότητα, γι’ αυτόν τον 
λόγο σχεδόν πάντα η ίδια η ζωή 
γίνεται ο σπόρος απ’ τον οποίο θα 
βλαστήσει ο καρπός, που είναι το 
εκάστοτε έργο μου. Στην πραγμα-
τικότητα αισθάνομαι τους ήρωές 
μου ως υπαρκτά πρόσωπα. Νιώ-
θω δηλαδή σαν να είμαι παρούσα 
εκεί, ένας αόρατος θεατής που 
παρακολουθεί όσα διαδραματίζονται και καλείται να 
περιγράψει με τον δικό του τρόπο στο χαρτί τους χαρα-
κτήρες των ανθρώπων  που συμμετέχουν στην ιστο-
ρία, ώστε να είναι σε θέση να θεωρηθούν εύλογες οι 
συμπεριφορές κι οι επιλογές τους.

Όταν πήρατε την απόφαση να εκδώσετε το πρώτο σας 
βιβλίο τι κάνατε;

Κατ’ αρχάς έπρεπε να δοκιμάσω να το γράψω. Όταν πια 
το ολοκλήρωσα, κάτι για το οποίο είχα τις αμφιβολίες 
μου ξεκινώντας, και αφού το διάβασε το πιο οικείο μου 
πρόσωπο, του οποίου την άποψη εμπιστεύομαι και 
γνώριζα πως θα μου πει την καθαρή αλήθεια, επέλεξα 
τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ  και το έστειλα ταχυδρομικά. 
Ένα μήνα σχεδόν αργότερα έλαβα τη θετική τους απά-
ντηση. Αυτή ήταν η αρχή ενός όμορφου ταξιδιού στον 
κόσμο της συγγραφής που ακόμη συνεχίζεται.

Το νέο σας βιβλίο «Το Πορφυρό Ποτάμι» έχει πολλά 
μυστικά πίσω από τον τίτλο;

Δύο οι λόγοι που επέλεξα τον συγκεκριμένο τίτλο. Ο 
πρώτος είναι ότι πλάι σ’ έναν παραπόταμο του Άλυ, που 
είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Καππαδοκίας και τον 
οποίο οι Τούρκοι ονομάζουν Κιζίλ Ιρμάκ, που σημαί-
νει «Κόκκινο ποτάμι», διαδραματίζεται ένα μεγάλο μέ-
ρος της ζωής των ηρώων μου, Ρωμιών και Τούρκων. 
Ο δεύτερος διότι ο Δημητρός, ένας φτωχός καϊκτσής 
και πατέρας της Νιόβης, της ηρωίδας μου, βλέπει ένα 

πορφυρό χρώμα να βάφει τα 
νερά του κατά τη γέννηση της 
κόρης του, κάτι που εκλαμβάνει 
ως «σημάδι» για τη μοίρα που 
περιμένει τη θυγατέρα του.

Η λογοτεχνία καλύπτει κομμάτια 
της ιστορίας που δεν καταγρά-
φονται, μαρτυρίες καθημερινών 
απλών ανθρώπων, λοιπόν Καπ-
παδοκία 1902 πόσο δύσκολο 
ήταν να ερευνήσετε αυτό το ξε-
χασμένο κομμάτι της ιστορίας; 

Έξω από το ότι έζησα μέσα απ’ 
τον γάμο μου με ανθρώπους που 
είχαν καταγωγή απ’ την Καππα-
δοκία, πολλοί τότε πρόσφυγες 
πρώτης γενιάς, προσέφυγα, 
πέρα απ’ τις καθαρά ιστορικές 
μου έρευνες, και στις μαρτυρί-

ες ανθρώπων που ήρθαν ως πρόσφυγες απ’ τα μέρη 
εκείνα και κατέγραψαν τα όσα πέρασαν, αλλά και τον 
τρόπο που ήταν δομημένη η κοινωνία τους. Βασίζεται 
σε αληθινές μαρτυρίες.

Περιγράψτε μας τις σχέσεις Ελλήνων-Τούρκων δίπλα 
από τον ποταμό, σε εκείνη την εποχή;

Ήταν μια όμορφη σχέση, όταν δεν παρενέβαινε το 
«ντοβλέτι» να σπείρει τη διχόνοια και την καχυποψία. 
Αμοιβαίος σεβασμός στις παραδόσεις, στη θρησκεία, 
στον τρόπο ζωής, συμμετοχή σε γάμους, γεννητούρια, 
γιορτές, αλλά και σε διάφορα δρώμενα εκ μέρους των 
Τούρκων που είχαν σχέση με τη χριστιανική θρησκεία 
ή διοργανώσεις κοινών τελετών, όταν υπήρχε χρεία, 
όπως αυτή που περιγράφω στο βιβλίο με τη «Νύμφη 
της βροχής». Επίσης, προσέφευγαν αρκετοί Μουσουλ-
μάνοι σε εκκλησίες αγίων που είχαν τη φήμη θεραπευ-
τή, και  αγαπούσαν και σέβονταν τη Μεριέμ Ανά, όπως 
αποκαλούσαν την Παναγία, για να αναφέρω κάποια 
λίγα ακόμη παραδείγματα.

Μέσα σε ένα οδοιπορικό της Μικρασιάτικης καταστρο-
φής και του διωγμού, γεννάται ένας αδιέξοδος έρω-
τας, πόσο νομίζετε, μπορείτε να το συσχετίσετε με τις 
σημερινές ανθρώπινες σχέσεις;

Ο έρωτας έχει γεννηθεί απ’ όταν οι ήρωες ήταν ακόμη 
παιδιά. Εξαιτίας όμως των συνθηκών που επικρατούν 
καταλήγει να είναι αδιέξοδος. Και σήμερα σε πολλά 

μέρη του πλανήτη δυστυχώς διαδραματίζονται παρό-
μοια σκηνικά, επηρεάζοντας τις σχέσεις των ανθρώ-
πων κι ανατρέποντας δεδομένα ζωής. Όπου, όμως, 
επικρατεί ειρήνη, ακόμη και σε κοινωνίες που βιώνουν 
μια δύσκολη καθημερινότητα, όπως είναι πλέον η δική 
μας, δεν μπορούν να συγκριθούν ή να συσχετιστούν 
οι ανθρώπινες σχέσεις μ’ αυτές εκείνων των εποχών 
κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Μεγαλύτερη 
εντύπωση μου κάνει κατά κύριο λόγο η θέση της γυ-
ναίκας στην κοινωνία εκείνης της εποχής. Μια θέση 
δύσκολη, υποβιβασμένη και, ευτυχώς, μακριά απ’ όσα 
ζούμε σήμερα εμείς οι γυναίκες. Τα ήθη έχουν αλλάξει 
πολύ στο πέρασμα του χρόνου, καταλυτικά θα έλεγα, 
όσο για τα έθιμα, άλλα εξακολουθούν να τηρούνται κι 
άλλα αναβιώνουν πια μόνο μέσα απ’ τους πολιτιστι-
κούς συλλόγους με εκδηλώσεις που βοηθούν να δι-
ατηρηθούν οι μνήμες ζωντανές και να περάσουν από 
γενιά σε γενιά, έστω και με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή 
τον καθαρά λαογραφικό.

«Αισθάνομαι τους ήρωες των βιβλίων μου να… ζωντανεύουν»
ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Tης Παναγώτας Γιδαροπούλου

#book

«Ένας απλός άνθρωπος που αγαπάει τη λογοτεχνία…» λέει για τον εαυτό της η Σόφη Θεοδωρίδου, συγγραφέας μυθιστορημάτων που κατάγεται 
από τον νομό Πέλλας και ζει στη Θεσσαλονίκη. Περιγράφει στην Karftitsa την αγάπη της για την αποτύπωση αληθινών γεγονότων στο χαρτί 

και μιλάει για το νέο της βιβλίο «Πορφυρό Ποτάμι» που κυκλοφόρησε πρόσφατα…

Ποιά πιστεύετε είναι η κορύφωση του βιβλίου σας; 
‘Όταν την διαβάσατε για πρώτη φορά πως νιώσατε;

Είναι αρκετές οι σκηνές, καθώς η ζωή και τα ιστορι-
κά γεγονότα ανατρέπουν πολλές φορές τις ζωές των 
ηρώων. Μ’ αυτό ως δεδομένο, υποθέτω ότι κάθε 
αναγνώστης θα ανακαλύψει το δικό του σημείο, 
όπου το βιβλίο κορυφώνεται. Για μένα προσωπικά 
είναι μια σκηνή που διαδραματίζεται στο βαπόρι και 
στο λιμάνι της Μερσίνας – δε θα σας πω περισσότε-
ρα, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να διατηρήσω για τους 
μελλοντικούς μου αναγνώστες τη γοητεία του ανα-
πάντεχου- η οποία με συγκίνησε ακόμη και κατά την 
ώρα της συγγραφής, κάτι σπάνιο, κι αυτό γιατί είναι 
βασισμένη στην ίδια τη ζωή…
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ΚΡΙΟΣ

Με ένα δυνατό κυρίως επαγγελματικό βήμα ξεκινά η 
άνοιξη για σας. Θα βρεθείτε κοντά σε επιτυχημένες ιδέ-
ες και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τις υλοποι-
ήσετε. Αν και η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σας δεν 

είναι καλός δείκτης συναισθηματικής ηρεμίας, θα έχετε αρκετό χρόνο να 
σκεφτείτε λάθη και σωστά που αφορούν την προσωπική σας ζωή. Η άνοι-
ξη βέβαια θα τελειώσει με μία δυνατή απόφαση, που θα σας δώσει ώθηση 
για επιτυχημένες μελλοντικές πορείες.

ΤΑΥΡΟΣ

Είστε καλά, αλλά έχετε κάτι που σας δημιουργεί μία 
ανασφαλή κατάσταση. Αυτό το κάτι μπορεί ακόμη και να 
μην το έχετε εντοπίσει εκατό τοις εκατό, όμως υπάρχει. 
Λίγο η προσωπική σας ζωή που σας δημιουργεί τριγ-

μούς, λίγο η οικογένεια με κάποια βάρη που δεν μπορείτε εύκολα να δι-
αχειριστείτε, λίγο τα οικονομικά που σας προβληματίζουν, έχετε δίκιο να 
γκρινιάζετε την περίοδο που δικαιωματικά θα έπρεπε να γιορτάζετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αν και ο Κρόνος σάς έχει ταλαιπωρήσει αρκετά σε προ-
σωπικό επίπεδο και σε θέματα υγείας, ήρθε η εποχή 
που θα απαλλαχτείτε από ό,τι μέχρι σήμερα σας προκα-
λούσε φόβο. Οι συναισθηματικές σας επιθυμίες θα απο-
κτήσουν σάρκα και οστά από τα τέλη του Απριλίου, όταν 

και θα γεμίσετε ενέργεια με την είσοδο του Άρη στο ζώδιό σας. Βέβαια 
εσείς που είστε γεννημένοι από 27 έως 30 Μαΐου θα πρέπει να αναβάλετε 
κάποια σχέδιά σας για λίγο αργότερα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η άνοιξη σας βρίσκει αρκετά κουρασμένους ψυχικά, με 
καταστάσεις που δεν λένε να διορθωθούν. Βρίσκεστε 
σε μία περίοδο ανακατατάξεων και ψυχολογικών μετα-
πτώσεων που σας χάρισε ο χειμώνας που έφυγε. Τώρα 

καλείστε να χτίσετε πάνω σε νέες βάσεις την επαγγελματική σας πορεία 
και να φτιάξετε πάλι το προφίλ σας. Η προσωπική σας ζωή έχει την εικό-
να των επιλογών που κάνατε τα δύο τελευταία χρόνια. Έτσι, θα βρεθείτε 
πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές σας.

ΛΕΩΝ

Θα σας απασχολήσει πολύ έντονα η επαγγελματική σας 
πορεία, αλλά και η κοινωνική σας καταξίωση. Αυτή η 
άνοιξη θα σας κάνει περισσότερο φιλόδοξους και σί-
γουρα θα ανεβάσετε τον πήχη πολύ ψηλά. Η ερωτική 
πλευρά σας θα αναδειχθεί μέσα από έναν επίσης φλο-

γερό σύντροφο που θα φροντίσει να σας έχει υπό την προστασία του με 
οποιονδήποτε θετικό τρόπο. Τέλος, θα βρεθείτε ανάμεσα σε διαφορετικές 
απόψεις για ένα σοβαρό προσωπικό θέμα, όπου θα πρέπει να δείξετε υπο-
μονή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η περίοδος αυτή θα είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ανα-
θεωρήσεις κυρίως πάνω σε πρακτικά θέματα. Οι γεν-
νημένοι από 17 έως 22/9 θα έχετε να αντιμετωπίσετε 
έντονα οικογενειακά προβλήματα κυρίως μέσα στον 

Απρίλιο, όταν και θα έρθετε αντιμέτωποι με την αυστηρή παρουσία του 
Κρόνου. Η άνοιξη θα σας βοηθήσει όλους σας να αποτινάξετε από πάνω 
σας κακές συνήθειες και να μπείτε σε έναν νέο τρόπο ζωής, που θα σας 
οδηγήσει σταδιακά σε επιτυχίες οικονομικές, συναισθηματικές, επαγγελ-
ματικές και υγείας.

ΖΥΓΟΣ

Μία εποχή γεμάτη αναθεωρήσεις και κινδύνους σε 
προσωπικό επίπεδο θα αποδειχθεί το πρώτο μέρος της 
άνοιξης. Μην κάνετε παρακινδυνευμένες ενέργειες, 
που μπορεί να σας βλάψουν ηθικά. Οι σύμμαχοί σας 

έχουν αρχίσει και αυτοί να αμφιβάλουν για τις καλές σας προθέσεις, και 
αυτό θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του Απριλίου. Ο Μάιος βέβαια θα εί-
ναι μαζί σας πολύ περισσότερο φιλικός καθώς και με ό,τι αποφασίσετε να 
κάνετε το επόμενο διάστημα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μία έντονα δυνατή περίοδος θα αποδειχθεί αυτή η άνοι-
ξη για σας. Θα βρείτε επαγγελματικές δυνατότητες που 
θα σας προβάλουν και θα σας αναδείξουν. Οικονομικά 
θα έχετε κάποιες βοηθητικές εναλλακτικές κινήσεις 

να κάνετε, που θα σας στηρίξουν σημαντικότατα. Όσον αφορά την προ-
σωπική σας ζωή, θα υπάρξει ηρεμία μετά τις 21 Απριλίου, όταν και θα 
αποφασίσετε με νηφαλιότητα τα επόμενα σας βήματα. Να μην αφεθείτε 
σε λάθος ενέργειες στο τέλος Μαΐου, όταν και θα κλείσετε οριστικά έναν 
δύσκολο κύκλο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η άνοιξη θα σας δώσει μία ώθηση στο να βρείτε λύσεις 
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Θα πρέπει 
βέβαια να κάνετε αρκετά επίπονες προσπάθειες, ώστε 
να φτάσετε στο σημείο που εσείς θα είστε ικανοποι-
ημένοι με το αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια ότι πάντα θα 

υπάρχει μία σκιά που θα ανατρέπει την απόλυτη χαρά σας. Μην περιμέ-
νετε λοιπόν αυτή την περίοδο να ολοκληρώσετε κάτι, αλλά θα κερδίσετε 
οπωσδήποτε όταν η κάθε σας αρχή γίνεται με γνώμονα την ώριμη σκέψη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η άνοιξη σας βρίσκει πρωταγωνιστές, με τη Σελήνη να 
περνά στο ζώδιό σας. Είναι αλήθεια ότι και ο Άρης θα 
σας δώσει τη θετική του επιρροή έως τις 20 Απριλίου. 
Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος αυτή, παρ’ όλες τις αντιθέ-
σεις που έχει, θα φροντίσει να γίνει αισθητή με θετικό 

τρόπο. Η οικογενειακή σας ηρεμία θα επανέλθει από τα τέλη του Απριλίου 
και θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε μέσα στον Μάιο κάτι που αφορά την 
ακίνητη περιουσία σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η άνοιξη θα σας δώσει αντικρουόμενα μηνύματα. Θα 
βρίσκεστε σε μία εσωτερική μάχη, όπου όλα θα εξαρ-
τηθούν από το πόσο καλά θα διαχειρίζεστε τα γεγονότα 
που θα συμβαίνουν. Σε αυτό το μπερδεμένο κουβάρι 

συναισθημάτων, με οικογενειακές, επαγγελματικές, οικονομικές και 
προσωπικές διευθετήσεις, θα έχετε μοναδικό και αποτελεσματικό όπλο 
την ευστροφία σας. Η διαίσθηση θα αποδειχθεί το μεγάλο σας ατού, όταν 
κάποιοι θα εγκαταλείπουν σηκώνοντας τα χέρια ψηλά.

ΙΧΘΥΕΣ

Η άνοιξη θα σας βρει μέσα σε πολλές σκέψεις, γεμά-
τους υποχρεώσεις και σίγουρα υποψιασμένους για την 
ειλικρίνεια των άλλων. Οι περισσότεροι από σας έχετε 
ταλαιπωρηθεί από την παρουσία του Κρόνου και η πε-

ρίοδος αυτή δεν θα σας κάνει τη χάρη να σας απαλλάξει από την αυστηρή 
του παρουσία. Οικονομικά θέματα θα μπουν σε σειρά τον Μάιο, αλλά την 
ίδια περίοδο θα έχετε να αντιμετωπίσετε δυνατές συγκρούσεις που θα 
αφορούν την οικογένεια και την επαγγελματική σας πορεία.

Η εποχή βοηθά να γεννηθούν νέες ιδέες και σχέσεις, να ολοκληρωθούν αποφάσεις, να τολμήσετε την αλλαγή, με όποιο κόστος, φροντίζο-
ντας να έχετε δάσκαλο το χθες, σύμμαχο το σήμερα και εραστή το αύριο…

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

Με επιτυχία διοργανώθηκε η εκδήλωση του Συλλό-
γου Αρωγής Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων 
Βορείου Ελλάδος ΑΧΤΙΔΑ, στη Θεσσαλονίκη. Στην 
κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου The Met Hotel, 
στολισμένη με τη φροντίδα της ΚΗΠΟΥ Έργον, όπου 
τα εδέσματα συνόδευσαν τα κρασιά του Κτήματος 
Άλφα, η  πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μάγδα Δούδου, 
παρουσίασε το έργο και τους στόχους του Συλλό-
γου. 

Στη συνέχεια  ο γνωστός συγγραφέας Ισίδωρος 
Ζουργός  καθήλωσε το κοινό με το δικό του μονα-
δικό και πρωτότυπο τρόπο παρουσιάζοντας τα έργα 
αλλά και τον εαυτό του. Oι καλεσμένοι απήλαυσαν 
το δείπνο τους με τη συνοδεία του γνωστού συ-
γκροτήματος Mary Doutsi & The Swingers. 

Πολύτιμη ήταν η υποστήριξη της εκδήλωσης από 
τους χορηγούς με πρώτο και μέγα χορηγό της εκδή-
λωσης, το Κτήμα Άλφα, την ΚΗΠΟΥ Έργον, την Μαι-
ευτική Γυναικολογική Κλινική Θεσσαλονίκης Γένεσις, 
το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας αρωγή 
EYROMEDICA, την INTERLIFE AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, την 
UNI-PHARMA και την INTERMED, την αρωματοποι-
ία ZONIOU, την Εταιρεία Παροχής Γρήγορου Internet 
στη Θεσσαλονίκη Nictech, την εταιρεία Ελληνικών 
ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ, την ΚΥΑΝΑ, την PLASTIMAK, 
ενώ  χορηγοί επικοινωνίας, ήταν ο VFM 91.1 και τα 
διαδικτυακά Portal Ora Θεσσαλονίκη,  E-Charity, 
Lady’s Note και Daze. 

Βραδιά       “Read & Swing”Άνοιξη 2017
#ζώδια

Άννα Μπανιώρα, Ίλια Σοπέογλου

Νίκη Ζώνιου εκ των χορηγών ZONIOU

Ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός, η Μάγδα Δούδου Πρόε-
δρος του Δ.Σ. του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ 
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Βραδιά       “Read & Swing”

Βάλυ Παπαϊωάννου, Άννυ Σάπικα

Λήδα Παπαδοπούλου Σύμβουλος Επικοινωνίας,  Στελλίνα Τρωϊανού, 
Mαριάννα Βιλδιρίδη

Ιωακείμ Λαγογιάννης εκ των χορηγών ΚΗΠΟΥέργον, Πολυξένη Μακρή 
μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ, Μ. Δούδου Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ, Ν. Λαγογιάννη εκ των χορηγών ΚΗΠΟΥέργον

Νάντια και Δημήτρης Τακά, Μάγδα Δούδου Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου ΑΧΤΙΔΑ

Μάγδα Δούδου Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ, Εύα Μέρτζου, 
Μαρία Διαλυνά, Ευδοκία Κυριακοπούλου 

Μαρία Χατζηκεφαλά Βλάχου, Δρ Πάνος Βλάχος Πρόεδρος του Κολλεγί-
ου Ανατόλια, Μάγδα Δούδου Πρόεδρος του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ

Δέσποινα Μαντά, Νίκος Σγουρός

Λουκία Σαράντη μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ, Πολυξένη Μακρή 
μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ, Δήμητρα Κωνσταντινίδου, Μάγδα 
Δούδου Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου: Λ.  Σαράντη, Χρ. Παπαβλαχόπουλος, Πολυξένη 
Μακρή, Τ. Κατσαβουνίδης, Μάρα Παναγιωτοπούλου, Στ. Αγίου Γεν.
Γραμματέας, Μ. Δούδου Πρόεδρος, Γ. Τσιτσής, Βιβή Μαυρίδου  

Πολυξένη Μακρή μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ, Ροδούλα Τσα-
λουχίδου

Γεωργία Βοτσαρίδου & Έλενα Τοπάλη εκ των χορηγών «ΙΝΤΕRLIFE» Μελίνα Μελικίδου, Πολυξένη Μακρή μέλος του Δ.Σ  
του Συλλόγου ΑΧΤΙΔΑ

#social_life
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Άλλα πέντε παιχνίδια έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ για 
το φινάλε της κανονικής διάρκειας της περιόδου, 

αρχής γενομένης από αυτό με την ΑΕΛ στην Τούμπα 
στις 2 Απριλίου. Ο Δικέφαλος, μετά τη νίκη επί του 

Πανιωνίου, είναι στο -2 από την ομάδα της Νέας 
Σμύρνης, ενώ προπορεύεται έναν βαθμό του Πανα-

θηναϊκού και τρεις της ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι στις 
εναπομείνασες αγωνιστικές, οι «ασπρόμαυροι» θα 

πρέπει να κάνουν το απόλυτο εντός και εκτός έδρας, 
για να έχει ελπίδες για τη 2η θέση. Στο μεταξύ, ο 

ΠΑΟΚ έχει μπροστά του και τους ημιτελικούς του 
κυπέλλου Ελλάδας με… φόντο τον τελικό.

Χαμόγελα αισιοδοξίας στον Άρη, που είδε να ψαλι-
δίζει τη διαφορά από τις δύο πρώτες προνομιού-

χες θέσεις και τους Απόλλωνα Σμύρνης, Λαμία, 
μένοντας μέσα στο «κυνήγι» της ανόδου. Βέβαια, 

οι επόμενες αγωνιστικές είναι πολύ κρίσιμες για 
τους Θεσσαλονικείς. Στο μεταξύ, «πονοκέφαλος» 

για τον τεχνικό των «κίτρινων», Νίκο Κωστέ-
νογλου, αποτελούν οι τραυματισμοί, που έχουν 
προκύψει το τελευταίο διάστημα, με τελευταίο 

«θύμα» τον Μπαργκάν στο ματς με την Καλλονή.

Χωρίς βαθμό στις αποσκευές του επέστρεψε από 
τα Χανιά ο Ηρακλής, που πλέον βλέπει τα πράγματα 

να δυσκολεύουν ακόμα περισσότεροο γι΄ αυτόν 
σχετικά με την εξασφάλιση της παραμονής. Άλλη μία 

ευκαιρία, λοιπόν, χάθηκες για τους «κυανόλευκους», 
που αδικούνται από το τελικό σκορ στην Κρήτη, με 
τον τεχνικό της ομάδας, Σάββα Παντελίδη, να δίνει 

το σύνθημα για την επόμενη μέρα: «Δεν χωράει 
απογοήτευση για εμάς. Με την εικόνα που έχουμε το 

μέλλον μας ανήκει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην 
είμαστε ακόμα πιο δυνατοί στο επόμενο παιχνίδι!». 

Επόμενος αντίπαλος του «γηραιού» είναι η Κέρκυρα 
εκτός έδρας στις 2 Απριλίου, όπου μοναδικός στόχος 

είναι το τρίποντο.

Το… βλέμμα στον Λεβαδειακό έχουν ήδη οι 
παίκτες της Βέροιας, τον οποίο αντιμετωπίζουν 
εκτός έδρας την 1η Απρίλη, καθώς η 26η αγω-
νιστική της Super League, που ακολουθεί μετά 
την διακοπή θα κρίνει πολλά, όσον αφορά στην 

υπόθεση της παραμονής.

Πάντως, ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της 
ημαθιώτικης ομάδας, μετά τη νίκη της επί της 
Κέρκυρας και την έκταση που πήρε, αφού με 

το συγκεκριμένο αποτέλεσμα η «Βασίλισσα του 
Βορρά» μπήκε ξανά στο κόλπο της παραμονής. 
Πάντως, ο Ράτκο Ντόστανιτς θεωρεί πως η δι-

ακοπή αυτή του πρωταθλήματος είναι μία πρώ-
της τάξης ευκαιρία, προκειμένου να περάσει 

κάποια πράγματα ακόμη στους ποδοσφαιριστές 
του, ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Έχει μπροστά του πέντε «τελικούς»

Ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία

«Πιο δυνατοί 
στο επόμενο παιχνίδι»

Ξανά στο… κόλπο  
της παραμονής

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ

Πολύ «σκληρός» για να… πεθάνει αποδεικνύεται ο 
Αιγινιακός, ο οποίος διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες 
παραμονής του στην κατηγορία, αφού κατάφερε 
να «ροκανίσει» την απόσταση από την επικίνδυνη 
ζώνη. Έτσι, η ομάδα της Πιερίας έμεινε σε τροχιά 
παραμονής με πολλές αξιώσεις και πλέον ατενίζει τη 
συνέχεια με περισσότερη αισιοδοξία.

Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Άρης, μετά το «στρα-
πάτσο» στη Ρόδο, που σήμερα δοκιμάζεται (17:00) στην 
Κύμη, ώστε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την 
παρουσία του στην πρώτη τετράδα. Από την πλευρά του, 
ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 19:30 τον Προμηθέα, σ΄ ένα 
ματς που χρίζει προσοχής, αν θέλει αυτός να πάρει τους 
δύο βαθμούς της νίκης.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:

ΣΗΜΕΡΑ: 17:00 Τρίκαλα-Κόροιβος, 17:00 Λαύριο-Δόξα 
Λευκάδας, 17:00 Κύμη-Άρης, 17:00 Απόλλων Π.-Κο-
λοσσός, 19:30 ΠΑΟΚ-Προμηθέας

ΑΥΡΙΟ: 19:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

ΔΕΥΤΕΡΑ: 16:00 Ρέθυμνο-Ολυμπιακός

Μια τεράστια επιτυχία για τον σερραϊκό σύλλογο «Πλά-
των», ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας μπά-
ντμιντον στην κατηγορία Κ15 πριν από λίγες ημέρες και 
παράλληλα πέντε μετάλλια. Οι αθλητές του Αλέξανδρου 
Καντζόγλου μπόρεσαν μέσα σε λίγα χρόνια ν΄ αναρρι-
χηθούν στην κορυφή του ελληνικού μπάντμιντον στις 
μικρές ηλικίες και αυτό οπωσδήποτε αποτελεί μία μεγά-
λη επιβράβευση για τον προπονητή τους. Έτσι, λοιπόν, 
στο πρόσφατο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Αντιπτέρισης 
U15-U19 που διεξήχθη στο Λαύριο, ο Πλάτων Σερρών 
κατέκτησε την 1η θέση στην Ελλάδα με τα περισσότερα 
μετάλλια στην κατηγορία Κ15, με τον Ιάσωνα Θεσσαλο-
νίκης να είναι δεύτερος και τον ΟΑΓΩ Θεσσαλονίκης να 
είναι τρίτος.

Αναλυτικά, οι  αθλητές του Πλάτωνα Σερρών που 
κατέκτησαν μετάλλια είναι οι εξής:

Απλό Αγοριών: 3η  θέση Ραφαήλ Κιοσσές, Απλό Κορι-
τσιών: 1η θέση Ματίνα Σωτηρίου, Διπλό Αγοριών: 2η 
θέση Ραφαήλ Κιοσσές/Περικλής Σιδηρόπουλος, Διπλό 
κοριτσιών: 1η  θέση Ματίνα Σωτηρίου/Σταυρούλα Ζαγ-
γελίδου, 2η θέση Αντωνία Ανδρεάδου με ζευγάρι την 
Μαρία Μάκου από Θεσσαλονίκη.

Την παλιά του ομάδα θα υποδεχτούν αύριο στο 
στάδιο των Σερρών ο Παναγιώτης Διλμπέρης και 
η ομάδα του, αφού ο Πανσερραϊκός τίθεται αντι-
μέτωπος με τον Αγροτικό Αστέρα, στο πλαίσιο της 
23ης αγωνιστικής. Η βαθμολογική διαφορά μεταξύ 
των δυο τους μπορεί να είναι αρκετή, ωστόσο, τα 
«λιοντάρια» δεν θέλουν να χάσουν την ευκαιρία ν΄ 
αναρριχηθούν πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 23ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ: 

15:00 Λαμία-Χανιά

ΑΥΡΙΟ (όλα τα ματς στις 15:00):

Απόλλων Σμύρνης-Αιγινιακός 
Πανσερραϊκός-Αγροτικός Αστέρας 
Κισσαμικός-Αναγέννηση Καρδίτσας 
Ν. Αχαρναϊκός-Παναιγιάλειος 
Καλλονή-Σπάρτη 
ΟΦΗ-Καλλιθέα 
Τρίκαλα-Άρης

Το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής μπορεί να έχει 
διακοπή αυτό το σαββατοκύριακο, ωστόσο, οι 
παίκτες του Απόλλωνα Καλαμαριάς βρίσκονται σε 
εγρήγορση, αφού την προσεχή Τετάρτη (29/3) στις 
14:30 δίνουν ένα σημαντικό ματς κόντρα στην ΑΕ 
Καραϊσκάκης στο ΔΑΚ Γρεβενών, στο πλαίσιο της 
ημιτελικής φάσης του κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής. Οι 
Πόντιοι, που «βλέπουν» την πρόκριση στον τελικό, 
προετοιμάζονται όλο αυτό το διάστημα, εκμεταλλευ-
όμενοι και τη διακοπή του πρωταθλήματος, ώστε να 
τσεκάρουν αυτοί το εισιτήριο.

Είναι ακόμα «ζωντανός»

«Διπλό» τετράδας θέλει ο Άρης

Πρωταθλητής ο Πλάτων Σερρών

Να μικρύνει τη διαφορά

«Βλέπει»… τελικό  
ο Απόλλων Καλαμαριάς

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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Στην Κοζάνη «χτυπάει» αυτό το σαββατοκύριακο η καρδιά 
του ελληνικού χάντμπολ καθώς στο κλειστό της Λευκόβρυ-
σης διεξάγεται το φάιναλ-φορ του κυπέλλου Ελλάδας, με τους 
τρεις από τους τέσσερις φιναλίστ να είναι από την Βόρεια Ελ-
λάδα. Έτσι, λοιπόν, ο νταμπλούχος Φίλιππος Βέροιας καλείται 
να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αλλά για να το κάνει αυτό θα 
πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο του «διψασμένου» για τίτλο 
ΠΑΟΚ σήμερα στις 15:00. Από την πλευρά της, η ΧΑΝΘ, που 
για να φτάσει μέχρι εδώ χρειάστηκε ν΄ αποκλείσει τον Διο-
μήδη Άργους, αντιμετωπίζει στις 17:40 τον Πανελλήνιο με… 
φόντο τον τελικό.

Να σημειωθεί ότι πολυνίκης της διοργάνωσης είναι ο Φίλιπ-
πος Βέροιας, έχοντας κατακτήσει έξι συνολικά, ακολουθεί ο 
Πανελλήνιος με τρία και ο ΠΑΟΚ με δύο.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του διημέρου: 
ΣΗΜΕΡΑ: 
15:00 Φίλιππος Βέροιας- ΠΑΟΚ (1ος ημιτελικός) 
17:30 ΧΑΝΘ- Πανελλήνιος (2ος ημιτελικός) 
ΑΥΡΙΟ:  
19:00 Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος 15ου Final Four (ΕΡΤ3)

Η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί ως ένα «φαινόμενο» αθλήτριας, η οποία έδειξε ήδη 
από τα πρώτα της βήματα στα ελληνικά γήπεδα ότι ήρθε… 
για να μείνει! Το όνομά της είναι ήδη συνώνυμο της επι-
τυχίας, ενώ έχει όλο το μέλλον μπροστά της, καθώς είναι 
μόλις 21 χρονών! Και έχει γευτεί επιτυχίες, που πολλές 
συνομίληκές της δεν τολμούν καν να σκεφτούν!

Από τη Θέρμη στο NCAA

Η νεαρή Θεσσαλονικιά αθλήτρια, λοιπόν, που έκανε τα 
πρώτα της βήματα στο μπάσκετ στην ομάδα του Θερ-
μαϊκού Θέρμης σε ηλικία οκτώ ετών, μεταπήδησε μετά 
από μια πενταετία στον ΠΑΟΚ, όπου γρήγορα ξεχώρισε 
στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες (κορασίδες-νεάνιδες), 
ενώ στη συνέχεια φόρεσε και τη φανέλα της γυναικείας, 
συμμετέχοντας παράλληλα και σε όλες τις Εθνικές ομά-
δες! Στα 18 της πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην 
Αμερική, λαμβάνοντας υποτροφία από το Robert Morris 
University, το οποίο την είχε εντοπίσει! Η επιλογή της να 
φύγει για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν κάτι που 
το ήθελε πολύ, αφού θα της έδινε τη δυνατότητα να συν-
δυάσει σπουδές και μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο.

Αμέτρητες διακρίσεις

Και έτσι έγινε, μόνο που τα πράγματα ίσως εξελίχθηκαν 
ακόμα καλύτερα απ΄ όσο περίμενε και η ίδια, αφού η μία 
διάκριση διαδέχονταν την άλλη, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο 
και σε μπασκετικό επίπεδο: έχει κερδίσει τρεις φορές το 
πρωτάθλημα NEC και έχει αγωνιστεί ισάριθμες φορές στο 
NCAA, έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενες χρονιές τον τίτ-
λο της MVP της τελικής φάσης του NEC Tournament, τέσ-
σερις φορές ήταν μέλος της Αll NEC Tournament Team, 
τρεις φορές της All NEC Team of the year, μία φορά της 
All Rookie Team, ενώ η σημαντικότερη διάκριση ήρθε 
φέτος, όταν και αναδείχθηκε NEC Player of the Year, κα-

θώς και Student-athlete of the Year!

Το όνειρο του WNBA

Η Άννα-Νίκη Σταμοαλάμπρου ολοκλήρωσε πριν από λί-
γες ημέρες την παρουσία της, μετά από τέσσερα χρόνια, 
στο Robert Morris University και πλέον είναι έτοιμη ν΄ 
ανοίξει τα φτερά της, «κυνηγώντας» το μεγάλο της όνει-
ρο, που δεν είναι άλλο από το WNBA. Άλλωστε, η επι-
στροφή της στην πατρίδα φαντάζει ακόμα πολύ μακρινή!

Τέσσερις φιναλίστ, ένας τίτλος!

Μία ελληνίδα κατακτά την Αμερική!

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Η κλήρωση των αγώνων της ημι-
τελικής φάσης του Κυπέλλου στο 
ποδόσφαιρο ήταν ό,τι το καλύτερο 
για τον ΠΑΟΚ που θα βρει απέ-
ναντι του τον Παναθηναϊκό. Κατά 
την ταπεινή μου άποψη είναι καλή 
η κλήρωση για τον «Δικέφαλο», 
για περισσότερους λόγους από το 
ότι θα έχει την ευκαιρία να κλείσει 
κάτι παλιούς λογαριασμούς όπως 
η βαριά ήτα από τους «πράσι-
νους» στον τελικό του 2014 (4-0). 
Ο λόγοι γοήτρου άλλωστε στον 
αθλητισμό καλύπτουν το θυμικό, 
αλλά δεν οδηγούν στην κατάκτηση 
τίτλων. Απ’ αυτούς που έχει ανά-
γκη ο ΠΑΟΚ προκειμένου να κε-

φαλαιοποιήσει την αγάπη του 
κόσμου του. Άλλωστε η 

κατάκτηση του φετινού 
Κυπέλλου, ιεραρχικά 
ήταν ο πρώτος στόχος 
της ομάδας του ΠΑΟΚ 

και αυτός ο οποίος της 
απέμεινε καθώς πιθανό-

τητες για την κατάκτηση του 
Πρωταθλήματος δεν υπάρχουν.

Στις δύο αναμετρήσεις με τον 
Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ είναι το 
φαβορί κι αυτό προσθέτει βάρος 
στους παίκτες του «Δικεφάλου» οι 
οποίοι θα πρέπει να διαχειριστούν 
τον τίτλο του φαβορί.

Ο ΠΑΟΚ παρότι κατά τη φετινή 
αγωνιστική περίοδο επί μακρόν 
δεν είχε σταθερή απόδοση, είναι 
καλύτερος από τον αντίπαλο του 
στην ημιτελική φάση του Κυπέλ-
λου. Απομένει λοιπόν να το απο-
δείξει και στους δύο αγώνες με 
τον Παναθηναϊκό. Αν τα καταφέρει 
λογικά θα φτάσει στην πρόκριση. 
Γιατί δύο ομάδες τις συγκρίνεις 
στο pick της απόδοσης τους, 
όταν προσπαθείς να προσεγγί-
σεις θεωρητικά έναν αγώνα. Άρα 
λοιπόν το ζητούμενο είναι ο ΠΑΟΚ 
να είναι ΠΑΟΚ στους δύο αγώνες. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα επιζητά 
«συμμάχους» όπως η τύχη, η 
διαιτησία ή η κακή απόδοση του 
αντιπάλου για να πάρει την πολυ-
πόθητη πρόκριση.

Ακόμη θεωρώ καλό για τον ΠΑΟΚ 
το ότι θα έχει απέναντι του τον 
Παναθηναϊκό γιατί είναι αντίπαλος 
ο οποίος σε τούτη τη χρονική 
στιγμή έχει μικρότερη αγωνιστική 
δυναμική από την ΑΕΚ και τον 
Ολυμπιακό. Και σαφώς ευνοείται 
λιγότερο από ότι ο Ολυμπιακός 
από τη διαιτησία.

Φαβορί ο ΠΑΟΚ  
για τον τελικό
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Στις 25 Μαρτίου, η ομάδα του Original Boom 
Selectah σε συνεργασία με τον πολυχώρο WE 
παρουσιάζουν τους IllBilly Hitec και τους Skg’s 
Dub Alliance σε μία διπλή παρουσίαση δίσκου.  
Ώρα έναρξης: 22:00. Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση  
8 ευρώ, στην είσοδο  10 ευρώ. Σημεία προπώλησης: 
Delos Tattoo - Ικτίνου 7, Door 55 Alternative Cafe Bar 
- Αλεξάνδρου Σβώλου 55, MicroXtreme - Δημητρίου 
Γούναρη 19( πλατεία Ναυαρίνου) ΣΤΗ ΣΤΟΑ soulbar - 
Βιλαρά 2( περιοχή Βαλαωρίτου) Dirty Roses Tattoo 
Studio - Αλεξάνδρου Σβώλου 25, WE - Λεωφόρος 
3ης Σεπτεμβρίου & Λαμπράκη Γρηγορίου, www.
viva.gr. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους 
δίσκου, ¨One Thing Leads To Another ,̈ μέσα στον 
Μάρτιο του 2017, οι βερολινέζοι iLLBiLLY HiTEC έρ-
χονται στην Θεσσαλονίκη για να μας παρασύρουν σε 
νέα, ολόφρεσκα μουσικά μονοπάτια. Παρέα με τους 
mc Longfingah και Kinetical να ζεσταίνουν τα μικρό-
φωνα και να ξεσηκώνουν το κοινό, υπόσχονται ένα 
δυνατό live performance. Την σκηνή θα ανοίξουν ο 
Northical (Kako Synapantima, Encounter Tapes) και 
ακολουθούν οι Zionlionz Soundsystem(BG). Το κλεί-
σιμο της βραδιάς αναλαμβάνει η ομάδα του Original 
Boom Selectah, με μυστικό συνδιασμό Dj και Mc σε 
ένα after party έκπληξη.

Η Γεωργία Νταγάκη και ο Σταύρος Σιόλας και πάλι μαζί, το Σάβ-
βατο 25 Μαρτίου στη Μαύρη Τρύπα. Ώρα έναρξης: 21:00. Εισι-
τήριο θεάματος: 10€, φοιτητικό: 8€. Στο εισιτήριο δεν περιλαμ-
βάνεται ποτό και είναι μόνο είσοδος θεάματος της συναυλίας, 
καθώς και δεν εξασφαλίζει θέση καθημένου. Σε περίπτωση που 
θέλετε να εξασφαλίσετε θέση καθημένου πριν την ημερομηνία 
της συναυλίας μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2310 510081

Στη Θεσσαλονίκη έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης με την 
παρέα του-τον Νίκο Ζαδέ και πέντε μουσικούς- την Πα-
ρασκευή 17 & Σάββατο 25 Μαρτίου, στο Mύλος Club.  
Ώρα προσέλευσης 21:30 και ώρα έναρξης 22:30. 
Εισιτήριο θεάματος: 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσε-
ων: 2310.510081. To πρόγραμμα διαρκεί τρεις ώρες 
μέσα στις οποίες ο καλλιτέχνης θα τραγουδήσει όλες 
τις επιτυχίες του και τραγούδια από την νέα δισκογρα-
φική δουλειά του.

Οι Black Heart Procession επιστρέφουν στη Θεσ-
σαλονίκη την Πέμπτη 30 Μαρτίου στο Fix Factory 
of Sound. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00. Τιμές ει-
σιτηρίων στην προπώληση 22 ευρώ (το ένα) και 40 
ευρώ (τα δύο). Στο ταμείο τιμή θα είναι 25 ευρώ. 
Προπώληση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστή-
ματα Public, Seven Spots, Reload, Media Markt και το 
www.viva.gr Η μπάντα που ξεκίνησε την μοναχική 
πορεία της το 1997, στο San Diego της California, κά-
νοντας το όνομά της συνώνυμο της ευαισθησίας, της 
μελαγχολίας και του λυρισμού, συνεχίζει το ταξίδι 
της. Mε αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την 
κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου album τους, 
θα πραγματοποιήσουν μία σειρά ζωντανών εμφα-
νίσεων όπου θα το παρουσιάσουν ολόκληρο, μαζί 
με επιλεγμένα κομμάτια από ολόκληρη την καριέρα 
τους.  

Το «Reunion» με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον 
Στέφανο Κορκολή συνεχίζει τις παραστάσεις του 
στη Θεσσαλονίκη, 27 και 28 Μαρτίου, στο Βασιλικό 
Θέατρο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30 και ώρα 
έναρξης στις 21:15. Τιμές εισιτηρίων : 32€ A ΖΩΝΗ, 
25€ Β’ΖΩΝΗ, 15 € ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΑΝΕΡΓΩΝ, 7€ ΑΜΕΑ. 
Πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων στο τηλ. 
2315.200200 Τρίτη-Κυριακή 8:30-21:30, και συ-
γκεκριμένα στα ταμεία του ΚΘΒΕ. Επίσης, εισιτήρια 
μπορείτε να προμηθευτείτε από: Tickethour, Δίκτυο 
καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE Shops. «Reunion». 
Έτσι ονόμασαν και δικαίως την μουσική τους συ-
νάντηση στη σκηνή του gazarte τον χειμώνα αυτό. 
Και όπως φάνηκε, δεν ήταν μόνο reunion για τους 
ίδιους αλλά και για πλήθος κόσμου που γέμιζε τον 
χώρο κάθε βράδυ, σε κάθε παράσταση. Oι δυο καλ-
λιτέχνες τολμούν και αγγίζουν την πεμπτουσία της 
μουσικής και του τραγουδιού, μας χαρίζουν στιγμές 
μοναδικές αλλά και απόλυτα προσωπικές πραγμα-
τοποιώντας ένα πραγματικό ρεσιτάλ πιάνου-φωνής 
όπου τα παλιά μπλέκονται μελωδικά με τα καινούρ-
για. Οι υπέροχες ερμηνείες της Άλκηστης δένουν 
μοναδικά με την δεξιοτεχνία του Στέφανου στο 
πιάνο, το πηγαίο χιούμορ και των δύο αλλά και η 
ιδανική επιλογή των τραγουδιών του προγράμματος 
αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν την 
παράσταση αυτή τόσο ξεχωριστή.

Ο Μπάμπης Στόκας  συναντάει τον Κώστα Πα-
ρίσση από τα Υπόγεια Ρεύματα σε ένα ιδιαίτε-
ρο μουσικό ταξίδι στο Mύλος Club, την Παρα-
σκευή 31 Μαρτίου. Ώρα προσέλευσης: 21:30. 
 Ώρα έναρξης: 22:30. Εισιτήριο θεάματος: 12 ευρώ. 
Προπώληση / Φοιτητικό, ανέργων: 10 ευρώ. Σημεία 
Προπώλησης: Σάρωθρον, Stereodisc, Harry’s Spot 
(Σβώλου), Έντεχνον, Καφέ Διώροφο (Καλαμαριά). 

Στο εισιτήριο δεν περιλαμβάνεται ποτό και είναι 
μόνο είσοδος θεάματος της συναυλίας, καθώς και 
δεν εξασφαλίζει θέση καθημένου. Σε περίπτωση 
που θέλετε να εξασφαλίσετε θέση καθημένου πριν 
την ημερομηνία της συναυλίας μπορείτε να επικοι-
νωνείτε στο: 2310 510081

Οι δύο τραγουδοποιοί με νέους μουσικούς συνοδοι-
πόρους, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από τους Πυξ 
Λαξ και τα Υπόγεια Ρεύματα μέχρι τις προσωπικές 
τους δισκογραφίες, αλλά και τραγούδια φίλων που 
έχουν αγαπήσει. Η «Αυλή των Τρελλών» μπερδεύ-
εται με την ‘Ασημένια Σφήκα» και ο «Βασιλιάς της 
Μοναξιάς» με την «Παράξενη Κοπέλλα» σε ένα 
μαγικό ταξίδι.

ILLBiLLY HiTEC  
& SKG’S Dub Alliance

Γεωργία Νταγάκη και  Σταύρος Σιόλας

Δήμος Αναστασιάδης

Black Heart Procession

Άλκηστις Πρωτοψάλτη - 
Στέφανος Κορκολής 

Μπάμπης Στόκας  
& Κώστας Παρίσσης 

Αλκίνοος Ιωαννίδης
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης θα εμφανιστεί στο Block 33, στις 31 Μαρτίου. Έναρξη: 22:00. Εισιτήρια: Όρθιων 13 ευρώ-Καθήμενων 15 ευρώ . Προπώληση: ΣΑΡΩΘΡΩΝ, 
ΕΝΤΕΧΝΟΝ, SEVEN. Tηλ. Κρατήσεων: 2310 533533

Μαζί του θα είναι οι μουσικοί του συνοδοιπόροι. Μέσα από την ευφάνταστη χρήση των εγχόρδων και με την εφευρετικότητα των ξεχωριστών σολιστών που απαρ-
τίζουν την ομάδα, τα τραγούδια αντιμετωπίζονται συνεχώς με νέους τρόπους, σαν πρόσωπα κοιταγμένα από διαφορετικές γωνίες. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται 
από τη χαρά της μοιρασιάς, την επικοινωνία μεταξύ μουσικών και ακροατών, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού, τα ιδιόμορφα ενορχηστρωμένα μέρη, τις εντάσεις 
και τις σιωπές, τον συγκερασμό διαφορετικών μουσικών ειδών και τη δημιουργία μιας κοινής αισθητικής από συντελεστές που προέρχονται από διαφορετικούς 
μουσικούς κόσμους.

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898 
Αrc Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309 
Bar Flou Νικηφόρου Φωκά 9, Θεσσαλονίκη, 2310261448 
Beer Store Καλαποθάκη 6, Θεσσαλονίκη, 2310233438 
Be2in Hair & Funk Προξένου Κορομηλά 1 & Πλουτάρχου 7, Θεσσαλονίκη, 2310272526 
Ble Αγ. Σοφίας 19, Θεσσαλονίκη, 2310279060  
Boconne Καρόλου Ντηλ 23, Θεσσαλονίκη, 2310242455 
Bord de l’Eau Εγνατία 45, Θεσσαλονίκη, 2310520911 
Boulevard 23 Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733 
Βrothers in law Π.Μελά 30, Θεσσαλονίκη, 2310270707 
Βutler Μητροπόλεως 42, Θεσσαλονίκη, 2310281350 
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520 
Cazzarola Π. Μελά 15, Θεσσαλονίκη, 2310242999 
Cheval Μητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310282822 
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914 
Defacto Παύλου Μελά 19, Θεσσαλονίκη,  2310263674 
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704 
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Ernest Λ.Νίκης 13 ,Θεσσαλονίκη,  2310242241 
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033 
Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 2310240416 
Greco Bar Μητροπόλεως 100, Θεσσαλονίκη, 2310281170 
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 2310225523/2310231187 
Κazaviti Κατούνη 9, Θεσσαλονίκη, 2310553141 
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241 
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 
La Baronne Μητροπόλεως 6, Θεσσαλονίκη, 2310506512  
La Doze Βηλαρά 1, Θεσσαλονίκη, 2310532986 
Local Café , Π. Πατρών Γερμανού 13, 54622, 2310223307 
Mama’s baking Μητροπόλεως 105, Θεσσαλονίκη, 2311293246 
Negroponte Οινομαγειρείον Αιγύπτου 24 & Κατούνη 21, Θεσσαλονίκη,  2310523571 
New York College , Eγνατία138 ,Θεσσαλονίκη ,  2310889879 
Nouveau Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557 
Papillon Γρ. Λαμπράκη 207, Θεσσαλονίκη, 2310908680 
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310236736 
Patron Παλ. Πατρών Γερμανού 13, 2310240061 
PaxBurger Ελ. Βενιζέλου - Καλαποθάκη 8, Θεσσαλονίκη, 2310221970 
Pizza Poselli Βηλαρά 2, Θεσσαλονίκη, 2314019687 
Plaisir Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444 
Rialto Α. Σβώλου 1 ,Θεσσαλονίκη, 2310239395 
Rich Bar Π. Μελά 26, Θεσσαλονίκη, 2310559210 
Salto Espresso Wine Bar Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη, 2310222206 
Sinatra Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739  
Smoked Barbecue Πλατεία Ναυαρίνου 7, Θεσσαλονίκη, 2310264654 
Starbucks Coffee Λεωφόρος Νίκης & Δημ. Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307 
Starbucks Coffee Πλ. Αριστοτέλους & Λεωφ. Νίκης 11, Θεσσαλονίκη, 2310263470 
Tapas Bar Κατούνη 4, Θεσσαλονίκη, 2310547777  
The Ritz Βενιζέλου 1, Θεσσαλονίκη, 2310283138 
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926 
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280 
Tribeca Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604  
Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113, Θεσσαλονίκη, 2310257552 
Vlassis Art Gallery- Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 6972282438 
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669 
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  231 0233173 
Αγιολί Λεωφόρου Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888 
Αγορά Έργον Π. Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Αθιβόλι Κατούνη 15, Θεσσαλονίκη, 2310508509 
Άκρον Μητροπόλεως 1-9, Θεσσαλονίκη, 2310555267 
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297 
Άρατος Μοσκώφ 12, Θεσσαλονίκη, 2315312487 
Αχίλλειον Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330  
Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665 
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη 
Εφημερίδα Φιλικής Εταιρείας 11, Θεσσαλονίκη , 6944880475 
Ενοχές Bar Πλατεία Ναυαρίνου 15, Θεσσαλονίκη 
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη ,  2310540284 
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 2310243459 
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700 
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφ Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870 
Θερμαϊκός Bar Λεωφόρος Νίκης 21, Θεσσαλονίκη, 2310239842 
Καπνοτόπι – Οινοτόπι Εδεσματόριο Παύλου Μελά 28, Θεσσαλονίκη, 2310272852 
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007 
Κιούπια Πλ. Μοριχώβου 3-5, Θεσσαλονίκη, 2310553239  
Μάγειρες Καρόλου Ντηλ & Βασιλέως Ηρακλείου 42, Θεσσαλονίκη, 2310272379 
Μάραθος Κατούνη 6-8, Θεσσαλονίκη, 2310500058 
Μαρέα Λώρη Μαργαρίτη 13, Θεσσαλονίκη, 2310257696 
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη,  2313016593 
Μια Φέτα Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη, 2310221120  
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Αποθήκη Α’, Λιμάνι, 2310566716 
Μπουκιά Μπουκιά Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310522168  
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999 
Νέος  Γαλέριος Απελλού 3, Θεσσαλονίκη, 2310256778 
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326 
Ξενοδοχείο Capsis  Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800 
Ξενοδοχείο The Met  26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000 
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900 
Ο Δημήτρης  Βλάλη 15, Θεσσαλονίκη, 2315515504 
Οδοντογλυφίδα Π. Μελά 20, Θεσσαλονίκη, 2310224399 
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 ,Θεσσαλονίκη, 2310284001 
Όρεξις Α. Μηνά 10,Θεσσαλονίκη,  2310244448 
Ουζερί Τσινάρι Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου  74, ‘Ανω Πόλη, 231 028 4028 
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/ 2310230326 

Παλάτι Πλ.Μωριχώβου 3, Θεσσαλονίκη, 2310550888 
Παπαρούνα Παγγαίου 4, Θεσσαλονίκη, 2310510852 
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175 
Σάρωθρον Καφέ Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310538282 
Σαββίκος Πλ. Αριστοτέλους 8, Θεσσαλονίκη,  2310510910 
Σάρωθρον ΚαφέΚατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310538282 
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590 
Σολομωνίδης Πλ. Αριστοτέλους 3, Θεσσαλονίκη, 2310222533 
Σταφύλι Ορβύλου 5, Θεσσαλονίκη, 2310226076 
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13, Θεσσαλονίκη, 2310285991 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2310999024 
Τηγανιές & Σχάρες Καυτατζόγλου 12, Θεσσαλονίκη, 2310860380 
Τηγανιές & Σχάρες  Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284 
Το καφέ του μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη , 2310522822 
Το Κουρδιστό Γουρούνι Αγίας Σοφίας 31, Θεσσαλονίκη, 2310274672 
Το Νέον  Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη,  2310527804 
Το πρυτανείο Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 72, Άνω Πόλη ,2310286356 
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136 
Φλοιός Art Studio Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576 
Φουλ του μεζέ Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700  
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833 
Ψητοπωλείο Σολομωνίδης Πλατεία Αριστοτέλους 3, Θεσσαλονίκη, 2310222533 

Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958 

ΔΥΤΙΚΑ 
40 Κύματα  Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000 
Books and Toys Store Μεγάλου Αλεξάνδρου 45, Εύοσμος, 2310 778080/ 2310778090 
Ça Va Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888 
Constantinos Coiffure Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 45, Νεάπολη, 2310 672255/ 2310628588 
Coquet, A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693 
Gastra Καλομαγειρεμένα Σπιτικά Γεύματα Βενιζέλου 76, Αμπελόκηποι, 2310731111 
Hair Studio Extensions Ελ. Βενιζέλου 78, Αμπελόκηποι, 2310577090 
Hot Hot Burger Bar Αγνώστου Στρατιώτου 21, Πολίχνη, 2310587050 
Il Posto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831 
Il Posto Plus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999 
Kommoseis by Anestis Παναγή Τσαλδάρη 25, Νεάπολη, 2310523612 
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277 
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080 
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582 
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544 
Playground café,  Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194 
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301 
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181  
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119 
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφαίου Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885 
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444 
The nut house, Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014 
U Bar Project  Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002 
Δημαρχείο Αμπελοκήπων, Έλλης Αλεξίου 10, Αμπελόκηποι, 2310730714 
Δημαρχείο Ευόσμου , Θερίσσου& Π.Γρηγορίου Ε 12,Εύοσμος,  2313302100 
Ηλιοστρόφι Άνθη-Φυτά Ανδρέα Παπανδρέου 35, Κορδελιό, 2310772552 
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477 
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος, 2310660300 
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200  
Μαντάμ  Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202 
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100 
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 2315200200 
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος,2310387551  
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698 
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, Μ. Αλεξάνδρου 57,Εύοσμος,  2310762400 
Ρακάδικον  Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085 
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555 
Το Ρολόι Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Νεάπολη Συκεών, 2310630002 

Το Φαγοπότι Όπως Παλιά Αγνώστου Στρατιώτου 50, Πολίχνη, 2310603460

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585 
Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360 
Aperito Νικολάου Πλαστήρα  95, Καλαμαριά, 2310 442085 / 2310 450970 
Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294 
Βallaro Π.Μελά 37, Πανόραμα , 2310269610  
Barber Shop Πασαλίδη 30, Καλαμαριά, 2316009316 
Βeer Art Ν.Πλαστήρα 99, Κρήνη, 2310447533 
Βelle Epoque Κομνηνών 58, Καλαμαριά, 2310029100 
Boheme Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497 
CafeBar 51 Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310481334 
Capitano Negro Θ.Σοφούλη 66, Θεσσαλονίκη, 2310413577 
Coffee Island Γ.Παπανδρέου 28, 2313071670 
Coffee Island Γεωργίου Παπανδρέου 28 (Ανθέων), Θεσσαλονίκη, 2313071670 
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439 
Costa Costa Θ. Σοφούλη 86, Θεσσαλονίκη, 23110412212 
Da Leonardo Φιλίππου 50, Πυλαία, 2310323377 
Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222 
Dio con Dio Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294 
Divoi Koμνηνών 71, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2313026350 
Duck Private Cheffing Χάλκης 3, Θεσσαλονίκη, 546 40, 2315519333 
Firenze Ν.Πλαστήρα 95, Κρήνη, 23104446115 
Food Plazza Σκρά 16, Καλαμαριά,  2310431800 
Εverest Εθν. Αντιστάσεως 101, Καλαμαριά, 2310439844 
Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 2314015613 
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000 
Instante Mens Fashion Πασαλίδη 97, Καλαμαριά, 2310455669 

KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
KTEO Express Service Έναντι Hyatt, Θέρμη, 2310461010 
Lab Ν.Πλαστήρα 2, Κρήνη, 2310443595 
La Bistecca Θ. Σοφούλη 77, Θεσσαλονίκη, 2310410999 
Le Monde M. Kάλλας 3 ,Θεσσαλονίκη,  231303844 
Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600 
Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία 2310327724 
Lodge Δημ. Καραολή 2-4, Θέρμη, 2310024943 
Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114 
Μercado Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017 
Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845 
Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320 
My House Ν.Πλαστήρα 55, Κρήνη, 2310439560 
Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310417912 
Plaisir Μητροπόλεως 9, Πανόραμα, 2310277444 
Polis Hamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216 
Remeron Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122 
Renoweau Κομνηνών 12, Πανόραμα, 2311280615 
Remvi Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100 
Rumors Ηρ.Πολυτεχνείου 1, Θέρμη, 2310024717 
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855 
Serata Ν. Πλαστήρα 9, Κρήνη, 2310454377 
Societe Κομνηνών 53, Καλαμαριά, 2310433703 
Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155 
The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690 
Τhe Monk  Ν.Πλαστήρα 49, Πυλαία, 2310309105 
Τhe Small Ξενοφώντος 1, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310430115 
The Wine House Τζων Κέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187 
The Yard Κομνηνών 10, Πανόραμα, 2310332224 
Τierra Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310403281 
Top Barista Κομνηνών 65, Καλαμαριά, 2313078178 
Τre Marie Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655 
Tre Marie Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747 
Tzaki’ho Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266 
Villa Luna Aναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440 
Zak Ν.Πλαστήρα 35, Κρήνη, 2310438921 
Αεροδρόμιο Μακεδονία ΕΟ Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 2310985000 
Ανατολικό Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά,  2310419654 
Αντωνιάδου Κατάστημα Ένδυσης Κομνηνών 75, Καλαμαριά, 2310452972 
Βαρελάκια Ν. Πλαστήρα 65, Κρήνη, 2310487300 
Γένεσις Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη,  2310984000 
Γιαλός Ν.Πλαστήρα - Μ. Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121 
Γλυκάνισος Μ. Αλεξάνδρου 46, Θεσσαλονίκη, 2310302882 
Γυροκοτομάνια Πλ.Παραμάνας 16, Θέρμη, 2310461794 
Δημαρχείο Πυλαίας - Χορτιάτη, Απ.Σαμανίδη 21, 2313301000 
Ελενίδης Τρίγωνα Πανοράματος Κομνηνών 69, Πανόραμα, 2310341531 
Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133 
Ερωτικός Θ.Σοφούλη 131, Θεσσαλονίκη, 2310444367 
Η κυρά της Σμύρνης Ν.Πλαστήρα 107, Κρήνη, 2310444406 
Η Φωλιά Ν.Πλαστήρα 83, Θεσσαλονίκη, 2113115555 
Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά , 2310423925 
Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333 
Θέγια Θ.Σοφούλη 65, Θεσσαλονίκη, 2310407500 
Καραβόμυλος Πλαστήρα 53, Πυλαία, 2310327340 
Κλέα Αναλήψεως 10, Πανόραμα, 2310346770 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400000 
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996 
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200 
Κουτσογιάννης Ιωάννης, Κ.Καραμανλή 129-131, Θεσσαλονίκη , 2310989699 
Κοχύλι Μ.Κάλλας 5, Θεσσαλονίκη, 23150051011 
Κρητικός Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810 
Λόρδον Πανόραμα 18 Σελήνια, Θέρμη, 2310249900 
Μαύρη Θάλασσα Ν. Πλαστήρα 3, Κρήνη, 2310932542 
Μαϊάμι Θέτιδος 18, Κρήνη, 2310447996 
Μέθεξις Θ.Σοφούλη 111,Θεσσαλονίκη, 2310401835 
Μπουγάτσα Ουζούνης Πασαλίδη 158, Καλαμαριά, 2310440759 
Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085 
Ντερλικατέσεν Καντίνα Δημ. Φωκά 8,  Έξ. Περιφ. Πυλαίας - Πανορ., 2310230326 
Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123 
Ξενοδοχείο Nikopolis Ασκληπιού 16-18, Θέρμη, 2310401000/2310401000 
Ο Αγκαλίτσας Ν . Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310329692 
Ο Κρεοπώλης Κομνηνών 61, Καλαμαριά, 2310414002 
Ο Μαέστρος Ν.Πλαστήρα 87, Κρήνη, 2310480190 
Περιμεζέ Πλ. Παραμάνας 20, Θέρμη, 2314000884 
Ρακί και Μέλι Άργους 1 - Χάψα, Θέρμη, 2310462306 
Τα Βλάχικα Θ. Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη,  2310415808 
Τάκος Υψηλάντου 45, Θέρμη, 2310465015 
Τέσσερα Ν. Πλαστήρα 53, Κρήνη, 2310433681 
Το Στέκι στον Αφρό Ν. Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310323379 
Το Στέκι του Μπακάλη Μ. Αλεξάνδρου 21, Πυλαία, 2310324252 
Τρίγωνα Τάσος Κομνηνών 16, Πανόραμα, 2310342103 
Φιλέτο Σολομωνίδης  Ν. Πλαστήρα 47, Κρήνη, 2310488908 
ΧάλαροΘ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269 
ΧάλαροΘ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284 
Ψησταριά Τσιτσιρίγκου Σαμανίδη 3, Πανόραμα, 2310341388 
Ωκεανίς Ν. Πλαστήρα 49, Θεσσαλονίκη, 2310447789

Όλα τα σημεία διανομής
#πού θα μας βρείτε;
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