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Η σταδιακή κλιμάκωση των 
τουρκικών προκλήσεων στο 
Αιγαίο προμηνύει «θερμή» 
άνοιξη για την Ελλάδα. Την 
ώρα που η πατρίδα μας πα-
λεύει να σταθεί στα πόδια 
της οικονομικά, ο μεγαλοϊ-
δεατισμός του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν χτυπάει «κόκκινο». 
Το πιο ανησυχητικό, ωστό-
σο, είναι πως η πρόταση του 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου για 
«ενιαία εθνική στάση» βρί-
σκει ευήκοα ώτα και στους 
πιο μετριοπαθείς. Το δημο-
σίευμα της αντιπολιτευόμε-
νης εφημερίδας «Sözcü», για 
την επίσκεψη του Προκόπη 
Παυλόπουλου σε Κάλυμνο 
και Ψέριμο, είναι ενδεικτικό 
του κλίματος που διαμορ-
φώνεται. Σε αυτό, αναφέρο-
νται στην Ψέριμο ως τουρ-
κικό νησί και μάλιστα έχουν 
και χάρτη που δείχνουν την 
απόστασή της από την Αλι-
καρνασσό (Μπόντρουμ) και 
τη δείχνουν ως τουρκικό 
έδαφος που παρανόμως έχει 
πάνω ελληνική σημαία. 

Και ενώ αυτά συμβαίνουν σε 
επικοινωνιακό επίπεδο, με 
τα δημοσιεύματα που στόχο 
έχουν να τονώσουν το εθνι-
κιστικό αίσθημα να πληθαί-
νουν καθώς πλησιάζουμε στο 
δημοψήφισμα της 16ης Απρι-
λίου, το Αιγαίο κυριολεκτικά 
έχει πάρει φωτιά. Οι παρα-
βάσεις και παραβιάσεις του 
εθνικού εναέριου χώρου, 
από οπλισμένα μαχητικά και 
κατασκοπευτικά αεροσκάφη, 
είναι πλέον καθημερινό φαι-
νόμενο, με το ΚΥΣΕΑ να δίνει 
εντολή στην Πολεμική Αερο-
πορία για να σκληρύνει τη 
στάση της. Αντίστοιχη ένταση 
υπάρχει και στη θάλασσα, με 
την Άγκυρα να ανακοινώνει 
ότι εκτός από το «Cesme», 
που πραγματοποιεί έρευνες 
στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ 
Λήμνου και Άθω, στέλνει και 
το «K/PIRIREIS» για έρευνες 
στο Αιγαίο και στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Το ζητούμενο 

αυτήν τη στιγμή δεν είναι άλλο 
από το να μπορέσει η χώρα μας 
να χαράξει μια ενιαία εθνική 
στρατηγική. Προϋπόθεση, βέ-
βαια, να καταλάβουν άπαντες 
ότι η στιγμή δεν προσφέρε-
ται για «παιχνίδια», αλλά για 
λεπτούς και στιβαρούς χειρι-
σμούς.

Εξίσου ανησυχητικές είναι και 
οι εξελίξεις στα βόρεια σύνο-
ρά μας, με την ΠΓΔΜ να βυθί-
ζεται στο χάος που προκαλεί η 
ακυβερνησία και την εμφύλια 
σύρραξη ανάμεσα σε Σλάβους 
και Αλβανούς να είναι ίσως 
πιο κοντά από ποτέ. Η άρνηση 
του προέδρου Ιβανόφ να δώσει 
εντολή σχηματισμού κυβέρνη-
σης στον επικεφαλής του Σοσι-
αλδημοκρατικού Κόμματος που 
συνεργάζεται με τα τρία αλβα-
νικά κόμματα προκαλεί κλυδω-
νισμούς στα Σκόπια. Δεν είναι 
τυχαίο ότι, μερικά 24ωρα πριν, 
βρέθηκε στην πρωτεύουσα του 
μικρού κρατιδίου η επικεφαλής 
της ευρωπαϊκής διπλωματίας, 
Σάρα Μογκερίνι, έκανε επίσημη 
παρέμβαση ο Ρώσος υπουργός 
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, 
ενώ μηνύματα αποστέλλονται 
συνεχώς και από την Ουάσιν-
γκτον. 

Σκιώδης αρνητικός πρωταγω-
νιστής δεν είναι άλλος από τον 
Έντι Ράμα, ο οποίος υλοποιεί 
μεθοδικά το όραμά του για τη 
«Μεγάλη Αλβανία», που πε-
ριλαμβάνει ένωση της χώρας 
του με το Κόσοβο, ένωση –μετά 
από διάσπαση– των δυτικών 
περιοχών της ΠΓΔΜ, αλλά και 
με κομμάτι της Ελλάδας. Το 
γεγονός ότι ανέσυρε από το 
χρονοντούλαπο της ιστορίας το 
«τσαμικό ζήτημα» δείχνει πως 
οι βλέψεις του δεν σταματούν 
στη διάλυση της ΠΓΔΜ, αλλά 
φτάνουν μέχρι και την Ήπειρο. 
Ο χρόνος δε που ο αλβανικός 
αλυτρωτισμός εκδηλώνεται εί-
ναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, γι’ 
αυτό και στο υπουργείο Εξωτε-
ρικών οφείλουν να δείξουν τη 
μέγιστη προσοχή...

Μυρίζει... μπαρούτι σε Αιγαίο και Σκόπια
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Εκτός από το 
«Cesme», που 
πραγματοποιεί 

έρευνες μεταξύ 
Λήμνου και Άθω, η 
Άγκυρα στέλνει και 

το «K/PIRIREIS»

Κάποτε «τα συζητούσαν» – τα διόδια για Χαλκιδική και «σηκώθηκαν να τους 
πάρουν με τις πέτρες». Σήμερα «στο δρόμο είναι» (ανάμεσα ΤΙΤΑΝ - Διαβατά) κι 
είμαστε χαλαροί και ωραίοι #διοδια_με_πασοκ #διοδια_με_συριζα  
#εξωτερικη_περιφερειακη_βγαλε_ψιλα

Ο δε δήμαρχος Λαγκαδά Γ. Καραγιάννης που έθεσε ευθέως το ζήτημα #diodia στον 
υπουργό Σπίρτζη ακόμη περιμένει απάντηση στο υπουργείο του…  
#ειμαστε_και_πλεονεκτες #μετρο_δεν_μας_φθανει;

Δηλαδή για να φθάσεις στο πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης θα περνάς 
ΚΑΙ από διόδια; #Λογικο #Πρόγραμμα_Θεσσαλονίκης #Κουλούρι_Θεσσαλονίκης 
#Μετρό_Θεσσαλονίκης

Για Χαλκιδική τα γλιτώσαμε ή «παίζουν» ακόμη;

Χωρίς διόδια – ή φόρους – προϋπολογισμός δεν βγαίνει. Ακόμη ένα καμπανάκι 
κινδύνου για το 2017 από το αρμόδιο γραφείο της βουλής. Η έκθεση πεπραγμένων 
θέλει μεταρρυθμίσεις, δηλαδή κι άλλο κόψιμο συντάξεων και μισθών ε;

#νεες_καθυστερησεις #ολοκλήρωση_αξιολογησης  
#τελειωνουν_κι_ελπιζουν_να_τελειωσουμε_κι_εμεις

«Κι άλλη αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της πολιτικής στο μέλλον, αν δεν 
αλλάξουν οι κανόνες διακυβέρνησης της χώρας και δεν γίνουν οι απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις». Ο πρόεδρος της Βουλής γιατί δεν το λέει στον πρόεδρο της 
κυβέρνησης; #εκθεση_προυπολογισμου_ωιμέ #συντονισμος_μπουζουκι

«Οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα και 
επομένως… θολώνουν τις προοπτικές ανάκαμψης» #ΑΚΟΥΕΙ_ΜΑΞΙΜΟΥ;  
#Εκθεση_βουλης #ΑΚΟΥΕΙ_ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;

«Στο Euro-Working Group επιβεβαιώθηκε -από πλευράς των θεσμών- πως η 
κυβέρνηση συζητά ανοικτά πλέον όλα τα θέματα» #παρε_δωσε_παρε 
#μετρα_αντιμετρα_μετρααααααα #φοροι

(Ο υπουργός Κουρουμπλής ομολόγησε πως «οι δανειστές ζητούν σκληρά μέτρα 
τα οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα δεχτεί» Δηλαδή θα τους πετάξουμε από 
την Ευρώπη ε;  #βαρουφακη_αγαπη_τους #εκλογες)

Δύο χρόνια πίσω μπρος… #ζαλιζομαι  
#152ευρω_συνταξη_λεει_το_τριτο_μνημονιο

Ξεκινά η εφορία ελέγχους καταθέσεων - εισοδημάτων - Στο στόχαστρο 1,2 εκατ. 
ΑΦΜ #ΠΑΛΙ; Φυσικά, ο έλεγχος στην Ελλάδα σημαίνει… ενοχή #ΛΟΓΙΚΟ  
#ΦΟΡΟΙ_ΛΕΜΕ

Το 2019 θα αποτελέσει το πρώτο έτος αυξήσεων ακινήτων ενώ το 2026 μπορού-
με να προσδοκούμε την εξίσωση των αξιών του έτους… 2006 #ΤΙ_ΛΕΣ_ΤΩΡΑ; 
#Ελληνικό_Ινστιτούτο_Εκτιμητικής_Ακινήτων #ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
#Ουτε_Βουλγαρία_ουτε_Αλβανια

Αλλοι ρίχνουν τα γάλατα στους δρόμους κι άλλοι τα αξιοποιούν σε αυτόματους 
πωλητές #θεσγαλα #θεσγη . Τα χωράφια θα μας σώσουν πάλι. Στην έκθεση αγροτι-
κών προϊόντων στη Λάρισα νέοι  «έψαχναν τη δουλειά» #μπραβο  
#οι_υπολοιποι_ειναι_αλλου 

«Ξεχάστε τις επιδοτήσεις και ρίξτε όλο το βάρος στην ποιότητα και στην ασφάλεια 
των τροφίμων» είπε στους παραγωγούς από την Θεσσαλονίκη και το συνέδριο του 
Εconomist ο αρμόδιος Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν  
#Αγροτική_Επιχειρηματικότητα #σκασε_και_σκαβε
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Της Αρετής Τασούλα

«Το 50% των απορριμμάτων να είναι ανακυκλώσιμο υλικό» 
έχει θέσει ως στόχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μέχρι το 2020, έτσι ώστε η Ελλάδα να υλο-

ποιήσει τις απαιτήσεις της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Περιβαλλο-
ντικού Κεκτημένου (ΕΠεΚ) στους τομείς των αποβλήτων και 
των υδάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 και να «μην τρώ-
ει πρόστιμα». Στην προσπάθεια επίτευξης αυτού 
του στόχου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ελ-
ληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ) βράβευσαν 30 καταστήματα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος (καφέ, εστιατό-
ρια, μπαρ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
τα οποία ανακηρύχθηκαν ως «Πρω-
ταθλητές ανακύκλωσης», λόγω 
της υψηλής τους συμμετοχής 
στην ανακύκλωση γυάλινων 
συσκευασιών στους μπλε 
κώδωνες. 

Οι επιχειρήσεις 
βραβεύτηκαν στο 

πλαίσιο εκδήλωσης 
που πραγματοποιήθη-

κε στο Νέο Δημαρχείο της 
πόλης, την Παρασκευή 24 

Φεβρουαρίου, από τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, τον 
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπου-

τάρη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Θεσ-

σαλονίκης, Θανάση Παππά, τον Πρόεδρο του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέ-

σμου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.), Μιχάλη Γεράνη, τον Πρόεδρο του Εμπορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελή Φιλιππίδη, τον Α’ Αντι-
πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 

Γιώργο Ηλιάδη, την δημοτική σύμβουλο και επικεφαλής της δη-
μοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Ρία Καλφακάκου, τον δημο-
τικό σύμβουλο του συνδυασμού «Εντάξει», Στάθη Παντελίδη και 
τον Υπεύθυνο τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με ΟΤΑ της 
ΕΕΑΑ, Δημήτρη Παπασωτηρίου.

Η σημασία της ανακύκλωσης  
και της διαλογής στην πηγή

Η ουσία της ανακύκλωσης, όπως επισημάνθηκε στην εκδήλω-
ση, είναι καταρχήν η επανεισαγωγή των ωφέλιμων υλικών, των 
υλικών δηλαδή που μπορούν να κομποστοποιηθούν και να επα-
ναχρησιμοποιηθούν, προκειμένου να ελαττωθεί το ποσοστό επε-
ξεργασίας και ταφής των αποβλήτων. «Μαζί  με τον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
βραβεύουμε τις εταιρείες, οι οποίες έχουν πρωταγωνιστήσει σε 
αυτό που όλοι πλέον θα συνηθίσουμε να λέμε την διαλογή στην 
πηγή. Τον διαχωρισμό ουσιαστικά των ωφέλιμων υλικών που 
περιλαμβάνονται στα απορρίμματα έτσι ώστε να έχουμε καθαρά 
ρεύματα υλικών και να μπορούμε να προχωρήσουμε στην αξι-
οποίηση» δηλώνει ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας πως «είναι πάρα 
πολύ σημαντικό για μια πόλη, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, που έχει 
πάρα πολύ μεγάλη οικονομική και τουριστική λειτουργία, μεγά-
λο ιστορικό βάρος αλλά και πολιτιστικές δράσεις ταυτόχρονα». Η 
«μπλε» ανακύκλωση αφορά χάρτινες, λευκοσιδηρές, πλαστικές, 
αλουμινένιες και γυάλινες συσκευασίες, απορρίμματα τα οποία 
εντάσσονται στην κατηγορία των ωφέλιμων υλικών. «Το καθαρό 
γυαλί, το καθαρό οργανικό, το καθαρό χαρτί, τα καθαρά μέταλλα 
είναι υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο εύκολα», 
τονίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός, συμπληρώνοντας πως «αυτό 
που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η ανακύκλωση ως στάση 
ζωής, ως τρόπος λειτουργίας, πρέπει να χαρακτηρίζει όλη τη λει-
τουργία και της οικονομίας και της κοινωνίας, στα σπίτια αλλά και 
στις επαγγελματικές δραστηριότητες. Η διαλογή στην πηγή πρέ-
πει να είναι η βασική μας έννοια κάθε μέρα».

Η διαλογή στην πηγή, ο διαχωρισμός δηλαδή των απορριμμάτων, 
ανάλογα με το υλικό παραγωγής τους, προκειμένου να γίνει σω-
στά η διαδικασία της ανακύκλωσης, είναι πολύ σημαντική, όπως 
επισημαίνει και ο κ. Μπουτάρης. «Η φιλοδοξία είναι να πετύχουν 

οι στόχοι, έτσι ώστε μέχρι το 2020 το 50% να είναι ανακυκλώσι-
μο υλικό», αναφέρει και τονίζει πως η συνειδητοποίηση για την 
διαλογή των απορριμμάτων από τα καταστήματα, τα οποία χρη-
σιμοποιούν περισσότερο από τους πολίτες γυάλινες συσκευασίες, 
είναι πιο εφικτή. Και συνεχίζει: «μια φιλοδοξία του δήμου Θεσσα-
λονίκης, ο οποίος έχει το 45% του συνόλου της παραγωγής των 
σκουπιδιών στην Κεντρική Μακεδονία, είναι να γίνει το ταχύτερο 
δυνατόν η μονάδα διαλογής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας». Στο ίδιο μοτίβο και ο κ. Παππάς, ο οποίος υπογραμμίζει πως 
«θέλουμε να προβάλουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να δημι-
ουργήσουμε τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση όλων των πολιτι-
κών που σχετίζονται με την ανακύκλωση. Βασικός μας οδηγός» 
συμπληρώνει «είναι το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 
που σημαίνει ότι η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση για 
την διαχείριση των αποβλήτων, είναι πολύ σημαντικά πράγματα». 
Μιλώντας, μάλιστα στην Karfitsa δηλώνει πως το 2016 παρατη-
ρήθηκε αύξηση της ανακύκλωσης από το 8-9% στο 13%, εκτιμώ-
ντας πως «αν υπολογίσουμε και την κλοπή των ανακυκλώσιμων 
υλικών–χαρτοσυσκευασίες από διάφορες εταιρείες, την Τσιμισκή, 
τα κινέζικα – τα οποία είναι αδήλωτα στην ουσία, μπορούμε να 
πούμε ότι το ποσοστό φτάνει το 15%. Είναι ύλη που έχει οικονο-
μικές προεκτάσεις αλλά είναι άδηλη».

Νέες θέσεις εργασίας και μειώσεις  
σε δημοτικά τέλη με… επιβολή προστίμων

Η μείωση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν 
από τους Δήμους, η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, 
που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύμα-
τα κλπ.), η αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και η 
δημιουργία νέων θέσεων, είναι μερικά από τα οφέλη της ανα-
κύκλωσης, όπως υπογράμμισαν οι ομιλητές της εκδήλωσης. «Η 
ανακύκλωση δίνει υπεραξία στην οικονομία μας, την τροφοδοτεί 
ξανά, δίνει ταυτόχρονα και νέα εργασία και βέβαια αποδίδει και 
ολοκληρώνει την εικόνα μιας πόλης, η οποία πράγματι έχει το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο μέσα στη ρίζα της» επισημαίνει ο κ. Φάμελ-
λος. «Αυτός είναι ο σκοπός των μεγάλων αλλαγών που γίνονται 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή σε όλους τους 
δήμους της Ελλάδας». 

Πέραν των περιβαλλοντικών και εργασιακών πλεονεκτημάτων 
της ανακύκλωσης, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης προσδίδει 
μία οικονομική πτυχή στο ζήτημα, χαρακτηρίζοντας την «μπλε» 
ανακύκλωση ως τρόπο για να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου και 
συνεπώς, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. «Το μεγαλύτερο υλι-
κό ανακύκλωσης θα μπορεί να μειώσει τα δημοτικά τέλη. Γιατί 
μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα υλικά πωλούνται. Άρα είναι και ένα 
επιπλέον έσοδο για τον δήμο». Η αμέσως επόμενη και εύλογη 
ερώτηση είναι με ποιον τρόπο θα ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, 
ώστε να ανακυκλώνουν περισσότερο, με τον κ. Μπουτάρη να 
απαντά με χαρακτηριστική ευθύτητα. «Πρόστιμα. Κάποια στιγμή, 
γιατί και ο άγιος φοβέρα θέλει, θα μπουν και τα πρόστιμα. Φτά-
σαμε στο σημείο να κουβεντιάζουμε ακόμα και τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος να μην βγάζουν όποτε θέλουν έξω 
τις σακούλες, αλλά να τα βγάζουν μία συγκεκριμένη ώρα που θα 
περάσει το απορριμματοφόρο. Αυτό θα πει ότι πρέπει να αλλάξει 
και η διαρρύθμιση των χώρων μέσα στα μαγαζιά. Προσπαθούμε 
με το φιλότιμο, αλλά δεν γίνεται μόνο με αυτό». 

«Θα έχουμε μειώσεις δημοτικών τελών με… πρόστιμα για όσους δεν ανακυκλώνουν  
και επιβαρύνουν την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων»

70.000.000 ευρώ «χάθηκαν» 
#κοινωνία



5

Karfitsa

Πρόστιμα, βέβαια, επιβάλλονται και σε εκεί-
νους που παρκάρουν και διπλοπαρκάρουν 
μπροστά σε κάδους. Όπως αναφέρει στην 
Karfitsa ο κ. Θανάσης Παππάς «υπάρχει 
εντολή στην υπηρεσία καθαριότητας, σύμ-
φωνα με την οποία οι επόπτες (σ.σ. καθαρι-
ότητας) έχουν ειδικό μπλοκ και επιβάλλουν 
πρόστιμο 50€». Από την άλλη, ο Υπεύθυνος 
Μάρκετινγκ της ΕΕΑΑ, κ. Παπασωτηρίου 
τονίζει την σημαντικότητα που φέρουν οι 
δράσεις και οι κινητοποιήσεις του εκάστο-
τε δήμου και της πολιτείας προκειμένου 
να ευαισθητοποιηθούν πολίτες και κατα-
στηματάρχες στο θέμα της ανακύκλωσης. 

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει με 
κάποιο τρόπο η πολιτεία να θεσμοθετήσει 
την σύνδεση της άδειας λειτουργίας με την 
υποχρέωση της χωριστής διαλογής μέσα 
στην επιχείρηση και της απόρριψης μετά 
του υλικού μέσα στον κώδωνα. Αυτό είναι 
που θα δώσει μεγάλη ώθηση», επισημαίνει 
ο ίδιος, παρατηρώντας πως η Θεσσαλονί-
κη είναι η πρώτη πόλη που έχει αναπτύξει 
«διακριτό ρεύμα γυαλιού στον κώδωνα 
όχι μόνο κοντά στις επιχειρήσεις εστίασης 
αλλά και στις γειτονιές». 

Χρήματα στα… σκουπίδια 

Πρόστιμα 70 εκατομμυρίων ευρώ έχει 
πληρώσει η Ελλάδα, λόγω της μη συμμόρ-
φωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα 
απόβλητα, με το τελευταίο, που επέβαλε 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να αγγίζει τα 
10 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Σε-
πτέμβρη. «Πρέπει να κλείσουμε την πόρτα 
οριστικά σε μία περίοδο της χώρας που 
ήταν γεμάτη με περιβαλλοντικά πρόστιμα. 
Η χώρα μας έχει πληρώσει για ανεξέλε-
γκτες χωματερές και απόβλητα περίπου 70 
εκατομμύρια ευρώ. Μια τέτοια περίοδο δεν 
δικαιούμαστε να χάνουμε πόρους δημο-
σιονομικούς, αλλά πρέπει να κερδίζουμε. 
Η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή, 
λοιπόν, μας δίνει δύο λύσεις. Και γλυτώ-
νουμε τα πρόστιμα, αλλά το πιο σημαντικό, 
δημιουργούμε καθαρό περιβάλλον και θέ-
σεις εργασίας» επισημαίνει ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
τονίζοντας μάλιστα πως με την ανακύκλω-
ση ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα θα μένει για 
επεξεργασία ή για ταφή και έτσι οι δήμοι και 
οι πολίτες δεν θα βαρύνονται με το τέλος 
ταφής, το κόστος δηλαδή, που πληρώ-
νουν οι πολίτες αν δεν ανακυκλώνουν και 
δεν κάνουν διαλογή στην πηγή. Με αυτόν 
τον γνώμονα, εγκρίθηκε την Τετάρτη 1 
Μαρτίου 2017, η δράση «Εγκατάσταση δι-
κτύου κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων 
ιματισμού» από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του δήμου Θεσσαλονίκης, που προσβλέπει  
στην ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπό-
δησης. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Δή-
μου, σύμφωνα και με τις επιταγές του Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου πρόληψης Δη-
μιουργίας Αποβλήτων, και στοχεύει στην 
αύξηση του ποσοστού των αξιοποιήσιμων 
στερεών αστικών αποβλήτων, τα οποία 
μέχρι σήμερα οι δημότες εναποθέτουν ως 
απορρίμματα στους πράσινους κάδους.

σε ευρωπαϊκά... πρόστιμα 

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Κεντρική Ομιλήτρια:
Η πρ. Υπουργός, πρ. Δήμαρχος 
Αθηναίων και βουλευτής
κα. ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
με θέμα “Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο 
θα διαγράψουμε τα ΑΜΕΑ;”

Χορηγοί - Υποστηρικτές:

Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν συμμετοχή στην εκδήλωση ήταν συνολικά πενήντα, από 
τις οποίες επιλέχθηκαν οι τριάντα για βράβευση. Η επιλογή των καταστημάτων έγινε 
με γνώμονα τις ποσότητες που περιείχαν οι μπλε κώδωνες στις περιοχές του δήμου 
Θεσσαλονίκης. Έπειτα από δίμηνη έρευνα, προκειμένου να συλλεχθούν τα νούμερα 
συμμετοχής στην ανακύκλωση, επιλέχθηκαν οι «καλύτερες» τριάντα επιχειρήσεις, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε αριθμό δέκα κωδώνων, με τον κάθε κώδωνα να εξυπηρετεί 
τέσσερα με πέντε καταστήματα. Οι επιχειρήσεις ήταν οι: Blue Barrel, Paraty, Rover, 
Μαστίχα, Frutti di mare, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Αχίλλειον, Κούκος, Frankie, Sherlock, Route 
88, Θερμαϊκός, Dubliner, Negroponde, Βασιλικός, Τσέρκι, Mer C, Τηγανιές & Σχάρες, 
Φουλ Του Μεζέ, Mikel, The old fisherman, Wonder Wall, Ernest, Izzy bar, Barcode, 
Λάθε βιώσας, Starbucks, Φιλέτο Σολομωνίδης, The deck, Stay Bar.  «Είμαι πολύ 
περήφανη που καταφέραμε να είμαστε ανάμεσα στα καταστήματα που βραβεύονται 
σήμερα. Ελπίζουμε να κάνουμε το καλύτερο για την πόλη. Γενικά, πιστεύω ότι η ανα-
κύκλωση οφείλει να μπει στη συνείδηση όλων των πολιτών, όχι μόνο των καταστη-
μάτων, έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την πόλη μας. Ξεκινήσαμε 
από την αρχή να ανακυκλώνουμε. Είμαστε πολύ οργανωμένοι σε αυτό το θέμα, για να 
αποδίδουμε καλύτερα» αναφέρει στην «K» η Κατερίνα Σολομωνίδου, ιδιοκτήτρια του 
καταστήματος «Φιλέτο Σολομωνίδης». Περήφανος και ο Ιάκωβος Παπαδήμος, ιδιο-
κτήτης του εστιατορίου Negroponte, ο οποίος δηλώνει: «Χαίρομαι πολύ που γίνεται 
αυτή η κίνηση. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ανακύκλωση. Όσοι 
περισσότεροι γίνεται, καλό θα ήταν να το προσπαθούν».

Πρωταθλητισμός και… στην ανακύκλωση
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Τα θετικά σχόλια που απέ-
σπασε ο δήμαρχος Πυλαί-

ας- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
για την επιλογή του να φιλοξενήσει 
στο δημαρχείο την έκθεση του 
καλλιτέχνη που ζωγραφίζει με το 
στόμα, δίνουν και παίρνουν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Ο 67χρονος 
Τριαντάφυλλος Ηλιάδης γεννήθηκε 
με αναπηρία στα χέρια και τα πόδια. 
Έχει κάνει ήδη δεκάδες ατομικές και 
ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, ενώ έχει βραβευτεί 
από την Ακαδημία Αθηνών, από 
δεκάδες πολιτιστικούς συλλόγους, 
δήμους, εκπροσώπους του στρατού, 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κε-
ντρικής Μακεδονίας, ανθρώπους της 
Τέχνης και των Τεχνών, ενώ πρόσφα-
τα η προσφορά του αναγνωρίσθηκε 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυλόπουλο. 

#k
arfi

tso
m

ata

Με… πανό, διαμαρτυρίες και εντάσεις πραγματοποιήθη-
καν τα εγκαίνια του ΣΜΑ Ευκαρπίας. Παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα 
κάτοικοι της περιοχής εναντιώνονται στη λειτουργία του. 
Μάλιστα… προπηλάκισαν τον αναπληρωτή υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο, τον περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα 
και τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, οι οποί-
οι βρέθηκαν στην τελετή των εγκαινίων. Στον αντίποδα… 
το μέλος του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ και Αντιπρόεδρος Δημοτι-
κού Συμβουλίου Καλαμαριάς Μ. Λαμτζίδης, αρνήθηκε να 
παραστεί στα εγκαίνια, κάνοντας λόγο για «μία φιέστα με 
στοιχεία χολιγουντιανής υπερ-παραγωγής, τελείως δυ-
σανάλογη προς τις οικονομικές συνθήκες της εποχής μας 
με προϋπολογισμένο κόστος το «τερατώδες» ποσό των 
20.000,00 ευρώ (!) γεγονός που διέψευσαν – μιλώντας στη 
στήλη -  συνεργάτες του ΦΟΔΣΑ.

Εκατοντάδες μηνύματα στα social media, στο κινητό τηλέφωνο αλλά και 
κλήσεις δέχεται, όπως μαθαίνουμε ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Το... κίνημα συ-
μπαράστασης, αγάπης και συμπόρευσης  φίλων και υποστηρικτών προς 
τον μέχρι πρότινος πρόεδρο ξεκίνησε από την ημέρα ανακοίνωσης του 
Μπουτάρη πως δεν σκοπεύει να τον προτείνει για μια νέα θητεία, και κο-
ρυφώνεται όσο περνούν οι μέρες. Είναι χαρακτηριστικά ορισμένα από τα 
δεκάδες μηνύματα αντίδρασης (κατά της διοίκησης) που δέχεται το ιδρυ-
τικό στέλεχος της «Πρωτοβουλίας» στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο facebook. Ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος πάντως μέχρι σήμερα τηρεί 
σιγήν ισχύος και δεν έχει κάνει καμία νύξη για το ζήτημα. Όπως ακούμε 
διαμηνύει ότι θα μιλήσει όταν το κρίνει ο ίδιος και ότι αυτό που τον απα-
σχολεί τώρα είναι τα μεγάλα προβλήματα της πόλης και όχι οι γελοιότητες 
και οι αστειότητες 
που εκπορεύο-
νται από συγκε-
κριμένα χείλη. Θα 
μιλήσει όταν το 
κρίνει ο ίδιος... 

Μπορεί ο Τσακαλώτος να είναι «γκαντέμης» για τον… ΠΑΟΚ – όπως είπε 
με χιούμορ και ο πρωθυπουργός – όμως  ο Δημήτρης Μάρδας δεν είναι. 
Ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Β΄ Θεσσαλονίκης 
την περασμένη Κυριακή βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για τον αγώνα 
του Δικεφάλου του Βορρά με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα μέσω FB άφησε να 
εννοηθεί πως το γκολ που έβαλε η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο 54o λεπτό 
οφείλεται στην… είσοδό του στο γήπεδο εκείνη τη στιγμή…  Κε υπουργέ, 
μήπως να μας λέγατε και τους αριθμούς του ΤΖΟΚΕΡ; (ή έστω πότε κι αν θα 
κλείσει η αξιολόγηση της κυβέρνησης σας;) 

■ I am too old to rock and roll, but i am 
too young to die (Είμαι πολύ μεγάλος για 
να ροκάρω αλλά πολύ μικρός για να… 
πεθάνω). Με αυτή τη φράση σχολίασε ο 
πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Αβραμό-
πουλος την απόφαση του Γιάννη Μπου-
τάρη να προτείνει άλλον για τη θέση του 
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αβραμό-
πουλος ενημερώθηκε από τον ίδιο τον 
δήμαρχο για τις προθέσεις του ακριβώς… 
πέντε λεπτά πριν την επίμαχη συνεδρίαση 
της «Πρωτοβουλίας». 

■ «Ποιος είδε τον πρόεδρο και δεν τον φο-
βήθηκε» σχολίαζε στην στήλη δημοτικός 
σύμβουλος της παράταξης της διοίκησης 
που είδε τον Παναγιώτη Αβραμόπουλο 
να φεύγει από το γραφείο του Μπουτάρη 
μαινόμενος… Στην τελευταία του ομιλία 
ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης ο κ. Αβραμόπουλος επέλεξε 
να αναφερθεί στο ζήτημα του εργοστασίου 
Αλλατίνη και την εμπλοκή σε αυτό «στελε-
χών της διοίκησης» όπως είπε χαρακτηρι-
στικά. Όσοι τον άκουγαν κατάλαβαν πως 
«φωτογράφιζε» τον πρώην αντιδήμαρχο 

Χασδάι Καπόν. Τραγική ειρωνεία; Την πρό-
ταση της υποψηφιότητας της κ. Γούλα για 
την θέση της προέδρου, ανακοίνωσε στον 
πρόεδρο ο… Καπόν ως δεύτερος σε ψή-
φους δημοτικός σύμβουλος. Είναι κι αυτές 
οι συμπτώσεις… 

■ Τα δικά του… «καρφάκια» για την αλ-
λαγή του από την θέση του αντιπροέ-
δρου του δημοτικού συμβουλίου «πέτα-
ξε» όμως και ο Δημήτρης Κούβελας μετά 
την απόφαση του Καλαφάτη να προτείνει 
για τη θέση την κα Αδαμίδου- Γκιουλέκα. 
Όπως έλεγαν οι συνεργάτες του βουλευ-
τή της ΝΔ τους «έπιασε» εξαπίνης, αφού 
και αυτός έκανε τις σχετικές ανακοινώ-
σεις στην συνεδρίαση της παράταξης των 
«Εντάξει» που πραγματοποιήθηκε μόλις… 
μια ώρα πριν την κρίσιμη εκλογική διαδι-
κασία. «Δεν μπορούσε ο Σταύρος να αφή-
σει τον Μπουτάρη να φαίνεται ότι «σπάει 
αυγά». Έπρεπε κι εκείνος να προχωρήσει 
σε αλλαγές» σχολίαζε δημοτικός σύμβου-
λος της αντιπολίτευσης και πολύ φίλος του 
Καλαφάτη. Τώρα αν πέτυχε η ομελέτα θα 
δείξει ο… στομαχόπονος

■ Το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης 
έχει εδώ και λίγα 24ωρα … άρωμα γυ-
ναίκας. Την θέση της προέδρου μετά τις 
σχετικές διαδικασίες κατέλαβε η Καλυψώ 
Γούλα, της αντιπροέδρου η Σωσώ Αδαμί-
δου Γκιουλέκα και της γραμματέως η Ρία 
Καλφακάκου. Η παραπάνω εξέλιξη έβγα-
λε τα… φεμινιστικά ένστικτα που έκρυβαν 
στελέχη της διοίκηση Μπουτάρη, όπως 
είναι η Λίνα Λιάκου, Γιούλα Ρανέλλα και 
η Έλλη Χρυσίδου οι οποίες έσπευσαν να 
δηλώσουν «περήφανες» και να ευχηθούν 
στις κυρίες του προεδρείου «σιδεροκέφα-
λες».
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Στις προηγούμενες εκλογές, 
αν και ΠΑΣΟΚα, ψήφισε ΣΥΡΙ-
ΖΑ! Το αποκάλυψε η ίδια πρό-
σφατα. Ο λόγος για την Γιούλη 
Ρανέλλα πρώην αντιδήμαρχο 
Οικονομικών η οποία συζη-
τώντας με την Ρία Καλφακά-
κου έλεγε… δυνατά ότι στις 

βουλευτικές εκλογές στήριξε 
Τσίπρα. Ίσως γι’ αυτό και ο 
πρωθυπουργός της έστειλε 
τον υπουργό Χαρίτση για το 

δάνειο των είκοσι εκατομμυρί-
ων ευρώ από την ευρωπαϊκή 
τράπεζα επενδύσεων… Ίσως…

Μια παλιά κόντρα ξανά στο… προσκήνιο; Με αυτή την απορία έμειναν όλοι όσοι 
διάβασαν την ανάρτηση του πρ. γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτου Σι-
μόπουλου στο FB την ημέρα της αλλαγής σκυτάλης στο προεδρείο του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σιμόπουλος εξαπέλυσε βολές εναντίον του Γιάν-
νη Μπουτάρη και των επιλογών του υπερασπιζόμενος τα στελέχη της παράταξης 
Μπουτάρη (!) Έγραψε «Ας προβληματιστούν οι αστοί που τον στηρίζουν! Μετά από 
πρόταση Μπουτάρη, εξελέγη η Καλυψώ Γούλα στην θέση της προέδρου του ΔΣ σε 
αντικατάσταση του Π. Αβραμόπουλου. Απολύτως προβλέψιμη κίνηση. Πάντα όταν 
έρχονται εκλογές, ο Μπουτάρης βάζει την αριστερή «Πρωτοβουλία» σε… δεύτερο 
πλάνο. Όταν εκλέγεται, την αφήνει να διοικεί». Ορισμένοι σχολίασαν πως ο κ. Σιμό-
πουλος ξεκίνησε το «φλερτ» με τον δημαρχιακό θώκο. Βέβαια ο ίδιος, όσες φορές 
τον έχουμε ρωτήσει, απαντά πως τον ενδιαφέρει μόνο η εκλογή του στη θέση του 
βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, αν και όπως μαθαίνουμε από κύκλους του προέδρου 
της ΝΔ δεν είναι βέβαιη ούτε η υποψηφιότητα του, διότι «οι σίγουροι του ψηφοδελ-
τίου είναι μόνο οι νυν βουλευτές»

Δυο καινοτομικά ελληνικά project διαχείρισης νερού παρουσιάστηκαν 
στο κέντρο λήψης αποφάσεων, στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία της ευ-
ρωβουλευτού της ΝΔ, Μαρίας Σπυράκη. Τα δυο αυτά έργα έχουν σκοπό 
να καταστούν ενεργειακά αυτόνομες οι ορεινές περιοχές αλλά και τα μι-
κρά νησιά. Η πρώτη καινοτομία είναι μια πλωτή πλατφόρμα αφαλάτωσης 
η ECO Wind Water που λειτουργεί με αιολική ενέργεια. Η κατασκευή της 
πλατφόρμας υπολογίζεται πως έχει κόστος 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 
το 60,63% του κόστους χρηματοδοτείται από κονδύλια της ευρωπαϊκής 
ένωσης. Όπως είπε ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θεόδωρου 
Λίλα. Η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί καύσιμα, είναι αυτόνομη, έχει χα-
μηλά κόστη και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται με φυσικό τρόπο 
μια πηγή νερού. Η δεύτερη καινοτομική μέθοδος που παρουσιάστηκε 
είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το νερό και από τη χρήση 
και την εκμετάλλευση του δικτύου της ύδρευσης αλλά και του αποχετευ-
τικού συστήματος. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο δήμαρχος Νάουσσας 
κ. Νίκος Κουτσογιάννης «χρησιμοποιείται το δίκτυο ύδρευσης προκει-
μένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια». Αναφερόμενος στα οφέλη του 
δήμου από την επανάχρηση του νερού είπε πως υπάρχει εκτιμώμενο 
όφελος 1,4 εκατομμυρίου ευρώ για τον δήμο Νάουσας και παραγωγή 
περίπου 2,5 MW ηλεκτρικής ενέργειας το χρόνο.  Από την πλευρά της η 
Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Μαρία Σπυράκη σημείωσε ότι: Δεν υπάρχει 
άλλο νερό. Η εξοικονόμηση και η επαναχρησιμοποίηση του είναι επιβε-
βλημένες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξοικονομήσουμε ενέρ-
γεια και να μην έχουμε περαιτέρω ρύπανση του περιβάλλοντος». 

Για πρώτη φορά στην θέση του προέδρου του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας εξελέγη 
ένας… μη Θεσσαλονικιός. Ο λόγος για τον Σερραίο 
Παναγιώτη Σπυρόπουλο ο οποίος είναι ο νέος «ένοι-
κος» του γυάλινου κτιρίου στους κήπους της Β. Όλγας 
198. Ο κ. Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω του Πρωτοδικείου Σερρών. Είναι ηλικίας 51 
ετών, γεννήθηκε στον Προβατά Σερρών και αποφοί-
τησε από τη νομική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, ενώ ασκεί τη δικηγορία από το 1996. 
Από το 2002 ως το 2005 ήταν μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, 
όπου επανεξελέγη στις αρχαιρεσίες του 2014. Δια-
δέχεται τον Αντώνη Γυφτόπουλο, περιφερειακό σύμ-
βουλο και κουμπάρο του Περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα…

Guest εμφανίσεις ακούμε πως κάνουν στα γραφεία 
του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης οι βουλευτές της Α’ Πε-
ριφέρειας Νίκος Παρασκευόπουλος και Μάρκος 
Μπόλαρης. Μήπως λέμε μήπως, με τον τρόπο αυτό 
θέλουν να δείξουν στα κομματικά όργανα την δυσαρέ-
σκειά τους για το γεγονός ότι… δεν συμμετέχουν στον 
νυν κυβερνητικό σχήμα; Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξης 
Τσίπρας στον τελευταίο ανασχηματισμό αποφάσισε να 
απαλλάξει τους δυο ομολογουμένως επιτυχημένους 
υπουργούς του από… κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

SMS

#karfitsomata

Σε… σουίτα όχι του Ιβάν όπως 
ο Τσακαλώτος αλλά στενού 

του φίλου βρέθηκε την περα-
σμένη Κυριακή ο αναπληρω-
τής υπουργός Περιβάλλοντος 
Σωκράτης Φάμελλος προκει-

μένου να παρακολουθήσει τον 
αγώνα ΠΑΟΚ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 

Νωρίτερα ο κυβερνητικός 
από τη Θεσσαλονίκη, όπως 

μάθαμε έδωσε το παρών στην 
Κυριακάτικη θεία λειτουργία 

της Μητρόπολης Νεαπόλεως- 
Σταυρουπόλεως, εκπροσω-

πώντας την κυβέρνηση…

Απορία:  
Τι δουλειά είχε η σύζυγος του πρώ-
ην υπουργού  έξω από το γραφείο 

του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άν-
θιμου το πρωί της περασμένης Τε-

τάρτης; Πήγε για εξομολόγηση για… 
«αμαρτίες» συζύγου;

Το τεράστιο θέμα της δια-
σποράς, με σημεία αιχμής 
την ψήφο των ομογενών 
και τις επενδύσεις, άνοι-
ξαν οι ομιλητές του πάνελ 
«Linking diaspora and 
homeland» κατά τη δεύ-
τερη ημέρα του 2ου οικο-
νομικού φόρουμ των Δελ-
φών. Ο σκιώδης υπουργός 
της Νέας Δημοκρατίας για 
θέματα διασποράς, Σάβ-
βας Αναστασιάδης, δήλω-
σε ότι «δεν υπάρχει άλλη 
χώρα στον κόσμο που να 
μη δίνει το δικαίωμα ψή-
φου στους ομογενείς της 
σε άλλες χώρες» και πρό-
σθεσε ότι το κόμμα του 
έχει καταθέσει σχετική 
πρόταση νόμου, η οποία 
όμως δεν υπερψηφίστηκε. 

Το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης … γεμίζει τις ταβέρνες. Πριν λίγες 
ημέρες ο Κρητικός βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου  βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη 
καλεσμένος του ΠΑΣΟΚ Νεαπόλεως- Συκεών. Δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι μάλιστα που θυμήθηκαν τις παλιές και… λαμπρές ημέ-
ρες του Κινήματος, τότε που όλα ήταν… πράσινα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της στήλης τις επόμενες ημέρες στην πόλη ανα-
μένεται να βρεθεί και η ίδια η αρχηγός του κόμματος, Φώφη 
Γεννηματά προκειμένου να χαιρετίσει την πρώτη εκδήλωση 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (μετά την επιστροφή Πα-
πανδρέου).

SOS για το νερό στην Ευρώπη από την Μ. Σπυράκη

Αποστολή στις Βρυξέλλες: Βαγγέλης Στολάκης
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«Πολυετείς είναι οι προσπάθειες που κατέβαλλαν παρά-
γοντες του τόπου για να ξεκινήσει μια ουσιαστική 
συζήτηση αντιμετώπισης του προβλήματος που 

απειλεί ομολογουμένως την ισορροπία στα αποθέματα 
νερού. Πάρθηκαν μέτρα, επιβλήθηκαν απαγορεύσεις, 
έγιναν παραινέσεις για ορθολογική χρήση του νερού, 
ωστόσο ελάχιστα ήταν τα αποτελέσματα…»  μας λέει 
ο πρ. βουλευτής της ΝΔ σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa. Μεταξύ άλλων απαντά στο ενδεχόμε-
νο εκλογών και στην υποψηφιότητα του…

Κύριε Καρανά-
σιο, δυο χρόνια 

και κάτι κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ας μι-

λήσουμε για το δικό σας 
έργο, της ΝΔ, την περίοδο 

Σαμαρά στη Χαλκιδική…

Τελευταία διαπιστώνω με λύπη ότι 
θεσμικοί παράγοντες αλλά δυστυχώς 

και μερικά κομματικά στελέχη δηλώνουν 
άγνοια, αποσιωπούν ή και υποβαθμίζουν 

εσκεμμένα τις θεσμικές ρυθμίσεις - παρεμβά-
σεις που προχώρησε η κυβέρνηση της Νέας Δη-

μοκρατίας και αφορούσαν την περιοχή μας σε μια, 
ως γνωστό σκληρή, οικονομικά περίοδο κατά την οποία 

οι χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων είχαν φτάσει σε χα-
μηλά επίπεδα. Με επιμονή στυλώσαμε τα πόδια μας τότε, 

για να μη χαθεί ο δρόμος Ποτίδαιας – Κασσάνδρειας, βασικό 
έργο υποδομής για την τουριστική περιοχή της χερσονήσου 
Κασσάνδρας και τον οποίο σήμερα χαίρονται να χρησιμοποι-
ούν εκατοντάδες χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι και τουρίστες, με 
αμέτρητα οφέλη για την τοπική οικονομία. Είναι θετικό να μη 
λησμονούμε τις αξιοποιήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος ακι-
νήτων τα οποία είτε είχαν βρεθεί στη δύνη της οικονομικής 
κρίσης βάζοντας λουκέτο, είτε είχαν εγκαταλειφτεί στην τύχη 
τους παλαιότερα. Και αναφέρω συγκεκριμένα την αξιοποίηση 
του γνωστού ξενοδοχείου τότε «ΓΕΡΑΚΙΝΑ BEACH» και νυν 
IKOS OLIVIA η λειτουργία του οποίου τόνωσε την τοπική κοι-
νωνία και προσφέρει σήμερα εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Οι 
αξιοποιήσεις του ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου και της έκτασης στον Άη 
Γιάννη Σιθωνίας, δημιουργούν σιγά σιγά τις απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις για την αναβάθμιση του τόπου μας σε τουριστικό 
προορισμό υψηλών προδιαγραφών.

Για ποιο έργο από τα πολλά που κάνατε για την περι-
οχή σας δηλώνετε υπερήφανος;

Κατά τη δίχρονη κοινοβουλευτική μου θητεία, λύσα-
με με νόμο το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο 
βραχνά χιλιάδων αγροτικών οικογενειών της Χαλ-
κιδικής. Στις θαμνώδεις εκχερσωμένες εκτάσεις οι 
οποίες μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμες είχαν ακου-
μπήσει τα όνειρα τους για μια καλύτερη ζωή οι παπ-
πούδες τους και τις οποίες κληρονόμησαν αργότερα, 
έγιναν ξαφνικά θηλιά στο λαιμό τους. Αμφισβητούνταν 
από το Δημόσιο η ιδιοκτησία και ως εκ τούτου δεν ήταν 
δυνατή η μεταβίβαση τους και η αξιοποίηση τους. Με το 
νόμο που ψηφίσαμε, οι καλλιεργητές των εκτάσεων αυ-
τών απέκτησαν πλέον το δικαίωμα νομιμοποίησης και μετα-
βίβασης των κτημάτων τα οποία εκχερσώθηκαν μέχρι το έτος 
2007.

Ποια οφέλη προκύπτουν από την ίδρυση των πέντε λιμε-
νικών ταμείων στη Χαλκιδική;

Η ίδρυση των πέντε Λιμενικών Ταμείων στους δήμους Πολυ-
γύρου, Προποντίδας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Κασσάνδρας, 
πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, παρέχει πλέον τη δυνατό-
τητα καλύτερης διαχείρισης των οικονομικών πόρων, την 

ευελιξία στην ένταξη έργων υποδομών στα λιμάνια της Χαλ-
κιδικής, τη δημιουργία προοπτικών στον τομέα της εργασίας.

Ποια άλλα μεγάλα έργα υποδομής έκανε η κυβέρνηση 
Σαμαρά στην Χαλκιδική;

Η Νέα Δημοκρατία αφουγκράστηκε την αγωνία των φορέων, 
και της κοινωνίας της νότιας Χαλκιδικής οι οποίοι βρέθηκαν 
αρκετές φορές αντιμέτωποι με την έλλειψη νερού. Πολυετείς 
είναι οι προσπάθειες που κατέβαλλαν παράγοντες του τόπου 
για να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση αντιμετώπισης του 
προβλήματος που απειλεί ομολογουμένως την ισορροπία στα 
αποθέματα νερού. Πάρθηκαν μέτρα, επιβλήθηκαν απαγορεύ-
σεις, έγιναν παραινέσεις για ορθολογική χρήση του νερού, 
ωστόσο ελάχιστα ήταν τα αποτελέσματα. Έπρεπε και πρέπει 
άμεσα να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα που δημιούρ-
γησε τις τελευταίες δεκαετίες η αλλαγή των συνθηκών δια-
βίωσης, η αύξηση του πληθυσμού και του τουρισμού καθώς 
και η υπερκατανάλωση. Ήταν προσωπική μου προεκλογική 
δέσμευση να ξεκινήσει ουσιαστική προσπάθεια δημιουργίας 
φράγματος συλλογής νερού στο Χαβρία ποταμό μέσω του 
οποίου μπορεί να εξασφαλιστεί ο εμπλουτισμός του υπόγειου 
υδάτινου ορίζοντα και η άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων ελαι-
οκτημάτων. Αυτό πράξαμε στη θητεία μας, ολοκληρώσαμε τις 
μελέτες, εντάξαμε το όλο έργο στα εμπροσθοβαρή έργα της 
κυβέρνησης, ολοκληρώσαμε τις μελέτες για τα δίκτυα μετα-
φοράς νερού έως την Άφυτο και το Ν. Μαρμαρά. Παράλληλα 
ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, 
ώστε να είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να υπάρχουν 
τα τεύχη δημοπράτησης αυτού του υπερέργου. Παραδώσαμε 
λοιπόν στη σημερινή κυβέρνηση ένα άρτια προετοιμασμέ-

νο έργο και αναμένουμε πλέον την αξιο-
ποίηση αυτής της προετοιμασίας με το 

άνοιγμα του νέου ΕΣΠΑ.Θεωρώ άξιο 
αναφοράς τέλος, την παρέμβαση 
μας στη διευθέτηση του θέματος 

που εκκρεμούσε σχετικά με την 
ηλεκτρονική διασύνδεση της 

χερσονήσου Κασσάνδρας 
στην οποία δραστηριοποιού-
νται εκατοντάδες ξενοδοχεία 
και επιχειρήσεις τουριστικού 

ενδιαφέροντος. Εγκαταστά-
θηκαν οπτικές ίνες οι οποίες 
έδωσαν οριστική διασύνδεση 

της τουριστικής περιοχής 
μας με όλο τον κόσμο 

και καμαρώνουμε 
γι αυτό.

Ευθύμης Καρανάσιος, πρώην βουλευτής 

Τα μεγάλα έργα της Ν.Δ. στη Χαλκιδική
#politics

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού

Θεωρώ λοιπόν πως δεν πρέπει να σιωπούμε, έχει συντελεστεί 
μεγάλο έργο στη διετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και 
έχουν καλυφθεί σημαντικές ανάγκες του Χαλκιδικής. Ας μην προ-
σπαθούν κάποιοι να μας πείσουν, ότι δεν υπάρχει έργο στο νομό 
μας. Η άποψη αυτή είναι άκυρη. Δεν αντιστοιχεί στην πραγματικό-
τητα. Μάλλον, αυτοί που επιχειρούν να ισοπεδώσουν τα πάντα, θα 
πρέπει να κοιτάξουν πρώτα να είναι οι ίδιοι άμεσοι και αποτελε-
σματικοί, σε ότι αφορά τον τομέα της δικής τους ευθύνης. Σαφώς 
και υπάρχουν πολλές ακόμα ανάγκες. Σαφώς και οφείλουμε να δι-
εκδικούμε το καλύτερο δυνατό. Σαφώς και θα συνεχίσουμε  ακό-
μα πιο δυναμικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της Νέας 
Δημοκρατίας να οικοδομούμε το μέλλον της πατρίδας μας, και το 
μέλλον της Χαλκιδικής μας. Σαφώς θα συνεχίσω να διεκδικώ και 
εγώ με τη σειρά μου έργα και χρηματοδοτήσεις για τη Χαλκιδική, 
μέσω του κόμματος το οποίο συνεχίζω να υπηρετώ.

Βλέπετε εκλογές; Θα είστε υποψήφιος;

Με επιμονή 
στυλώσαμε 

τα πόδια μας 
τότε, για να μη 
χαθεί ο δρόμος 

Ποτίδαιας - 
Κασσάνδρειας
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«Και εμείς στηρίζουμε Ελλάδα…»
«Είμαστε Ευρώπη. Δεν μπορεί να προτρέψει κανείς τους Έλληνες να μην επισκεφτούν ευρωπαϊκά κράτη». Αυτή είναι οι απάντηση που δίνουν τα 
στελέχη των καζίνο σε Βουλγαρία και Σκόπια σε όσους Έλληνες του χώρου ισχυρίζονται πως εάν τα επισκεφτεί κανείς για να διασκεδάσει… δεν 
στηρίζει την Ελλάδα. Απαντούν μάλιστα πως και οι ίδιοι στηρίζουν Ελλάδα, καθώς την επισκέπτονται τους θερινούς μήνες για καλοκαιρινές διακοπές. 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν στην Karfitsa 
εργαζόμενοι των καζίνο στις γειτονικές χώρες, οι Έλλη-
νες που τα επισκέπτονται αποτελούν το 65% της συνολι-
κής επισκεψιμότητάς τους και αυτό οφείλεται -σύμφωνα 
με όσα δηλώνουν οι ίδιοι- στο γεγονός ότι προσφέρουν 
διασκέδαση σε χαμηλές τιμές. Υπογραμμίζουν μάλιστα 
πως: «δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες. Ακόμα κι αν έρθει 
κάποιος που δεν παίζει πάλι ευπρόσδεκτος είναι».  Για όλα 
όσα συμβαίνουν στο χώρο του… τζόγου στην γειτονική 
Βουλγαρία μίλησε στην Karfitsa ο Γενικός Διευθυντής 
Δημοσίων Σχέσεων του FINIX CASINO, Σάκης Κούκος. Το 
καζίνο  βρίσκεται δίπλα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα του 
Προμαχώνα, λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ενώ 
όπως προκύπτει και από μια απλή αναζήτηση στο διαδί-
κτυο διαθέτει… ελληνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου για 
πληροφορίες και κρατήσεις. 

Σύμφωνα με τον κ. Κούκο τα περισσότερα καζίνο στην 
γειτονική Βουλγαρία «δουλεύουν» κυρίως αλλά όχι απο-
κλειστικά με Έλληνες. «Και το δικό μας καζίνο δουλεύει και 
τα υπόλοιπα. Εμείς είμαστε ένα μικρό καζίνο τα άλλα είναι 
μεγάλα» αναφέρει. 

«Ανήκουμε στην ΕΕ…»

Όπως σχολιάζει ο ίδιος, στα καζίνο της Βουλγαρίας επι-
τρέπεται η είσοδος σε όλους τους πελάτες ανεξαρτήτου 
υπηκοότητας, κάτι που δεν ισχύει στα καζίνο των Σκοπίων 
τα οποία όπως αναφέρει ο κ. Κούκος «δουλεύουν μόνο με 

Έλληνες». «Η Βουλγαρία είναι κράτος που ανήκει στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, επομένως δεν μπορούμε να απαγορεύ-
σουμε την είσοδο σε κάποιον πολίτη» εξηγεί ο κ. Κούκος. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κάνει γνωστά στην Karfitsa το 
στέλεχος του καζίνο της γειτονικής χώρας κατά μέσο όρο 
το επισκέπτονται περίπου 12.000 πελάτες. Από αυτούς το 
65% είναι Έλληνες και το 35% κυρίως Βούλγαροι αλλά και 
κάτοικοι βαλκανικών χωρών. «Οι καλές τιμές των καζίνο 
στη Βουλγαρία αλλά και των ξενοδοχείων που υπάρχουν 
είναι δυο παράγοντες που δίνουν κίνητρο στους Έλληνες 
να τα επισκεφτούν» αναφέρει. Και συμπληρώνει πως οι 
Έλληνες πλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης δεν «παί-
ζουν» μεγάλα ποσά. «Τα λεφτά που ξοδεύουν οι Έλληνες 
είναι μετρημένα» υποστηρίζει και υπογραμμίζει: «έρχονται 
για να διασκεδάσουν. Παρέχουμε δωρεάν διασκέδαση, φα-
γητό και ποτό. Είτε πάει κάποιος σε ένα ταβερνάκι είτε στο 
καζίνο είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε και πελάτες που δεν 
παίζουν καθόλου. Εάν κάποιος δεν παίζει δεν θα του πούμε 
κάτι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν 
μπορούμε να πούμε σε κάποιον που δεν παίζει να μην μπει 
μέσα» λέει. 

Σε ερώτηση για την αύξηση των Ελλήνων επισκεπτών στο 
καζίνο στο οποίο εργάζεται, σε σύγκριση με το Regency 
Casino Thessaloniki απαντά ότι: «έχω την αίσθηση ότι το 
καζίνο της Θεσσαλονίκης πάει πολύ καλά. Οι πληρο-
φορίες πως έχουν μειωθεί οι δουλειές είναι λάθος. 
Έχω γνωστούς που εργάζονται εκεί και μου λένε ότι πη-

γαίνει πολύ καλά. Εμείς δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά 
και πιστεύω ότι ούτε το καζίνο της Θεσσαλονίκης βλέπει 
ανταγωνιστικά εμάς. Κυρίως με τα καζίνο των Σκοπίων 
έχει πρόβλημα γιατί βρίσκονται σε κοντινή απόσταση». 

Οι διακοπές και η… καριέρα

Ο ίδιος υπογραμμίζει επίσης: «Η Βουλγαρία είναι ευρω-
παϊκό κράτος. Δεν μπορεί να πει κανείς μην πάτε σε ένα 
ευρωπαϊκό κράτος. Σαν να λένε οι Βούλγαροι μην πάτε 
στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Τα οφέλη 
της Ελλάδας από τους Βούλγαρους τουρίστες είναι πολύ 
περισσότερα από τα οφέλη των βουλγάρικων καζίνο στα 
οποία παίζουν Έλληνες παίκτες. Οι Βούλγαροι κάθε καλο-
καίρι γεμίζουν την Χαλκιδική και τα νησιά. Ακόμα και το 
Σαββατοκύριακο στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Θεσ-
σαλονίκης πιο πολλούς Βούλγαρους συναντά κανείς παρά 
Έλληνες». 

Όπως υποστηρίζει ο κ. Σάκης Κούκος κίνητρο για να επι-
σκεφτεί ένας Έλληνας τα καζίνο της Βουλγαρίας είναι οι 
ειδικές ελληνικές βραδιές που διοργανώνονται. Στο FINIX 
η τελευταία Ελληνίδα τραγουδίστρια που έκανε show ήταν 
η Άννα Βίσση. «Πολλοί   Έλληνες τραγουδιστές κάνουν κα-
ριέρα στη Βουλγαρία, γεμίζουν μεγάλους συναυλιακούς 
χώρους. Έχουν το κοινό τους» καταλήγει ο κ. Κούκος.  Ση-
μειώνεται πως και ο ίδιος εκτός από διευθυντής δημοσίων 
σχέσεων της Palm FINIX είναι και τραγουδιστής που γνω-
ρίζει μεγάλη επιτυχία στην γειτονική Βουλγαρία.

«Παρέχουμε 
δωρεάν διασκέδαση, 

φαγητό και ποτό! 
Πιο φθηνά και από 
ένα… ταβερνάκι» 

λένε στελέχη 
γειτονικών… ναών 

του τζόγου



11

Karfitsa

#έρευνα - Β’ μέρος
Αιρετοί ζητούν «να μπει λουκέτο  
στο Regency Casino THESSALONIKI»
Να κλείσει το Regency Casino THESSALONIKI που βρίσκεται στο δήμο Θέρμης, ζητούν επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του δήμου. 
Παράλληλα μιλούν για τα έργα που… δεν έγιναν από τον προϋπολογισμό (μέσα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ανταποδοτικά τέλη της τάξεως 
του 1.400.000 ευρώ που λαμβάνει ετησίως ο δήμος από το Casino). Να υπενθυμίσουμε ότι ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, είχε 
δηλώσει στην Κarfitsa πως η επιχείρηση του Regency Casino THESSALONIKI είναι υποχρεωμένη να αποδίδει ανταποδοτικά τέλη από τα 
μεικτά της κέρδη προς το δήμο, κάτι που προβλέπεται από το νόμο.

Ρεπορτάζ: Έλενα Καραβασίλη

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 2% του τζίρου 
του κάθε μήνα. Αυτό άλλωστε προβλέπει άρθρο 
του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτε-
ρικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμά-
των, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο τα καζίνο υποχρεούνται 
να καταβάλουν τα συγκεκριμένα τέλη προς τους 
δήμους στους οποίους είναι εγκατεστημένα, σε 
διαφορετική περίπτωση παρεμβαίνει εισαγγελέ-
ας. Πρόκειται για την παράγραφο 2 του άρθρου 
23 του ν. 3756/2009 (Α’ 53). Με την προτεινόμενη 
διάταξη αποσαφηνίζεται ότι η διατήρηση του συ-
ντελεστή 2% καταλαμβάνει όχι μόνο τις επιχει-
ρήσεις που λειτουργούν εντός καζίνο, αλλά και 
τις ίδιες τις επιχειρήσεις καζίνο. «Πριν από επτά 
χρόνια, το ποσό αυτό μεταφραζόταν σε 3.500.000 
ευρώ το χρόνο, τώρα αυτό το ποσό ανέρχεται 
σε κάτι περισσότερο από 1.400.000 ευρώ. Κάθε 
μήνα δηλαδή, ο δήμος παίρνει περίπου 120.000 
ευρώ με τα οποία υλοποιεί έργα», είχε δηλώσει ο 
κ. Παπαδόπουλος.

Ποια έργα… δεν έγιναν

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Θέρ-
μης» Φάνης Καρακατζούνης εξήγησε στην 
Karfitsa ότι δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός 
που να ορίζει ότι τα συγκεκριμένα χρήματα που 
προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη που κα-
ταβάλει το Regency Casino THESSALONIKI στο 
δήμο Θέρμης, θα χρησιμοποιούνται κάπως δια-
φορετικά από ότι το σύνολο του προϋπολογισμού 
του δήμου. «Αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι 
το πώς αξιοποιεί στο σύνολό του ο δήμος τον 
προϋπολογισμό. Να τονίσουμε βέβαια, ότι η χρη-
ματοδότηση προς τους δήμους, έχει μειωθεί από 
το κράτος κατά 70%», είπε ο κ. Καρακατζούνης. Ο 
ίδιος σημείωσε πως υπάρχει μία σειρά παροχών, 
όπως η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες 
του πολιτισμού και των παιδικών σταθμών που 
είναι ανταποδοτικές. «Δηλαδή ένα παιδί πρέπει να 

πληρώσει για παράδειγμα 110 ευρώ το μήνα για 
να πάει στον παιδικό σταθμό. Μία σειρά αναγκαί-
ων έργων υποδομής δεν  υλοποιούνται, το προ-
σωπικό σε αρκετές υπηρεσίες του δήμου είναι 
μειωμένο και μία σειρά παρεμβάσεων του δήμου 
περνούν σταδιακά σε ιδιώτες όπως οι ταφές- 
εκταφές νεκροταφείων. Ο παλιός δήμος Θέρμης 
είχε προϋπολογισμό που έφτανε τα 50.000.000 
ευρώ, ο τωρινός δήμος Θέρμης (που στην ουσία 
είναι τριπλάσιος) έχει προϋπολογισμό 20.000.000 
ευρώ. Άρα οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν 
είναι μεγαλύτερες και τα ποσά κατά πολύ μικρό-
τερα. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, το 1.000.000 
ευρώ που λαμβάνει ο δήμος το χρόνο από το 
Regency Casino THESSALONIKI δεν είναι τίποτα 
για έναν δήμο 50.000 κατοίκων». Αναφερόμενος 
ο κ. Καρακατζούνης στον τζόγο και την «εξα-
θλίωση του κόσμου» υπογράμμισε πως: «εμείς 
ήμασταν αντίθετοι με τη λειτουργία του Regency 
Casino THESSALONIKI εξαρχής. Πρόκειται για 
τζόγο με τη “βούλα”. Μη ξεχνάτε πως εκεί μέσα 
γίνονται και άλλες δραστηριότητες σχετικές με τη 
διακίνηση του χρήματος, όπου φυσικά μιλάμε για 
μεγάλα χρηματικά ποσά», είπε. Από την πλευρά 
του ο επικεφαλής της «Παρέμβασης Πολιτών 
δήμου Θέρμης» Απόστολος Πράτανος [παράτα-
ξη στην οποία μέχρι πρότεινος ήταν επικεφαλής 
ο υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης 
Φάμελλος], σημείωσε ότι πριν την οικονομική 
κρίση, το Regency Casino THESSALONIKI συνει-
σέφερε αρκετά έσοδα στο ταμείο του δήμου. «Ο 
δήμος Θέρμης είχε διπλάσια έσοδα προ κρίσης, 
έχοντας έτσι την πολυτέλεια να κάνει αρκετά έργα 
“βιτρίνας” όπως είναι οι αναπλάσεις. Το πρόβλημα 
είναι πως, τώρα που τα έσοδα του δήμου έχουν 
μειωθεί στο μισό, η διοίκηση εξακολουθεί να 
λειτουργεί με μια δυναμική εύπορου δήμου του 
παρελθόντος. Δεν έχει περιορίσει τα λειτουργικά 
του έξοδα σε τέτοιο βαθμό ώστε να περισσεύει 
ένα ικανοποιητικό κονδύλιο για έργα», τόνισε ο κ. 
Πράτανος. Ο ίδιος μάλιστα εξήγησε ότι: «το 85% 
των εσόδων του δήμου πηγαίνει σε λειτουργικά 
έξοδα. Μένουν λοιπόν περίπου 3.000.000 ευρώ. 
Όπως καταλαβαίνεται, το περίπου 1.000.000 
ευρώ που λαμβάνει από το καζίνο είναι ένα πάρα 
πολύ σεβαστό ποσό. Βέβαια να τονίσουμε πως τα 
όποια έργα βελτίωσης γίνονται, είναι στον οικι-
σμό της Θέρμης και όχι στους άλλους οικισμούς 
που… υπολείπονται κατά πολύ. Εγώ μένω για 
παράδειγμα στον Τρίλοφο (τον δεύτερο οικισμό 
του δήμου) και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε 
εγκαταλελειμμένοι». Ο κ. Πράτανος είπε χαρα-
κτηριστικά πως: «ο τζόγος είναι βλαπτικός, όπου 
και αν υπάρχει. Στην περιοχή μας, χάθηκαν μεγά-
λες περιουσίες στο Casino. Υπάρχει άλλωστε μία 
τάση, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ο κό-
σμος να στρέφεται στο τζόγο μήπως και λύσει τα 
οικονομικά του προβλήματα, πράγμα που φυσικά 
δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία».

«Να κλείσει το Casino»

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης στο 
δήμο Θέρμης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» 
Δημήτρης Βλαχομήτρος υπογράμμισε πως: «η 
διοίκηση του δήμου δεν διαχειρίζεται σωστά τα 
οικονομικά της, αναφορικά με την περιφέρεια. 
Τα προβλήματα που υπάρχουν δε λύνονται, απε-
ναντίας αυξάνονται. Για το λόγο αυτό καταψηφί-
ζουμε και τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρό-
γραμμα του δήμου. Ιδιαίτερα για τα Βασιλικά δεν 
προβλέπεται κανένα έργο, ακόμη και αυτά που η 
αξία τους είναι πολύ μικρή, πηγαίνουν από χρόνο 
σε χρόνο… Από την περιβαλλοντική μελέτη του 
Ανθεμούντα που δε γίνεται μέχρι τη γέφυρα στον 
ποταμό που ούτε αυτή γίνεται. Το ίδιο ισχύει και 
για τους κόμβους στα σφαγεία, στα παλιά μνήμα-
τα και στα σχολεία». Και συμπλήρωσε: «πρέπει να 
διαμορφωθεί ο χώρος έξω από το ΕΠΑΛ, όπου ο 

αύλειος χώρος είναι γεμάτος με μπάζα τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια τουλάχιστον. Επίσης η αποχέ-
τευση που έγινε στα Βασιλικά, έχει πολλές ελλεί-
ψεις με αποτέλεσμα να μην καλύπτει τις ανάγκες 
όλων των κατοίκων. Τα έσοδα του δήμου είναι 
τέτοια, που μπορούν να γίνουν έργα σε διάφο-
ρες περιοχές. Παρόλα αυτά… δε γίνεται τίποτα. Η 
σχολική στέγη που είναι το νούμερο ένα πρόβλη-
μα, δεν έχει λυθεί. Αυτή τη στιγμή ο δήμος έχει 
στο “συρτάρι” του 8.900.000 ευρώ. Ο δήμαρχος 
είπε πως θα διατεθούν για διάφορα έργα, χωρίς 
όμως να συγκεκριμενοποιεί που θα γίνουν αυτά 
και τι έργα θα είναι. Απαιτούμε μία διαφορετική 
και ισότιμη διαχείριση για όλους τους κατοίκους 
του δήμου». Αναφορικά με το Regency Casino 
THESSALONIKI, ο κ. Βλαχομήτρος τόνισε: «θέ-
λουμε να κλείσει το Casino, έτσι ώστε να μη χάνει 
ο κόσμος τα λεφτά του».

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
αναπτύσσει πρόγραμμα ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών στον μπλε κώδωνα.  

Από τις επιχειρήσεις εστίασης, (καφέ, εστιατόρια, μπαρ) απορρίπτονται καθημερινά μεγάλες 
ποσότητες γυάλινων συσκευασιών. Οι ποσότητες αυτές, αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια,  
μπορούν να αξιοποιηθούν και με την κατάλληλη επεξεργασία να γίνουν νέα προϊόντα ώστε να 
εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι και ενέργεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεθούν - με τη 
συμμετοχή όλων - στον μπλε κώδωνα!

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης βραβεύτηκαν ως Πρωταθλητές της Ανακύκλωσης από τον Αν.  
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο, τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μπουτάρη, 
τον Αντιδήμαρχο κ. Θανάση Παππά και την ΕΕΑΑ τα καταστήματα που συμμετείχαν πιο ενεργά 
στην ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών στον μπλε κώδωνα. Η ΕΕΑΑ αξιολόγησε τις ποσότητες 
που συγκεντρώθηκαν στους μπλε κώδωνες του Δήμου Θεσσαλονίκης το προηγούμενο διάστημα 
και προέκυψαν οι 30 επιχειρήσεις-Πρωταθλητές Ανακύκλωσης:

Aς σκεφτούμε ΓΥΑΛΙγο
την Ανακύκλωση!

Συμμετέχοντας ενεργά στην  
Ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών στον μπλε κώδωνα 

μπορούμε όλοι να γίνουμε «Πρωταθλητές» 
και να κερδίσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον.

• BLUE BARREL • PARATY • ROVER • ΜΑΣΤΙΧΑ • FRUTTI DI MARE • ΕΛΛΗΝΙΚΟ • 
ΚΟΥΚΟΣ-ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙ • ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ • FRANKIE • SHERLOCK • ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ • DUBLINER 
• NEGROPONDE • BASILICO • ΤΣΕΡΚΙ • ΤΗΓΑΝΙΕΣ & ΣΧΑΡΕΣ • ΦΟΥΛ ΤΟΥ ΜΕΖΕ • MIKEL 

• THE OLD FISHERMAN • WONDER WALL • ERNEST • IZZY BAR • ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ • 
STARBUCKS • ΦΙΛΕΤΟ • THE DECK
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#έρευνα - Β’ μέρος
«Στο καζίνο μπαίνεις ντυμένος κυριλέ και βγαίνεις 
ύστερα από ώρες… γδυμένος»
Στην Ελλάδα της κρίσης, το πρόβλημα του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια αποκαλύπτεται σε όλο του 
το μεγαλείο. Οι μακροχρόνια άρρωστοι τζογαδάροι, αλλά και άλλοι επιρρεπείς δεν αποτρέπονται  
για να μη χάσουν τα τελευταία τους χρήματα. Αντίθετα σπεύδουν να τα… παίξουν, ελπίζοντας πως 
θα «ρεφάρουν» όσα χάσανε, λόγω ανεργίας, φόρων, ή περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και 
επιδόματα! Όπως λέει στην Κarfitsa ο Διαμανός Δουΐτσης ιδρυτικό μέλος του Κέντρου 
Υποστήριξης Εξαρτημένων «ΌΑΣΙΣ», πρώην εθισμένος τζογαδόρος κι ο ίδιος, μα «καθαρός» 
εδώ και 25 χρόνια, «ζούμε το αποκορύφωμα ενός κακού που έχει την κάλυψη της πολιτείας». 
Ο ίδιος εξηγεί, πως η έξαρση του προβλήματος εθισμού στον Τζόγο στην Ελλάδα, ξεκίνησε με το 
χρηματιστήριο (σ.σ.: με …κυβερνητικό σάλπισμα), γιγαντώθηκε στα… καζίνο και στα καφέ με τα 
«φρουτάκια», επισημοποιήθηκε με νεότερα παιχνίδια του ΟΠΑΠ και πλέον έχει εισβάλει στα σπίτια 
μας μέσω διαδικτυακών καζίνο και στοιχηματζίδικων.

Της Φιλίας Νομικού

«Είμαστε ένα έθνος τζογαδόρων δυστυχώς», τονίζει. 
«Ο Έλληνας είναι μαθημένος να κυνηγάει το εύκολο 
και γρήγορο κέρδος, γι` αυτό και είναι τόσο ευκολόπι-
στος, σε πολιτικές υποσχέσεις για περισσότερα λεφτά 
με λιγότερη προσπάθεια. Ιδιαίτερα με την κρίση, ο Έλ-
ληνας έφτασε να παίζει τζόγο επειδή δεν έχει προοπτι-
κή. Παίζει πιο πολύ και εθίζεται στον τζόγο πιο εύκολα. 
Γιατί τελικά, η κρίση, αντί να θρέφει τη σύνεση και την 
εγκράτεια, θρέφει περισσότερο την άμεση ανάγκη για 
χρήματα. Επειδή ζητάει το κράτος, ζητά η ΔΕΗ, ζητά το 
παιδί, το απαιτούν άλλες υποχρεώσεις, στις οποίες ο 
τζογαδόρος βρίσκεται επίσης εκτεθειμένος με… τίποτα 
στην τσέπη. Διότι απλά είναι νόμος: Ο πίνων μεθά και ο 
παίζων χάνει!»

«Στα 12 δισ. ο τζίρος του τζόγου»

Σύμφωνα με τον κ. Δουΐτση, η Πολιτεία έχει τεράστια 
ευθύνη για το πρόβλημα, διότι ουσιαστικά δεν καλύπτει 
απλώς τον τζόγο, αλλά συγκαλύπτει και τους κινδύνους 
του: «Τότε με το Χρηματιστήριο, ακόμα και κάθε γιαγιά 
είχε άποψη και έπαιζε τις οικονομίες της. Στα καζίνο; 
Μπαίνεις ντυμένος κυριλέ και βγαίνεις μετά από ώρες 
…γδυμένος, τουλάχιστον από λεφτά και κανείς δεν σου 
λέει “τι κάνεις ρε;”. Όλα νόμιμα. Θα σου τα πάρουν με 
οποιονδήποτε τρόπο. Θα βρουν παιχνίδι για κάθε προ-
σωπικότητα, γυναίκα, νέο, γέρο… Ο Έλληνας καίγεται 
για άμεσο χρήμα, έχει τη νοοτροπία του “εύκολα και 
γρήγορα” με την οποία γαλουχήθηκαν δυο γενιές Ελλή-
νων. Το κράτος μόνο τα παράνομα στοιχηματζίδικα κυ-
νηγάει επειδή δεν παίρνει τη μίζα του. Πέρσι ήταν κάπου 
12 δισεκατομμύρια ο τζίρος του τζόγου. Είναι πολλά τα 
λεφτά… Γι` αυτό, κανείς δεν νοιάζεται να ενημερώσει 
και να προστατέψει τον κόσμο ουσιαστικά.»

«Με την κρίση παίζουν περισσότεροι…»

Σε ανάλογο μήκος κύματος εκπέμπει SOS η ψυχολόγος 
Δώρα Σιζοπούλου, υπεύθυνη της θεραπευτικής μο-
νάδας ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ και νωρίτερα υπεύθυνη του 
Πολυδύναμου Ψυχοδιαγνωστικού Κέντρου που «έτρε-

χε» πρόγραμμα απεξάρτησης εθισμένων στο τζόγο, από 
τον Ιούλιο του 2013 ως το Σεπτέμβριο του 2016 που… 
τελείωσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και σταμάτησε: «Και 
περισσότεροι παίζουν με την κρίση, όσο οξύμωρο κι αν 
ακούγεται, αλλά και περισσότερο αποκαλύπτονται και 
οι παλιοί εθισμένοι παίκτες. Με πολύ λιγότερα εισοδή-
ματα, τα χάνουν πιο εύκολα όλα στον τζόγο και μετά 
αναζητούν βοήθεια, συχνά αφού εκτεθούν λόγω κά-
ποιας εμπλοκής σε κλοπές χρημάτων ή κοσμημάτων, ή 
λόγω προστριβών με την οικογένεια αφού έχουν εξα-
ντλήσει και καταστρέψει κάθε οικονομικό απόθεμα της 
ίδιας τους της οικογένειας. Και δυστυχώς στην Ελλάδα 
δεν υπάρχουν δομές. Εμείς, όταν τερματίστηκε το πρό-
γραμμά μας, αναγκαστήκαμε να παραπέμψουμε τους 
εθισμένους τζογαδόρους στη μοναδική κρατική δομή, 
στη «Μέθεξη» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλο-
νίκης. Εκεί όμως, η υποστήριξη παρέχεται μόνο πρωί. Οι 
εργαζόμενοι τζογαδόροι που το πρωί είναι στις δουλειές 
τους, μένουν ακάλυπτοι.»

Το 75% των εθισμένων  
έχουν σταθερή δουλειά…

Όπως λέει η ίδια, η ένταση του προβλήματος αποτυπώ-
νεται και στα δημογραφικά στοιχεία που αποτυπώνουν 
το «προφίλ» των εθισμένων τζογαδόρων στην  Ελλάδα. 
«Στην πλειονότητα είναι άντρες 35-55 ετών με μόνιμη 
εργασία, ικανοποιητικού ως υψηλού μορφωτικού επι-
πέδου, συχνά με ένα στοιχείο κληρονομικότητας, υπό 
την έννοια πως είχαν παράδειγμα τζογαδόρου στην 
οικογένειά τους», επισημαίνει η κ. Σιζοπούλου. «Η ερ-
γασία και το μορφωτικό επίπεδο είναι τα στοιχεία που 
διαφοροποιούν σημαντικά τους εξαρτημένους από τον 
τζόγο, έναντι των εξαρτημένων από αλκοόλ, ή τα ναρ-
κωτικά.» Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΘΕΑ  για όλη την 
Ελλάδα, είναι εντυπωσιακό, πως το ποσοστό των κα-
ταγεγραμμένων γυναικών εθισμένων στον τζόγο, εκτι-
νάχθηκε από το 9% του 2015, στο 14% το 2016.  Προς 
επιβεβαίωση όσων είπε η κ. Σιζοπούλου, το 75% των 
εθισμένων έχουν σταθερή απασχόληση και μόνο το 
11% δηλώνουν άνεργοι, ενώ 10% είναι οικονομικά μη 

ενεργοί δηλαδή συνταξιούχοι, φαντάροι και… παιδιά. Σε 
ποσοστό 51% είναι απόφοιτοι λυκείων, ΙΕΚ ή τεχνικών 
σχολών, κατά 37% πτυχιούχοι ανώτερης και ανώτατης 
εκπαίδευσης και μόλις 2% κατέχουν οι απόφοιτοι δημο-
τικού. Οι περισσότεροι δηλώνουν εθισμένοι, δηλαδή ότι 
«παίζουν σε προβληματικό επίπεδο» για πολλά χρόνια 
πριν ζητήσουν βοήθεια, πάνω από δέκα χρόνια (48%) ή 
περίπου 7-9 χρόνια (17%). Σε ποσοστό 63% δηλώνουν 
πως… είχαν επιρροές από συγγενείς πρώτου βαθμού 
που είχαν επίσης τάση και πρόβλημα τζόγου (25% ο πα-
τέρας, 20% θείοι, 14% αδέρφια, 12% ξαδέρφια, 10% ο 
παππούς, 1% η μητέρα).

«Είναι παρατηρημένο», λέει ο κ. Δουίτσης. «Πολύ συχνά, 
το παιδί που μεγάλωσε με τζογαδόρο, εκείνον τον τύπο 
που όταν κέρδιζε ξόδευε υπερβολικά και κερνούσε και 
έκανε δώρα, ή όταν έχανε, στερούσε τα βασικά από όλη 
την οικογένεια, καταλήγει να γίνει εκείνο που μισούσε. 
Γιατί είναι μια γνώριμη κατάσταση.» Και βέβαια, σ` αυτό 
που επίσης συμφωνούν ΟΑΣΙΣ και ΚΕΘΕΑ, είναι πως οι 
εθισμένοι τζογαδόροι, στην πλειονότητά τους, θα κα-
ταστραφούν και θα καταστρέψουν και τις οικογένειές 
τους, πριν ζητήσουν βοήθεια. «Αν δεν τα χάσουν όλα 
δεν έρχονται» λέει ο κ. Δουίτσης. «Έχουν δανειστεί απ 
όπου μπορούν. Έχουν ξεπουλήσει ό,τι μπορούν και μετά 
έρχονται. Και εδώ δεν ζητάμε ονοματεπώνυμα. Μόνο να 
βοηθήσουμε. Γι` αυτό ακούμε και λέμε αλήθειες. Πολ-
λοί φτάνουν εδώ εξομολογητικά, για να πουν ότι κατα-
στράφηκαν, όταν σκέφτονται ήδη να κρεμαστούν, για 
να βρουν ψυχολογική βοήθεια. Ο τζογαδόρος, επειδή 
αισθάνεται καθόλα νόμιμος και είναι μια νόσος που δεν 
φαίνεται, δεν παραδέχεται το πρόβλημα. Και η κατα-
στροφή τελικά για την οικογένεια, είναι μεγαλύτερη από 
αυτή που θα προκαλέσει ο αλκοολικός ή ο τοξικομανής. 
Ο τζογαδόρος, επειδή είναι και ιδιαίτερα επιτήδειος στο 
ψέμα, θα βρει τρόπο να ρουφήξει και το τελευταίο ευρώ 
της οικογένειας. Εμείς προτρέπουμε τους ανθρώπους 
να έρθουν να μιλήσουμε. Να δώσουν την ευκαιρία στον 
εαυτό τους να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα πριν να 
είναι αργά.»
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#έρευνα - Β’ μέρος

Με σαράβαλα στο… καζίνο

Οι πράκτορες του ΟΠΑΠ μιλούν για τα… «φρουτάκια»

Το απόγευμα της Τρίτης η KARFITSA βρέθηκε στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του Regency Casino Thessaloniki. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα το παρκινγκ ήταν 
μισοάδειο ή μισογεμάτο-όπως το βλέπει κανείς- και δεν ασφυκτιούσε από αυτοκίνητα όπως γίνεται συνήθως τις μέρες που έχει δωρεάν είσοδο. 

Της Φ. Βλαστού

Μάλιστα, ο χρόνος αναμονής ενός ταξί την Τρίτη- όπως 
μας είπε ένας οδηγός στην πιάτσα που βρίσκεται έξω 
ακριβώς από το καζίνο-ήταν τουλάχιστον μιάμιση ώρα. 
«Όσοι έμπαιναν δεν έβγαιναν γρήγορα», είπε χαρακτηρι-
στικά ο οδηγός.

Μια βόλτα -καθημερινή ημέρα- στο χώρο του παρκινγκ 
έφτανε για να αντιληφθεί κανείς ότι οι παίκτες του καζίνο 
δε έχουν ή τουλάχιστον δεν επιλέγουν ακριβά αυτοκί-
νητα για τη μετακίνησή τους. Τα οχήματα που έφεραν 
ελληνικές πινακίδες προέρχονται κυρίως από Θεσσαλο-
νίκη και λιγότερα από Αθήνα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη 
και Λάρισα. Ήταν τουλάχιστον 10ετίας και τα περισσότε-
ρα εξ αυτών με αρκετά μικροχτυπήματα στις λαμαρίνες 
τους. Σπασμένα φανάρια, γδαρσίματα, βαθουλώματα 
στο εξωτερικό τους «κουβαλούσαν» τα περισσότερα 
αυτοκίνητα. Ζημιές οι οποίες σύμφωνα με φανοποιούς 
κοστολογούνται από 150 ευρώ. Μεταξύ αυτών ήταν και 
κάποια που ανήκουν σε ακριβής κατηγορίας αυτοκίνη-
τα, ενώ δεν έλειπαν και τα αγροτικά οχήματα.

Τα μεταφορικά μέσα των τεσσάρων τροχών πολυτελείας 
ήταν λίγα και κυρίως με ξένες πινακίδες. Με την μεγά-
λου κυβισμού BMW X6 να είναι σαν την μύγα μέσα στο 
γάλα, με… γερμανικές πινακίδες. Μεταξύ άλλων τα υπό-
λοιπα ακριβά αυτοκίνητα έφεραν πάνω τους αριθμούς 
πινακίδων από  την Αγγλία, την Ελβετία και την Σουηδία. 

«Είναι οξύμωρο και αστείο να το λέει αυτό και ο δήμαρχος Θέρμης που έχει το καζίνο 
στην περιοχή του», δήλωσε στην Karfitsa ο πράκτορας του ΟΠΑΠ Μιχάλης Τσα-
κίρογλου αναφερόμενος στην εναντίωση των δημάρχων στην δημιουργία των μίνι 
καζίνο. «Είναι αστείο. Όλα γύρω μας είναι τζόγος. Δεν θα μπει ο τζόγος στο αίμα μας 
με τα φρουτάκια. Εδώ μονά ζυγά παίζουν παίκτες τις πινακίδες των αυτοκινήτων», 
πρόσθεσε ο ίδιος. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η τοποθέτηση των VLTs στα πρακτορεία 
«δεν θα αυξήσει τους παίκτες, γιατί ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί κάτι τέτοιο. Τo 
ελληνικό κοινό δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό το είδος τζόγου». Σύμφωνα με τον κ. 
Τσακίρογλου: «τα φρουτάκια θέλουν να τα βάλουν στα Play ΟΠΑΠ και σε κάποια πρακτορεία, όχι σε όλα, 
θα τοποθετηθούν μερικά φρουτάκια, οπότε αυτό θα είναι αθέμιτος ανταγωνισμός. Το σωστό είναι όλοι ή 
κανείς και όλοι τον ίδιο αριθμό». Ερωτηθείς για το παιχνίδι που «τραβάει» τους περισσότε-
ρους παίκτες ο πράκτορας γνωστοποίησε ότι είναι το «Πάμε Στοίχημα».

Ο Γιώργος Μαυρίδης, ανέφερε ότι : «Tα Play ΟΠΑΠ δεν πιστεύω ότι θα προχω-
ρήσουν. Κακώς μπαίνουν σαν διαφορετικά μαγαζιά. Η άποψη μου είναι πως αυτό 
είναι κατά και των υπόλοιπων πρακτόρων. Το να δημιουργείς μικρά καζίνο μέσα στην 
πόλη ίσως είναι και κακό και από άλλη άποψη και συμφωνώ με τους δημάρχους που 
έχουν ταχθεί ενάντια στην δημιουργία αυτών το μαγαζιών». Για τα VLTs μέσα σε πρα-
κτορεία σχολίασε ότι: «Όλο αυτό για να προχωρήσει θα πρέπει να δουλευτεί πάρα πολύ 
καλά».

O Στυλιανός Χαλκιάς, ιδιοκτήτης πρακτορείου τόνισε πως: «Για την τοποθέτηση των 
VLTs είμαι κατά, γιατί πιστεύω πως δε θα δουλέψουν. Δεν είναι μέρες για VLTs και 
φρουτάκια, διότι πολύ απλά δεν περισσεύουν χρήματα στον κόσμο για να τα διαθέ-
τουν σε αυτά». Ο πράκτορας του ΟΠΑΠ Δημοσθένης Χαρίτος, ξεκαθάρισε την θέση 
του για το αν πιστεύει ότι θα αυξήσουν τα VLTs τους παίκτες που περνούν την πόρ-
τα των πρακτορείων λέγοντας : «για ένα πράγμα που δεν γνωρίζουμε στην πράξη πως 
μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι θα γίνει όταν τοποθετηθούν αυτές οι παιχνιδομηχανές».

61Σ/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αρ.61Σ/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης αναγνωρίσθη-
κε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ¨ΔΥΙΟΣΚΟΥΡΟΣ ΦΟΙΝΙΞ¨» που εδρεύει στήν 

Θεσσαλονίκη, οδός Κρήτης 44 εγκρίθηκε το από 21/2/2017 καταστατικό του, 
αποτελούμενο από (44) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 

(3) αυτού, ήτοι την καλλιέργεια, παραγωγή,διάδοση και ανάπτυξη των τεχνών 
του θεάτρου,του χορού,της μουσικής,της ποίησης και του κινηματογράφου και 

άλλων συναφών δραστηριοτήτων, όπως αυτά αναλύονται στο καταστατικό.

Θεσσαλονίκη6.3.2017

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Γούσιου Αρχοντούλα
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■ Η Furnidec Business είναι αναμφίβο-
λα το σημείο συνάντησης για όλους τους 
επιχειρηματίες των κλάδων επίπλου και 
διακόσμησης, δίνοντας παράλληλα, το 
εναρκτήριο σήμα για τη νέα εκθεσιακή 
χρονιά. Για το 2017, σκοπός της πλέον 
διαχρονικής έκθεσης είναι η δημιουρ-
γία ενός ακόμα επιτυχημένου event. Η 
έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 
Μαρτίου 2017 στο Διεθνές Εκθεσιακό και 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κατά 
τη διάρκεια της Furnidec Business, όλοι οι 
παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία 
να μυηθούν στο made in Greece έπιπλο 
καθώς επίσης και να βρουν ολοκληρωμέ-
νες λύσεις που ικανοποιούν κάθε δυνατή 
ανάγκη. Δυνατά “χαρτιά” της διοργάνωσης 
είναι η πολυμορφία, ο πολυποίκιλος χα-
ρακτήρας αλλά και οι σημαντικές παράλ-
ληλες εκδηλώσεις - ημερίδες, workshop, 
συνέδρια - που έχουν πλέον γίνει θεσμός 
κατά τη Furnidec Business. Ταυτόχρονα, 
η σύγχρονη δομή της επιτρέπει τη βολική 
και απρόσκοπτη περιήγηση ανάμεσα σε 
εταιρίες και προϊόντα. 

■ Την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κε-
νών οργανικών θέσεων πλοηγών αλλά 
και την αύξησή τους στο λιμάνι Θεσσαλο-
νίκης ζητά με επιστολή του στον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. 
«Η έλλειψη εργαζομένων της συγκεκρι-
μένης ειδικότητας, με διάφορα προβλή-
ματα που παρουσιάστηκαν το τελευταίο 
διάστημα στους ελάχιστους εναπομείνα-
ντες, έχει λάβει δραματικές διαστάσεις με 
επιπτώσεις στην κίνηση πλοίων και στην 
αντίστοιχη εξυπηρέτηση του εισαγωγι-
κού και εξαγωγικού εμπορίου. Επίσης οι 
προσωρινές λύσεις με αποσπάσεις στο 
λιμάνι Θεσσαλονίκης πλοηγών από άλλα 
λιμάνια προφανώς δίνουν μια ανάσα, αλλά 
δεν εξυπηρετούν την κατάσταση σε μό-
νιμη βάση», σημειώνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, με τη οποία ο ΣΕΒΕ απευθύνει 
έκκληση στο Υπουργείο για την «εδώ και 
τώρα» άμεση πλήρωση των κενών ορ-
γανικών θέσεων πλοηγών, αλλά και την 
αύξησή τους. «Το λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην 
προσπάθεια της Βόρειας Ελλάδας, και δη 
της Θεσσαλονίκης, να εδραιωθεί ως οι-
κονομικό σταυροδρόμι στην ανατολική 
Μεσόγειο. Παρόλα αυτά όμως απαξιώνε-
ται συνεχώς. Η διαδικασία παραχώρησης 
έχει καθυστερήσει δραματικά και η επιχει-
ρηματική κοινότητα αναμένει εναγωνίως 
την έλευση της ημερομηνίας κατάθεσης 
δεσμευτικών οικονομικών προσφορών 
για την εξαγορά της πλειοψηφίας των με-
τοχών της ΟΛΘ ΑΕ που δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να είναι πέραν της ορι-

σθείσης 24 Μαρτίου 2017. Μας δημιουρ-
γείται η εντύπωση ότι οι συνεχείς παρατά-
σεις είναι προσχηματικές με τελικό στόχο 
τη ματαίωση της παραχώρησης. 

■ Με νέες πτήσεις, βραβεύσεις και λει-
τουργία Κέντρου Εκπαίδευσης μπαίνει η 
άνοιξη για την Ellinair. Η αεροπορική εται-
ρεία του Mouzenidis Group, ανταποκρι-
νόμενη στην αύξηση της ζήτησης για δια-
κοπές στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται 
από τη μέχρι τώρα πορεία των κρατήσεων 
και τη συμμετοχή του Ομίλου στις πρώτες 
τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού για 
το 2017, ανακοίνωσε νέες πτήσεις και 
ενίσχυση υφιστάμενων δρομολογίων. 
Συγκεκριμένα:  Νέες απευθείας πτήσεις 
από/προς Θεσσαλονίκη-Μύκονο κάθε 
Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 10/07/17 
μέχρι τις 08/09/17. Ρόδο - Μόσχα 28/5-
08/10. Κέρκυρα - Ταλίν 29/5-02/10. Κα-
βάλα - Αγ. Πετρούπολη 05/6-09/10. Κα-
βάλα - Μόσχα 26/5-06/10. Θεσσαλονίκη 
- Βουκουρέστι 13/6-26/9 Θεσσαλονίκη – 
Cluj/Napoca 15/6-28/9. Ηράκλειο – Βου-
κουρέστι 13/6-26/9 Ηράκλειο -Τυφλίδα 
16/6-29/9. Ηράκλειο - Μινεράλνιε Βόντι 
29/5-02/10. Ηράκλειο - Ρίγα 03/5-29/10 
Όπως σημειώνουν σε σχετική ανακοίνω-
ση τα στελέχη της εταιρείας «δηλώνουμε 
ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις δυο σημαντι-
κές διακρίσεις/βραβεία που απέσπασε η 
Ellinair σε Ελλάδα και εξωτερικό: Στο πρό-
σφατο 17th Airline Marketing Workshop 
που διοργάνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών, βραβεύοντας τις αεροπορικές 
εταιρείες με την πιο επιτυχημένη αναπτυ-
ξιακή πορεία, η Ellinair βραβεύτηκε ως «η 
νεοεισερχόμενη  εταιρία με την καλύτερη 
απόδοση στη μεταφορά επιβατών προ-
γραμματισμένων πτήσεων». 

■ Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Σερεμέτιεβο» 
της Μόσχας απένειμε τα βραβεία «SVO 
Awards 2016» στις καλύτερες αεροπορι-
κές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις στη 
Ρωσία και η Ellinair κέρδισε το βραβείο 
της «πιο δυναμικά αναπτυσσόμενης εται-
ρείας». Τέλος, στο πλαίσια  παροχής  πιο 
εξιδεικευμένων υπηρεσιών, αυτή τη φορά 
προς τους επαγγελματίες του κλάδου, η 
Ellinair προχώρησε στην λειτουργία Δι-
απιστευμένου Κέντρου Εκπαίδευσης για 
πιλότους (μετεκπαίδευση) και πλήρωμα 
καμπίνας πολιτικών αεροσκαφών στη 
Θεσσαλονίκη.  Τα μαθήματα γίνονται από 
έμπειρους εκπαιδευτές και αεροσυνο-
δούς και οι συμμετέχοντες, μετά την ολο-
κλήρωση του προγράμματος, αποκτούν 
διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα και 
άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.  Περισ-
σότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 
Ellinair.
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■ Μέσα στο Μάρτιο αναμένεται να γίνουν 
1.284 προσλήψεις για θέσεις μόνιμου 
προσωπικού σε φορείς όπως δικαστή-
ρια, ΟΣΕ, Εθνικό Τυπογραφείο, ΕΛΣΤΑΤ 
και Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Ρυθμιστι-
κή Αρχή Λιμένων, Υπηρεσίες Ασύλου και 
ΕΥΔΑΠ. Ήδη για κάποιες προκηρύξεις 
έχει «ανοίξει» η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων και οι υποψήφιοι μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση. 

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών της Διεύθυνσης του Κτηνιατρικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη (τηλ. Επικοινωνίας: 2310- 
566032). 

■ Ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας του 
Νομού Χαλκιδικής προσκαλεί όσους 
ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως 
Υδρονομείς άρδευσης, να καταθέσουν 
τις αιτήσεις τους έως και την Τετάρτη 15 
Μαρτίου 2017 στην αρμόδια υπηρεσία 
του δήμου 

■ Ενεργοποιήθηκε η διάταξη του νό-
μου 4440/2016, με την οποία όλες οι θέ-
σεις που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ 
υποχρεούνται στο εξής στο 15% των 
προσλήψεων αορίστου χρόνου στον δη-
μόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, να 
αφορούν σε άτομα με αναπηρία και μέλη 
των οικογενειών τους. Όπως αναφέρει 
και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 
Αναπηρία στο site της «Πρόκειται για το 
αποτέλεσμα αγώνα πολλών ετών αλλά 
και δικαίωσης του πάγιου αιτήματος της 
Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων της για την 
εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων 
με αναπηρία, στο πλαίσιο της διασφάλι-
σης της ισότιμης συμμετοχής στο σύστη-
μα προσλήψεων των ατόμων με αναπη-
ρία και των μελών των οικογενειών τους. 
Μείνετε ενημερωμένοι από την ιστοσελί-
δα του ΑΣΕΠ www.asep.gr αλλά και της 
ΕΣΑμεΑ www.esamea.gr για μελλοντι-
κές προκηρύξεις θέσεων εργασίας.

■ Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο «SUITS» 
– Υποστήριξη Αστικού Ολοκληρωμένου 
κυκλοφοριακού συστήματος – Εργαλεία, 
στο πλαίσιο του Άξονα Mobility for Growth 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας HORIZON 
2020, που εδρεύει στην Καλαμαριά, συ-
νολικής διάρκειας έως 48 μήνες. Σκοπός 
του έργου είναι να βελτιώσει την ικανό-
τητα των δημοτικών αρχών σε μικρές και 
μεσαίου μεγέθους πόλεις, στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή βιώσιμων, ολοκληρωμέ-
νων και προσιτών στρατηγικών αστικής 
κινητικότητας, πολιτικών, τεχνολογιών, 
πρακτικών διαδικασιών, εργαλείων, 
μέτρων και ευφυών συστημάτων μετα-
φοράς που λαμβάνουν υπόψη την ολο-
κληρωμένη αλυσίδα μετακίνησης των 
πολιτών και των εμπορευμάτων. (τηλ. 
επικοινωνίας: 2313-314241). 

H ΕΛΠΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ... έγραφαν με μεγά-
λα γράμματα οι αφίσες προεκλογικά και 
όλοι πίστεψαν ότι θα απαλλαγούν από τα 
δεινά, τους φόρους και τα χαράτσια και 
γι΄αυτό ψήφισαν μια «άλλη» κυβέρνη-
ση, μήπως και... σωθούν!  Δύο χρόνια 
μετά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς, κατάλαβαν τον 
εμπαιγμό και εγκαταλείπουν το... καρά-
βι, αναζητώντας τη χαμένη ελπίδα σε άλ-
λους χώρους και σχηματισμούς. Πολλοί 
είναι απογοητευμένοι και παγιδευμένοι 
στην απόγνωση. Ανήμποροι να αντιδρά-
σουν στη συνεχιζόμενη με βία λεηλασία 
που καθημερινά εντείνεται σε όλα τα 
επίπεδα. Κατασχέσεις λογαριασμών, 
πλειστηριασμοί ακινήτων και μείωση του 
αφορολόγητου, είναι τα... δώρα που μας 
επιφυλάσσει το εγγύς μέλλον.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ έχει γίνει αφόρητη πλέον 
για τους περισσότερους Έλληνες και αυ-
τοί, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, συνε-
χίζουν και «διαχειρίζονται» το αύριο του 
τόπου μας, με εξευτελιστικά ταπεινωτι-
κούς όρους, υπογράφουν νέα μνημόνια 

και δεσμεύσεις και μετά το 2020 με 
πρόσχημα την... δεύτερη αξι-

ολόγηση (!) που θα μας οδη-
γήσει να δανειστούμε ξανά, 
για να πληρώσουμε τα τοκο-
χρεολύσια των 12 δις που... 
έρχονται το καλοκαίρι!      

H ΧΩΡΑ ΥΠΕΡΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ 
εξωφρενικά, χρεοκόπησε, έχει 

χάσει, με υπογεγραμμένες παραδο-
χές και συνομολογήσεις, την εθνική της 
ανεξαρτησία, έχασε κάθε πολιτική αυτο-
διαχείριση και επιτροπεύεται με όρους 
εξευτελιστικά ταπεινωτικούς. Αυτή εί-
ναι η αλήθεια. Είναι πλέον φανερό, ότι 
η μνημονιακή δέσμευση ελέγχου και 
επιτροπείας της χώρας, είναι σε πλήρη 
εφαρμογή. Είδαμε προ ημερών, κλιμάκιο 
των θεσμών να μπαίνει στη ΔΕΗ για να 
ελέγξει τις ατασθαλίες της ΑΔΜΗΕ και 
των συνδικαλιστών. Είδαμε επίσης, την 
παρέμβαση των... θεσμών, που «υπα-
γορεύει» στη ΔΕΗ να σταματήσει να 
διευκολύνει με δόσεις τους οφειλέτες 
καταναλωτές του ηλεκτρικού ρεύματος 
και να προχωρά άμεσα σε διακοπή κάθε 
παροχής. Ο κόσμος ταυτόχρονα, είναι 
αγανακτισμένος με τις νέες «χρεώσεις 
- χαράτσια» που καλείται να πληρώσει 
και δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς να τον 
βοηθήσει.

ΜΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ... Στη 
βενζίνη που ξεπέρασε το 1,50 ευρώ. 
Στα τρόφιμα οι τιμές ανεβαίνουν ανεξέ-
λεγκτα. Η ανεργία και τα «λουκέτα» είναι 
και πάλι σε έξαρση. Tα capital controls 
«στέγνωσαν» την αγορά από μετρητά, 
οδηγώντας κι άλλες επιχειρήσεις στην 
καταστροφή! Κι αυτοί, είναι έτοιμοι να 
υπογράψουν, νέες μειώσεις στις συντά-
ξεις και νέες παράλογες αυξήσεις στο 
ασφαλιστικό (!) Μάλιστα, για να... «χρυ-
σώσουν το χάπι» οι θεσμοί συνιστούν 
στην κυβέρνηση, να άρει τα πρόστιμα και 
τις προσαυξήσεις 130% που επέβαλαν οι 
Δ.Ο.Υ. στις φορολογικές παραβάσεις φυ-
σικών προσώπων και επιχειρήσεων, για 
να... έρθει η ανάπτυξη!

Για όλα αυτά, μια απάντηση υπάρχει: 
Όταν το άδικο γίνεται νόμος, η αντίσταση 
γίνεται καθήκον! 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Νέες θέσεις εργασίας
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Ενας εργαζόμενος με στρες κοστίζει...  
2,5 φορές περισσότερο!

Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται  
σε καιρό κρίσης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο 
Business Networking Εvent του Marketing 
Club, με θέμα: «WELLNESS - Ο άνθρωπος σε 
πρώτο πλάνο, η νέα προσέγγιση στην εξέλιξη 
του επιχειρείν». Σε μία κατάμεστη  αίθουσα 
στο ΜΕΤ,  150 στελέχη marketing, επικοινω-
νίας, αλλά και επιχειρηματίες, παρακολού-
θησαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πα-
ρουσίαση. Εισηγητές της εκδήλωσης, ήταν 
ο Δημήτρης Κυριάκος, Ψυχίατρος, ιδρυτικό 
μέλος της εταιρείας «ΑΤΟΜΟ - ΟΜΑΔΑ - ΣΥ-
ΣΤΗΜΑ» και ο Δημήτρης Νικολαΐδη, μέλος 
του Δ.Σ. του Marketing Club και Διευθυντής 
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
CITY COLLEGE. Η «WELLNESS» ως μέθοδος, 
συμβάλλει στην βιωσιμότητα και αύξηση της 
αποδοτικότητας της επιχείρησης μέσω των 

παρεμβάσεων που κάνει σε ομάδες εργαζο-
μένων, καθώς μειώνει το στρες τους. Από 
έρευνες προκύπτει ότι ένας εργαζόμενος με 
στρες κοστίζει 2,5 φορές περισσότερο στην 
επιχείρηση. Επίσης, με τη μέθοδο αυτή καλ-
λιεργούνται δεξιότητες στους εργαζόμενους, 
δημιουργούνται ομάδες υψηλής απόδοσης, 
αναδεικνύονται ηγέτες, συσπειρώνονται 
ομάδες και έτσι αυξάνεται η παραγωγικότη-
τα, η εργασιακή ευχαρίστηση και η δέσμευση 
των εργαζομένων. Η ομιλία ολοκληρώθηκε 
με ένα πολύ ενδιαφέρον βιωματικό εργαλείο, 
μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να κατανοήσουν την εφαρμογή τέ-
τοιων παρεμβάσεων και το πώς αυτές προ-
άγουν την εταιρική συνοχή και την εταιρική 
κουλτούρα.

Δουλειές «να τις πιείς στο ποτήρι» στη 
συνάντηση εκπροσώπων δύο συνε-
ταιρισμών γάλακτος στη Θεσσαλία 

και στις εγκαταστάσεις του «ΘΕΣγάλα» και 
«ΘΕΣγη» στη Λάρισα με αφορμή την έκθεση 
AgroThessaly. Οι πρόεδροι των συνεταιρι-
σμών, κ. Θανάσης Βακάλης από το «ΘΕΣγά-
λα» και ο κ. Παναγιώτης Καλφούντζος από το 
«ΘΕΣγη» εξήγησαν τον τρόπο παραγωγής και 
διάθεσης των προϊόντων τους, τα οικονομι-
κά τους στοιχεία και τους μελλοντικούς τους 
στόχους, ενώ παράλληλα μας έδειξαν και το 
κέντρο λειτουργίας του «ΘΕΣγάλα» από το 
οποίο ελέγχονται όλοι οι αυτόματοι πωλητές 
γάλακτος.

«Το πρώτο βήμα ανάπτυξης έχει ήδη ολο-
κληρωθεί» είπε ο κ. Βακάλης τονίζοντας 
πως αυτόματοι πωλητές γάλακτος υπάρχουν 
πλέον σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ ήδη 
ο συνεταιρισμός έχει ξεκινήσει τη λιανική 
σε περιοχές που δεν υπάρχουν αυτόματοι 
πωλητές. Ο συνεταιρισμός παράγει 120 τό-
νους γάλα την ημέρα και διανέμει τους 30. 
Το υπόλοιπο γάλα πηγαίνει σε συνεργαζόμε-
νες εταιρίες. Στόχος της «ΘΕΣγη» τόνισε ο κ. 
Καλφούντζος είναι «η αλλαγή της φιλοσοφί-
ας στην παραγωγή. Το 85% των κηπευτικών 
προϊόντων στη χώρα είναι εισαγόμενο» και 
πρόσθεσε ότι η «ΘΕΣγη» έχει 72 παραγω-
γούς και έκταση… 30.000 στρεμμάτων. 

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να κυκλοφορή-
σουν περίπου έξι προϊόντα και τον Μάρτιο 
του 2018 θα ξεκινήσει η διανομή συσκευα-
σμένων κηπευτικών με την επωνυμία «ΘΕ-
Σγη» φρέσκο.

Ο «ΘΕΣ γάλα» είναι συνεταιρισμός που 
άνοιξε δρόμους με καινοτόμες δράσεις στην 
Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2011 ενώ το 2013 λει-
τούργησε τα πρώτα «ΑΤΜ» γάλακτος στη 
Λάρισα. Το 2014 «ανέβηκε» στη Θεσσαλονί-
κη και το 2015 έκανε το μεγάλο βήμα στην 
Αθήνα. Σήμερα έχει 63 «ΑΤΜ γάλακτος» και 
γαλακτοκομικών προϊόντων. Από την έναρξη 
λειτουργίας  οι πωλήσεις του «ΘΕΣ γη» κάθε 
χρόνο αυξάνονται κατά 35%-40% και από τα 
1,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 ανήλθαν 
στα 5 εκατ. ευρώ

Αποστολή στη Λάρισα: Αρετή Τασούλα
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#επιχειρηματική_ιδέα

Οι  Έλληνες που έκαναν τα social media… παιχνιδάκι!
Για χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου τα social media είναι… παιχνιδάκι! Πως θα σας φαινόταν εάν σας λέγαμε ότι τρεις νέοι επιχειρηματίες και 
μάλιστα Έλληνες δημιούργησαν το δικό τους μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο συνδυάζει το παιχνίδι, τις γνώσεις και το… φλερτ! 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Ο λόγος για την Γλυκερία Αντωνάκη, τον Σπύρο Τσότσο-
λο και τον Νίκο Σίμο οι οποίοι εδώ και τρεις μήνες έχουν 
δημιουργήσει το δικό τους μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
που δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών του αλλά τα 
κάνει γνωστά στους άλλους χρήστες μετά από μια συναρ-
παστική και παιχνιδιάρικη διαδικασία οκτώ βημάτων. Το 
όνομα του ελληνικού αυτού μέσου: SLOT app που μέσα σε 
διάστημα τριών μηνών μετρά περισσότερους των χιλίων 
χρηστών. Κυκλοφορεί για IOS συσκευές, ενώ πολύ σύντο-
μα αναμένεται να κυκλοφορήσει και η Android μορφή του. 

Με σλόγκαν The ‘See through game’ App, το SLOT app εί-
ναι η πρώτη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που συνδυ-
άζει ταυτόχρονα μυστήριο, παιχνίδι, ανταγωνισμό και νέες 
γνωριμίες! «Περιγράφοντας την εφαρμογή, μπαίνουμε σε 
έναν κόσμο κλειδωμένων προφίλ, όπου όλα στην αρχή 
είναι κυριολεκτικά θολά. Όμως μέσα από το παιχνίδι «ανοι-
γόμαστε» σιγά σιγά ο ένας στον άλλον. Πιο συγκεκριμένα, 
καλούμε τον άλλο παίκτη (Sloter) να παίξει σε 8 «δοκιμασί-

ες» ερωτήσεις γνώσης και διασκεδαστικά παιχνίδια ταχύ-
τητας και  μνήμης αν θέλει να μας ξεκλειδώσει» αναφέρει 
στην Karfitsa η Γλυκερία. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε 
κάτι πρωτότυπο» συμπληρώνει η ίδια. «Στην αρχή μας φαι-
νόταν τεράστιο το όλο project. Θέλαμε να δημιουργήσου-
με μια εφαρμογή απλοποιημένη που να μην δυσκολεύει 
τους χρήστες και να φιλική προς αυτούς» δηλώνει από την 
πλευρά του, ο Σπύρος.

Γνωριμία και παιχνίδι

Πως λειτουργεί όμως η καινοτομική εφαρμογή; «Πρόκει-
ται για την πρώτη εφαρμογή που το παιχνίδι γίνεται γνω-
ριμία. Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Ο χρήστης είναι σε έναν 
κόσμο κλειδωμένων προφίλ. Οι άλλοι γνωρίζουν μόνο 
το ψευδώνυμό του και μια θολή φωτογραφία. Παίζοντας 
τα οκτώ παιχνίδια και κάθε φορά που ο χρήστης κερδίζει 
μαθαίνει κάτι για τον άλλο παίκτη. Αυτή είναι η διαδικασία. 
Είμαστε μια flirting και όχι dating εφαρμογή. Γνωρίζεις τον 

άλλον πριν ξεκινήσεις να μιλάς μαζί του» υποστηρίζει η 
Γλυκερία. Και συμπληρώνει: «σε άλλες εφαρμογές κανείς 
βλέπει εικόνες βιτρίνες ενώ σε εμάς πρώτα μαθαίνεις τον 
άλλον και μετά τον βλέπεις».

«Η αποδοχή της εφαρμογής από πολλούς χρήστες μας 
δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε 
application και για Android συσκευές» αναφέρει ο Νίκος 
από την πλευρά του. Και υπογραμμίζει ότι τόσο τα παιχνίδια 
μνήμης, ταχύτητας, προσοχής αλλά και οι ερωτήσεις που 
καλούνται να απαντήσουν οι χρήστες του SLOT app έχουν 
σχεδιαστεί από τους ίδιους. Το SLOT app είναι μια start 
up εταιρία από την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει δυσκολίες 
όπως όλες οι νέες επιχειρήσεις. «Η μεγαλύτερη δυσκολία 
είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το εγχείρημά μας το 
έχουμε χρηματοδοτήσει αποκλειστικά από ιδίους πόρους. 
Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Διάθεση και πάθος 
υπάρχουν αλλά οικονομικοί πόροι δεν υπάρχουν» λέει ο 
Σπύρος.

Το SLOT app 
είναι το πρώτο 
μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης 
που συνδυάζει 
γνώσεις, 
ψυχαγωγία  
και γνωριμίες
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Ι.Πασσαλίδη 81, Καλαμαριά, T: 2310 453062, F: BashiaBlanka, e-shop: www.bags4all.gr

«Στο μικροσκόπιο» όλες οι «χρυσές» δωρεές και συναλλαγές 
ΠΡΟΣΕΧΏΣ ΜΕΓΆΛΗ ΕΡΕΥΝΆ

                                                                                                                                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65/2017 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 2/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες βάσει 
της έκθεσης ευρημάτων ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή από τη διενέργεια προσυμφωνημένων 
διαδικασιών επί ορισμένων συναλλαγών μεταξύ 

της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και Δήμου Αριστοτέλη στα έτη 

2011, 2012, 2013 και 2014 

      
     Στην Ιερισσό, σήμερα τη 13η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 

2974/09-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιωτόπουλου 

Κυριάκου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου καθώς επίσης και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosaristoteli.gr και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους, τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και το Δήμαρχο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες βάσει της έκθεσης ευρημάτων ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή από τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών επί ορισμένων συναλλαγών μεταξύ της 

ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και Δήμου Αριστοτέλη στα έτη 2011, 2012, 

2013 και 2014  
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου 

ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παρόντα ήταν είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι: 

1) Παναγιωτόπουλος Κυριάκος, 2) Ψιλιάγκος Δημήτριος, 3) Τσακνής Αργύριος, 4) Λαζαρίδης 

Χαράλαμπος, 5) Μητροφάνης Ιωάννης, 6) Μήτρου Αικατερίνη, 7) Βαλσαμής Ελευθέριος, 8) Δουλάκης 

Ιωάννης, 9) Γκατζώνης Αστέριος, 10) Κωτάκης Γεώργιος, 11) Αντωνίου Αλέξιος, 12) Λαγέρης Νικόλαος, 

13) Γιουβανάκης Χριστόδουλος, 14) Παναγιωτοπούλου Ελένη, 15) Πάχτας Χρήστος, 16) Κατσαβαβάκης 

Κων/νος, 17) Γλυνιαδάκης Γεώργιος, 18) Σερπάρης Νικόλαος, 19) Κούκος Γεώργιος και 20) 

Καραβασιλικός Γεώργιος και   
απόντες οι: 1) Μοσχόπουλος Βασίλειος, 2) Κατσαρού Κασσάνδρα, 3) Μπρούζος Αστέριος, 4) Λαμπρινός Ιωάννης, 5) 

Γιαννάκης Ιωάννης, 6) Παγώνη Ελένη και 7) Χασάπης Αστέριος. 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Ζουμπάς Γεώργιος. 

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Μιχαήλ Μάγγος υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος ορίστηκε 

υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού κ. Πασχαλίδης Γεώργιος, της Δημοτικής 

Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας κ. Κυργιαννός Γεώργιος, της Τοπικής  Κοινότητας Νέων Ρόδων κ. 

INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY

Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.03 09:46:53
EET
Reason:Location: Athens

Ισαακίδου Σοφία, της Τοπικής Κοινότητας Στρατωνίου κ. Ζαγοράκης Νικόλαος, της Τοπικής Κοινότητας 

Σταγείρων κ. Ιππέκης Γεώργιος, της Τοπικής Κοινότητας Βαρβάρας κ. Μιχαηλίδης Απόστολος, της 

Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου κ. Ρίμπας Σταμάτης και της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου κ. 

Ανικούλας Νικόλαος.      Ο  Πρόεδρος για την εισήγηση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο κ. Τσακνή Αργύριο ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα: «Η παραλαβή της έκθεσης ευρημάτων ορκωτού ελεγκτή λογιστή από τη διενέργεια προσυμφωνημένων 

διαδικασιών επί ορισμένων συναλλαγών μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» 

και Δήμου Αριστοτέλη στα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 είχε γίνει σε προηγούμενη συνεδρίαση του 

Νοεμβρίου του 2016.      Αντικείμενο της ανωτέρω έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, ήταν ο έλεγχος των διαδικασιών που 

ακολουθούνταν κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο για τη δωρεά χρημάτων, έργων, μελετών, 

υλικών και παγίων από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, προς το Δήμο Αριστοτέλη.  Στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που εισφέρθηκαν από την ίδια την Εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. δια 

χειρός δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης, κατόπιν σχετικού ερωτήματος από τον π. Δήμαρχο 

Αριστοτέλη, κ. Ι. Μίχο.      Η έκθεση αυτή, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για Συναφείς Υπηρεσίες, που 

έχει εφαρμογή σε αναθέσεις έργων προσυμφωνημένων διαδικασιών (ISRS 4400), όπως εκδόθηκε από τη 

Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), περιγράφει για πρώτη φορά με σαφήνεια και αξιολογεί, σύμφωνα 

με τους υφιστάμενους νόμους και τις εγκεκριμένες διαδικασίες του Δημοσίου, τα πεπραγμένα που 

παρέλαβε η σημερινή Διοίκηση από την προκάτοχό της, για τα οποία υπήρχε πλήρης έλλειψη στοιχείων με 

βάση τα επίσημα αρχεία του Δήμου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση μεταξύ νόμιμων και πραγματικών 

συναλλαγών (χρηματικές δωρεές, δωρεές παγίων – αυτοκινήτων) και μη νόμιμων – μη πραγματικών 

συναλλαγών (δωρεές σε έργα, μελέτες και προμήθειες). Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου εγγράφως 

βεβαίωσαν, ότι δεν διέθεταν κανένα στοιχείο εκτέλεσης και πληρωμής για τα τεχνικά έργα, τις μελέτες και 

τις προμήθειες που εκτελούσε η μεταλλευτική εταιρεία, ενώ οι συναλλαγές αυτές δεν τηρούσαν καμία από 

τις θεσμοθετημένες -και απαραίτητες για τη δημόσια ασφάλεια και δικονομική διαφάνεια- διαδικασίες 

(εγγραφή στον προγραμματισμό και προϋπολογισμό του Δήμου, διενέργεια διαγωνισμών, έγκριση 

μελετών, επίβλεψη και έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το σώμα των ορκωτών ελεγκτών έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 

ελέγχου, σε φορείς του Δημοσίου, σε περιπτώσεις υποψίας έκνομης διαχείρισης της περιουσίας τους, 

καθώς και όταν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

(άρθρο 3 ΠΔ 226/92).      Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη βγαίνει -από τη διαδικασία αυτή- απόλυτα δικαιωμένη, 

καθώς, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της είχε καταγγείλει και διακόψει, τη 

συγκεκριμένη πρακτική της προηγούμενης Δημοτικής αρχής και κάθε «τριγωνική» συναλλαγή με τη 

μεταλλευτική εταιρεία, αναδεικνύοντας τόσο το θέμα των πιθανών φοροαπαλλαγών από πλευρά της 

μεταλλευτικής εταιρείας, όσο και τις αναπηρίες και εξαρτήσεις που η τακτική αυτή συνεπαγόταν για τη 

λειτουργία του Δήμου και των οικονομικών φορέων της περιοχής. Οι μομφές του κ. Πάχτα περί 

αναγκαιότητας συνέχισης των πρακτικών αυτών, καθώς και οι τακτικές λαϊκισμού, απειλών και 

λασπολογίας που φαίνεται να επιλέγει, το μόνο που κάνουν είναι να τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα ενώπιον 

της τοπικής κοινωνίας.      Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την παραπομπή στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση, της 

έκθεσης ευρημάτων ορκωτού ελεγκτή-λογιστή  που συντάχθηκε για τις τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ της 

ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», του Δήμου Αριστοτέλη και τρίτων – προμηθευτών 

κατά τα έτη 2011, 2012, 2013και 2014, μαζί με τα μέχρι σήμερα συλλεχθέντα στοιχεία». 
     Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης κ. Πάχτας Χρήστος λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε τα παρακάτω: 
     Τίθεται ένα μείζον ζήτημα από την συζητούμενη έκθεση του  ορκωτού λογιστή. Ανεξάρτητα από τη 

γνώμη μας για το περιεχόμενό της και το σκοπό της, από αυτή προκύπτει ότι οι περιουσιακές παροχές της 

ιδιωτικής μεταλλευτικής εταιρίας προς το δήμο ήταν δωρεές, γινόταν όλες χωρίς κανένα αντάλλαγμα. 
     Επομένως προκύπτει μεγάλο θέμα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Νοεμβρίου του 

2014 με την οποία αποφασίστηκε η διακοπή της αποδοχής των δωρεών αυτών. Με την απόφαση αυτή 

στερήθηκε ο δήμος σε ετήσια βάση ένα ποσό που ανέρχεται περίπου σε  τρία εκατομμύρια (3.000.000) 

ευρώ κάθε χρόνο. 
     Αφού από την έκθεση αυτή  προκύπτει ότι αρνηθήκατε τις παραπάνω δωρεές,  που γινόταν χωρίς 

αντάλλαγμα όπως λέει και ο ορκωτός λογιστής που εσείς ορίσατε, και καταργήσατε τις προηγούμενες 

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που θέτανε το θεσμικό πλαίσιο της αποδοχής των δωρεών,  σας 

 «Εξαρτήσεις» επικαλείται ο δήμος Αριστοτέλη μεταξύ της 
προηγούμενης δημοτικής αρχής και της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣ ΑΕ». Έστειλε σχετική έκθεση ορκωτών λογιστών στις 
συναρμόδιες αρχές για να διερευνήσουν «τις τριγωνικές 
συναλλαγές μεταξύ της  συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρεί-
ας, του δήμου και τρίτων – προμηθευτών κατά τα έτη 2011, 
2012, 2013 και 2014». Αυτό που «ξεψαχνίζουν» τώρα είναι 
όλες τις διαδικασίες για τη δωρεά χρημάτων, έργων, μελετών, 
υλικών και παγίων. Διασταυρώνονται τιμολόγια και έγγραφα 
όλων των πλευρών δίνοντας βάρος -όπως σημειώνεται σε 
σχετικό έγγραφο- «στη διάκριση μεταξύ νόμιμων και πραγ-
ματικών συναλλαγών (χρηματικές δωρεές, δωρεές παγίων – 
αυτοκινήτων) και μη νόμιμων – μη πραγματικών συναλλαγών 
(δωρεές σε έργα, μελέτες και προμήθειες)»

Τα ερωτήματα που προκύπτουν, ύστερα απ΄ αυτά, είναι 
αν «η έρευνα θα επεκταθεί και σε άλλους δήμους και 
φορείς; Έχουν ληφθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες όπως ο 
Δήμος Αριστοτέλη; (βλ ορκωτούς). Πώς εξασφαλίζεται 
η διαφάνεια στις διαδικασίες σε μια «εύφλεκτη» περιο-
χή – λόγω αντιδράσεων - εδώ και χρόνια; (Την ερχόμε-
νη Δευτέρα θα γίνει  νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
των κατοίκων στη Θεσσαλονίκη). Tι συμβαίνει με τα 
ανταποδοτικά στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής;

Πάντως, η σημερινή δημοτική αρχή βεβαιώνει ότι «εγ-
γράφως δεν διαθέτει κανένα στοιχείο εκτέλεσης και 
πληρωμής για τεχνικά έργα, μελέτες και προμήθειες 
της μεταλλευτικής εταιρείας, ενώ συναλλαγές δεν 
έγιναν με διαφάνεια»
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Άντιστέκεται 
στην κρίση η Καλαμαριά

Η κρίση δεν προσπέρασε το... «Μαϊάμι της Θεσσαλονίκης» όπως 
αποκαλούν οι κάτοικοι την Καλαμαριά. Ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Καλαμαριάς μιλώντας στην Karfitsa ανα-
φέρθηκε σε όλα τα επιχειρηματικά θέματα που αφορούν 
την περιοχή. «Η κίνηση στην αγορά της Καλαμαριάς είναι 
απελπιστική. Δεν κινείται τίποτα. Όμως υπάρχει ένα μικρό 
συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι μια σχετικά συμπαγής αγορά, 
έχει ποικιλία και κάτι κινείται σε σχέση με άλλες περιοχές», 
επεσήμανε ο κ. Μηλιάδης

Επενδύσεις και λουκέτα

«Έχουν ανοίξει τόσες καφετέριες που στο τέλος είναι εις βάρος τους γιατί υπάρχει πάρα 
πολύ μεγάλη προσφορά με μικρότερη ζήτηση» λέει ο πρόεδρος του ΕΣΚ. Όσον αφορά το 
κλείσιμο των καταστημάτων ο ίδιος γνωστοποιεί ότι «υπάρχουν αλλά δεν είναι εμφανή, 
γιατί αν κλείσει ένα μαγαζί στην Πασαλίδη, στην Κομνηνών ή την Μεταμορφώσεως το μα-
γαζί αυτό ενοικιάζεται γρήγορα από άλλον επιχειρηματία. Πολλές φορές δε, από καταστή-
ματα που ήταν σε πιο μικρό δρόμο, έρχονται στους κεντρικότερους γιατί και τα ενοίκια 
έχουν πέσει. Οπότε στην Καλαμαριά δεν έχουμε την εικόνα που έχουν άλλα μέρη της Θεσ-
σαλονίκης που περνάς και βλέπεις στη σειρά τρία και τέσσερα καταστήματα κλειστά. Έχουν 
έρθει επιχειρηματίες από άλλες περιοχές για να ανοίξουν εδώ μαγαζιά». 

Οι πιο… εμπορικοί δρόμοι της Καλαμαριάς

«Τα πιο αποκεντρωμένα μαγαζιά έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στον τζίρο τους. Τώρα ποια 
μαγαζιά δουλεύουν; Υποτίθεται τώρα που είχαμε εκπτώσεις δούλεψε η ένδυση και η υπό-
δηση. Γενικά η κίνηση των καταστημάτων εξαρτάται από τις περιόδους που διανύουμε», 
τόνισε ο κ. Μηλιάδης. «Ο πιο εμπορικό δρόμος της Καλαμαριάς είναι η Πασαλίδη, από εκεί 
και πέρα είναι ο πεζόδρομος ο οποίος βέβαια σε μεγάλο ποσοστό έχει καταληφθεί από 
μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν υπάρχουν πολλά εμπορικά καταστήματα, εν 
συνεχεία είναι η Μεταμορφώσεως και λίγο η Πόντου».

Δράσεις για να έρθουν πελάτες

Ο ΕΣΚ σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του παρκινγκ που βρίσκεται κάτω από την πλατεία 
του Δημαρχείου Καλαμαριάς προσφέρουν δωρεάν στάθμευση στους πελάτες τους. «Δί-
νουμε δωρεάν παρκινγκ στους πελάτες των καταστημάτων που συμμετέχουμε σε αυτή την 
δράση, πληρώντας τα εισιτήρια εμείς. Σε λίγο καιρό αναμένεται να επεκταθεί και να μπουν 
και άλλα καταστήματα σε αυτό το πρόγραμμα. Αρχές Μαΐου θα γίνει μια εκδήλωση με φα-
γητό σε συνεργασία με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο στην πλατεία του δημαρχείου. Στα 
σκαριά είναι και μια επίδειξη μόδας», καταλήγει ο κ. Μηλιάδης.

Της Φ. Βλαστού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
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#προτάσεις_διασκέδασης
«Οι ∆ούλες» στο Θέατρο Αυλαία µε µεταµεσονύκτιες παραστάσεις

«Η Νοσταλγός» στο Θέατρο Αµαλία

Μετά τα µεσάνυχτα θα σας υποδεχθούν «Οι ∆ούλες» του Jean Genet στο Θέατρο Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, Πλευρά Τσιµισκή) στις 18 Φεβρουαρί-
ου. Οι ∆ούλες που τολµούν, και καταστρώνουν τα σατανικά τους σχέδια εναντίον της Κυρίας και µετά τα µεσάνυχτα.
Λίγα λόγια για την παράσταση: Οι αδελφές Κλαίρη και Σολάνζ στην υπηρεσία της Κυρίας. Κάθε φορά που απουσιάζει η Κυρία παίζουν µια πα-
ράσταση. Φορούν τα ρούχα της και καταστρώνουν την εξόντωσή της. Σκληρές και αδυσώπητες θα ξεπεράσουν τα όρια. Ο Jean Genet γράφει 
τις «∆ούλες» το 1947, ως αντίδραση σε µια κοινωνία που κυριαρχεί η ψευτιά, η προδοσία, η βία, η εκµετάλλευση και η κοινωνική ανισότητα.
Το έργο βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία τη δεκαετία του 1930. Ο Genet, χρησιµοποιώντας πολλά αυτοβιογραφικά 
στοιχεία και ως βασικό µέσο της εξέγερσης των χαρακτήρων του την µεταµφίεση, φτιάχνει ένα κόσµο που βρίσκει έκφραση όχι τόσο στην ίδια 
τη διαµαρτυρία, αλλά στην τελετουργική πράξη της δηµιουργίας του κόσµου αυτού.
 Παίζουν οι ηθοποιοί : Ντιάνα  Ζαχαροπούλου - Ιωάννα  Λαµνή - Μελίνα  Τριανταφυλλίδου. ∆ιάρκεια παράστασης 90’. Τιµές εισιτηρίων 10 ευρώ 
κανονικό, 8 ευρώ µειωµένο(φοιτητικό, οµαδικό), 5 ευρώ ανέργων.

Από την Τέταρτη 1 Μαρτίου(21:00) µέχρι και την Κυριακή 5 Μαρτίου(19:00) «Η Νοσταλγός», το αριστούργηµα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, 
µετά τις Sold-Out παραστάσεις στην Αθήνα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αµαλία( oδός Αµαλίας 71).
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της παράστασης, η καταξιωµένη ηθοποιός Αριέττα Μουτούση, που πλαισιώνεται από τη Μαρία Λογοθέτη και τον 
∆ηµήτρη Λιόλιο, ενώ στο ρόλο του µπάρµπα – Μοναχάκη εµφανίζεται κινηµατογραφικά ο Θοδωρής Κατσαφάδος.
Στη θεατρική µεταφορά του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη «Η Νοσταλγός» η µνήµη ξυπνά και ζητά λύτρωση στο παρόν. Η Λιαλιώ τα-
ξιδεύει και πάλι πέρα. Τότε, που ήταν νέα, παντρεµένη µε συνοµήλικο του πατέρα της. Τότε, που φλεγόταν από τη νοσταλγία για το πατρικό της 
σπίτι. Μια φεγγαρόλουστη νύχτα έκλεψε µια βάρκα µαζί µε τον νεαρό ερωτευµένο Μαθιό. Η αθώα βαρκάδα εξελίχθηκε σε αγωνιώδες ταξίδι 
φυγής, καθώς ο σύζυγος τούς καταδίωξε. Η νοσταλγός ήταν αποφασισµένη να φτάσει πάση θυσία στην απέναντι όχθη και να επιστρέψει στην 
πατρίδα. ∆ιάρκεια παράστασης: 70΄. Πληροφορίες-κρατήσεις: Τηλ.: 2310 888894. Τιµές εισιτηρίων: 12 ευρώ, 10 ευρώ µειωµένο (άνεργοι)

Το Coffice - Books & Coffee 
είναι το πρώτο γνήσιο βιβλιοκαφέ στη Θεσσαλονίκη. 
Εδώ, θα µπορείτε να πιείτε το ν καφέ ή το ποτό 
σας, να διαβάσετε το βιβλίο που θα επιλέξετε 
από τη βιβλιοθήκη µας, να δανειστείτε βιβλία 
και περιοδικά, να κάνετε τα επαγγελµατικά 
σας ραντεβού και τον προγραµµατισµό σας 
καθώς επίσης και να µελετήσετε στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο εργασίας - µελέτης. Τέλος, 
στο χώρο µας, λειτουργεί και εκθεσιακός χώρος 
που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, είτε ως 
δηµιουργός, είτε ως θεατής.

Όλα αυτά, θα µπορείτε να τα συνοδεύσετε µε πιάτα 
κρύας κουζίνας, σνακς και σπιτικά γλυκά.

Αιγαίου 62, Καλαµαριά
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310403550
Ώρες λειτουργίας: 8:00-00:00

Ένας νέος 
µίνι πολυχώρος 
στην Καλαµαριά

Η Τουριστική Καμπάνια  
του ΕΕΘ… «έσκισε»

Στην Τουριστική Έκθεση του Βελιγραδίου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετείχε με μία 
νέα καμπάνια. Στόχος της ήταν να δοθεί στο κοινό το μήνυμα ότι οι επαγγελματίες και γενικότερα οι μικρομε-
σαίοι επιχειρηματίες έχουν κι αυτοί το δικό τους λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση ενός «τουριστικού προφίλ» 
για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Κε-
ντρικό σλόγκαν αυτής της καμπάνιας είναι το “Visit 
Thessaloniki and be sure that a professional will 
make you feel like home.- Professionals Chamber 
of Thessaloniki- with 55.000 members, at your 
service”. (Επισκεφθείτε τη Θεσσαλονίκη και να εί-
στε σίγουροι ότι κάποιος επαγγελματίας θα σας κά-
νει να αισθανθείτε σαν το σπίτι σας! Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης- Με 55.000 μέλη στις 
υπηρεσίες σας»... Το καλαίσθητο γραφιστικό συ-
μπληρώνεται από φωτογραφίες «κλασικών» για 
την εξυπηρέτηση τουριστών επαγγελματιών, όπως 
εμπόρων, καταστηματαρχών, σερβιτόρων, πωλητών 
και πωλητριών! Το πνεύμα της καμπάνιας, όπως δή-
λωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης είναι 
ότι οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης συμβάλλουν 
στο να βιώσει ο κάθε επισκέπτης μια πιο όμορφη 
εμπειρία για την πόλη, με άψογη εξυπηρέτηση, ευγέ-
νεια και φιλοξενία. Και για το λόγο αυτό η Θεσσαλο-
νίκη να προτιμάται από περισσότερους τουρίστες...

“Visit Thessaloniki and be 
sure that a professional 
will make you feel like 
home.- Professionals 

Chamber of Thessaloniki- 
with 55.000 members,  

at your service”
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Η εταιρία NIZAMIS είναι οικογενειακή επιχείρη-
ση που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής 

πώλησης δερμάτινων υποδημάτων και αξεσουάρ. 
Το πρώτο κατάστημα εγκαινίασε τnν λειτουργία 

του στη Νεάπολη το 1975, ενώ ακολούθησαν δυο 
ακόμα καταστήματα, ένα στη Νεάπολη το 1992 και 

πρόσφατα το 2013 στην Καλαμαριά.                                       

Οι νέοι που αναζητούν επώνυμη μόδα υπόδησης 
σε προσιτές τιμές από εταιρίες όπως: Pepe jeans, 
Tommy Hilfiger, Philippe Lang, Per La Moda, 

S. Oliver, Mourtzi, U.S. Polo, New Matic, Ralph 
Lauren, Gant, Lacoste,Kricket, αλλά και κλασσι-
κότερες, διαχρονικές επιλογές όπως των εταιριών: 
Tamaris, Caprice, Boss Shoes, Jana, Ragazza. 
Hispanitas, Guy Laroche, Geox, Stonefly, M. 
Tozzi, Aerosoles, Patricia Miller κ.α θα βρουν 

αυτό που τους ταιριάζει.

Παράλληλα υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε beachwear 
και υπόδηση παραλίας. 

Επισκεφτείτε την εταιρία NIZAMIS  
στα τρία σημεία πώλησης :

Ι. Πασσαλίδη 28 Καλαμαριά 
Αγ. Γεωργίου 14 Νεάπολη 
Αγ. Στεφάνου 39 Νεάπολη

2316009316
6937300228

@barbershopevgenis
FACEBOOK

TEL

ADDRESS

info@mybarbershop.gr
E-MAIL

Ι. Πασσαλίδη 30, 
Καλαμαριά

www.mybarbershop.gr
WEB

Γυναικείες 
πλατφόρμες
TOMMY HILFIGER 

Γυναικεία τσάντα
TOMMY HILFIGER Ανδρικό backpack

TOMMY HILFIGER 

Ανδρικό παπούτσι
TOMMY HILFIGER 

NIZAMIS



BUZZ MOBILE

Δημαιρεσίες Δήμων 2017
Πως να αντιμετωπίσετε τις...

Τις απαντήσεις θα τις βρείτε 
στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας

« Εκλογές ίσον Πόλεμος »

Δυσαρέσκειες... Γκρίνιες... Εκπλήξεις... 
Συντροφικά μαχαιρώματα... Ανίαρες Συμμαχίες...

Εντάσεις... Ενστάσεις... Αποκλεισμούς...
Καταγγελίες... και κάθε είδους Αντεγκλήσεις

μόνο με 15 € και ΔΩΡΕΑΝ
τα έξοδα αποστολής

Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα
Tηλ.: (210) 92.46.770-4 | Fax: (210) 92.18.779 

E-mail: ananasa@otenet.gr, thanasis.papamichail@yahoo.gr
thinkpolitix.blogspot.gr

Στην εποχή της τεχνολογίας και του διαδικτύου, ένας νέος επιχειρηματίας τολμά να δραστη-
ριοποιηθεί στην καρδιά της κρίσης και να στήσει  μια νέα και ανερχόμενη εταιρία με την επω-
νυμία “Buzz mobile” που κάνει την εμφάνιση της και στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά με το πρώτο 
κατάστημα στη Καλαμαριά και αργότερα στο κέντρο της πόλης η εταιρεία “Buzz mobile” είναι 
εδώ για να σας λύσει εύκολα και γρήγορα κάθε πρόβλημα ή ανάγκη σε ότι αφορά τα gadgets 
σας! H εξειδίκευση της εταιρίας που βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της, την καθιστά βασικό 
υποστηρικτή και συνεργάτη των μεγαλύτερων δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 
Βασικός στόχος είναι η άμεση εξυπηρέτηση (ακόμη και με την δυνατότητα κλεισίματος ρα-
ντεβού) στο service όλων των κινητών και laptop στις καλύτερες τιμές της αγοράς. H ποικιλία 
αξεσουάρ κινητών & laptop καλύπτουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών.

Επιπλέον χωρίς χρεώσεις η εταιρία διαθέτει τις εξής υπηρεσίες : 
Δωρεάν παράδοση σε επισκευές άνω των 50€ 
Ενημέρωση τελικού κόστους πριν την επισκευή 
Καμία χρέωση, σε περίπτωση αδύνατης επισκευής 
Δωρεάν έλεγχος για επισκευή στο κατάστημα 

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους κάλυψης επισκευών πελατείας για καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα και η τηλεφωνική υποστήριξη και οργάνωση επισκευών για το κατάστημά σας, σε 
τιμές χονδρικής.

Μεταμορφώσεως 29, Καλαμαριά τηλ. 2310450455 
Τσιμισκή 126, Κέντρο τηλ. 2310261714 
e-mail: kalamaria@buzzmobile.gr & tsimiski@buzzmobile.gr 
www.servicebuzz.gr
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Κραγιόν κοραλλί  
ROSSETTO MATT 
LIPSTICK No. 07

Lip Balm 
The Balm Cosmetics  

– CINDY – LOU MANIZER

Σκιά dark blue  
collection  

professional  
No. 14

LE COQUETE
Με απόλυτο σεβασμό και βαθιά γνώση σας προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους ομορφιάς, 
extensions βλεφαρίδων για επιμήκυνση και πύκνωση, ανώδυνο τρύπημα αυτιών - μύτης - ομφαλού 
περιποίηση άκρων. Νυφικό μακιγιάζ και μακιγιάζ για κάθε περίσταση όπως και ημιμόνιμο μακιγιάζ (τα-
τουάζ) προσώπου. Το ημιμόνιμο τατουάζ φρυδιών με την νέα μέθοδο τρίχα τρίχα είναι η απάντηση στο 
ζητούμενο της εποχής που είναι τα καλοσχηματισμένα πυκνά φρύδια,με τέλεια γεωμετρία,όπου καμία 
τρίχα δεν λείπει. Η μέθοδος αυτή λύνει το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το χρόνιο «βγάλε» φρύδια 
με το τσιμπιδάκι, η ίδια η φύση οι διάφορες ασθένειες (όπως η αλωπεκία ή μετά απο χημειοθεραπεία) 
όπου απουσιάζει τελείως το φρύδι. Έτσι, πετυχαίνουμε όμορφα και καλοσχηματισμενα φρύδια. Ο φιλό-
ξενος χώρος μας έχει δημιουργηθεί για να είναι αφιερωμένος στην ομορφιά και ευεξία.

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 
δημιουργικότητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το κόστος 
στον εκάστοτε προϋπολογισμό σας. Η Visual Hellas αντιπροσωπεύει αποκλειστικά καταξιω-
μένα 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

Μπείτε και βρείτε

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 51
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

2310 481 334



Κοµνηνών 75,
Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

2310 452972 | antoniadoucollection.com

Trinity Argan oil 
platinum elixir 
(ενυδάτωση για 

ξανθά μαλλιά)

Σετ γάμου για την 
πιο ξεχωριστή 

μέρα του άνδρα

Μεταξωτό σετ 
εσωρούχων

Μανό 
Essie Professional  

(νέα συλλογή)

Tailor’s Wax  
για μέτριο κράτημα 
και μέτρια λάμψη

Tailor’s Cream  
για δυνατό κράτημα 
και ματ όψη

LE BOUCLE ΕΣΏΡΟΥΧΑ «ΕΛΕΝΑ»

INSTANTE

Στο κομμωτήριο Le Boucle εκτός από τη βαθιά 
γνώση της κομμωτικής τέχνης που διαθέτουμε, 
δραστηριοποιούμαστε επίσης στις τελευταίες και-
νοτόμες και πρωτοποριακές τεχνικές που αφορούν 
στην ομορφιά της σύγχρονης γυναίκας. Με το 
microblanding tattoo σχεδιάζουμε τρίχα τρίχα το 
δικό σας μοναδικό σχήμα φρυδιών που διαρκεί έως 
και δύο χρόνια. Επίσης μπορείτε να απαλλαγείτε 
άμεσα από την ψαλίδα με το μηχάνημα spleetender. 
Όσο για εσάς που θέλετε ένα τέλειο αλλά και 
ενυδατωμένο ίσιωμα μαλλιών δεν έχετε παρά να 
δοκιμάσετε το μηχάνημα steampod. Επιπλέον μπο-
ρείτε να απολαύσετε στο χώρο μας μασάζ σώματος, 
αποτρίχωση προσώπου-σώματος, φυσική ενίσχυση 
νυχιών με jel, καθαρισμό προσώπου καθώς και μια 
πλήρη εις βάθος αναδόμηση των μαλλιών σας με 
τη Μέθοδο Bottox. Και μην ξεχνάτε! Το καλοκαίρι 
έρχεται και μαζί με αυτό τα μυστήρια του γάμου! 
Επωφεληθείτε από το προνομιακό νυφικό πακέτο 
χτενίσματος και μανικιούρ μόνο με 300 ευρώ συ-
μπεριλαμβανομένου και του δοκιμαστικού!
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Γαλάζιο παιδικό 
πουκάμισο   
La Christine

Κίτρινο unisex 
παντελόνι    
La Christine

Σακάκι Ριγέ 
ANY PLACE

Ροζ φόρεμα
COCONUDA

Φόρεμα
ANY PLACE

ARToποιείν

SIGMA GALLERY

Μετά από 15 χρόνια εμπειρίας στις χειροποίητες 
δημιουργίες η Λίνα Λυμπέρη προτείνει για την 
ημέρα του γάμου σας & για τη βάπτιση του παιδιού 
σας, μοναδικές ιδέες. Με ύφος ρομαντικό, με 
φινετσάτη απλότητα ή με διακριτική πολυτέλεια το 
ARToποιείν μετατρέπει τις ιδέες και τις σκέψεις 
σας σε εικόνες.

Ελάτε να οργανώσουμε το γάμο, τη βάπτιση, 
το πάρτυ σας & κάθε κοινωνική εκδήλωση, να 
δημιουργήσουμε μαζί, μπομπονιέρες με άποψη, 
πρωτότυπα στέφανα, χειροποίητες λαμπάδες, αξεσουάρ 
γάμου αποκλειστικά για εσάς και συλλογές με φαντασία. 
Να επιλέξουμε έναν μοναδικό στολισμό με λουλούδια 
για το γάμο & την βάπτιση του παιδιού σας με εικαστική & 
θεατρική ματιά. Ελάτε να ζήσουμε στιγμές μαγικές.  Στο κα-
τάστημα μας ακόμη θα βρείτε δώρα για νεογέννητα, και μο-
ναδικά χειροποίητα παιδικά ρούχα & αξεσουάρ για την ημέρα 
της βάπτισης & αντικείμενα μοναδικά με ιδιαίτερο στυλ!

Ι. Πασσαλίδη 24, Καλαμαριά, 2310238830 www.linaliberi.gr

Η Gallery ΣΙΓΜΑ είναι μια νέα boutique γυναικείων 
ενδυμάτων η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή της 
Καλαμαριάς. Το ύφος των ρούχων της διαθέτουν μοντέρνα 
και κλασσικά στοιχεία, πάντα με γνώμονα τη θηλυκότητα. 
Καλύπτουμε τις ενδυματολογικές σας ανάγκες για όλες τις 
ώρες τη ημέρας και για κάθε περίσταση. Με ταξίδια στο 
εξωτερικό και συνεχή παρακολούθηση εκθέσεων ενημε-
ρώνεται για τις τελευταίες τάσεις της μόδας και εστιάζει στην 
άριστη ποιότητα υφασμάτων, ραφής και υλικών πάντα με την 
εγγύηση γνωστών ελληνικών και ιταλικών εταιριών. Επίσης 
θα βρείτε μεγάλη γκάμα μεγεθών - από XS μέχρι XXXXL- και 
ποικιλία υποδημάτων κοσμημάτων και αξεσουάρ.

Η φιλοσοφία της Gallery ΣΙΓΜΑ στηρίζεται  
στις προσωπικές και εξατομι-
κευμένες προτάσεις ενδυμάτων, 
προτείνοντας συνδυασμούς που 
χαρακτηρίζονται από τις τελευταίες 
τάσεις της μόδας αλλά είναι απόλυ-
τα εναρμονισμένες με την προσωπικότητα και 
το ιδιαίτερο στυλ της κάθε γυναίκας ξεχωριστά. 
Το moto της; Η μόδα είναι κάτι που αγοράζεις... το 
στυλ όμως είναι κάτι που πρέπει να κατέχεις…
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Τσάντα Μπλε   
Υnot?

Τσάντα πορτοκαλί 
TRUSSARDI

Βραχιολι κίτρινο - μαύρο  
Christina Brampti 

(ελληνίδα σχεδιάστρια)

Τσάντα πλεκτή 
μαύρο - 
πορτοκαλί 
TRUSSARDI

BASHIA BLANKA
Το κατάστημα Bashia Blanka δραστηριοποιείται στο χώρο των γυναικείων αξε-
σουάρ από το 1995 και ιδρύθηκε από την Ελπίδα Σουροβίκιν. Το αμείωτο 
πάθος για μόδα σε συνδυασμό με την ευαίσθητη αντίληψη των καθημερινών 
αναγκών της σύγχρονης γυναίκας, κατέστησαν το κατάστημα Bashia Blanka 
αγαπημένο χώρο για κάθε γυναίκα.

Η ιδιαίτερη αισθητική, η επιμονή στην ποιότητα και οι πρωτότυπες επιλο-
γές έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη όλων των γυναικών 
ακόμη και εκτός Θεσσαλονίκης.

Στο κατάστημα θα βρείτε επώνυμες τσάντες, δερμάτινα αξεσουάρ όπως 
πορτοφόλια και γάντια, χειροποίητα κοσμήματα από ιδιαίτερα υλικά καθώς 
και από ημιπολύτιμους λίθους, κοσμήματα από ασήμι - χρυσό, πασμίνες 
καθώς και μεταξωτά φουλάρια τα οποία έχουν επιλεγεί με γούστο και υπευ-
θυνότητα ως προς την ποιότητα το σχεδιασμό και την αυθεντικότητά τους. 
Το Bashia Blanka συνεχίζει να επεκτείνεται και σε νέες κατηγορίες προϊόντων 
όπως γυναικεία ρούχα και ανδρικά αξεσουάρ.

Μερικά από τα brands που μπορείτε να βρείτε είναι : Trussardi, blugirl, ferre, gabs, 
Ynot, Le Pantdorine, Guy Laroche, FullahSugah και Lavor.
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Από το 1993 στον χώρο του γυναικείου εν-
δύματος με επίκαιρες και ιδιαίτερες προτάσεις 
από τους πιο σημαντικούς οίκους μόδας της εγ-
χώριας αλλά και της ευρωπαικής αγοράς.

Ντύνουμε με γούστο, στυλ και φινέτσα τις πε-
λάτισσες μας και τις προτείνουμε τις καλύτερες 
και πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις που αφορούν 
σε ενδύματα, υποδήματα αλλά και αξεσουάρ από 
μια πολύ μεγάλη γκάμα εταιρειών και επιλογών. 
Στο κατάστημά μας θα βρείτε συλλογές της BSB, 
DESIGUAL, RELIGION, TOI-MOI, ATTRATTIVO, 
ALE, DEJAVU, QUEEN, BISTON, SPLENDID, 
INFINITY, BE QUEEN, JOHN ENZZO!!!

Θα μας βρείτε στην  Κομνηνών 75 με Πασσα-
λίδη γωνία στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, 
στην σελίδα μας στο facebook «Αντωνιά-
δου collection» καθώς και στο e-shop μας 
«antoniadoucollection.com» (τηλ. επικοινω-
νίας 2310.452972).

ANTONIADOU COLLECTION

ΦΟΡΕΜΑ ΣΙΕΛ  
ΔΑΝΤΕΛΑ BSB

ΡΙΓΕ ΦΟΡΕΜΑ 
ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 

DESIGUAL

ΚΟΡΑΛΛΙ 
ΦΟΡΕΜΑ 

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 
TOI MOI

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

BARBERSHOP
Ήρθε ο καιρός να αλλάξεις προορισμό και από τα σαλόνια 
κομμωτικής να οδηγηθείς σε οικείους χώρους ανδρικού 
grooming. Να ζήσεις με τους φίλους σου την εμπειρία της δη-
μιουργίας ενός μοντέρνου στυλ. Να επιβραβεύσεις τον εαυτό 
σου απολαμβάνοντας την περιποίηση και την προσωπική 
επαφή με τον κουρέα σου. 

Wella System  
Professional  
maximum tonic  
(αγωγή κατά της 
τριχόπτωσης)

Wella System 
Professional Gradual 
tone (φυσική κάλυψη 

γκρίζων μαλλιών)

Θ. Σοφούλη 89, Καλαμαριά, 2310410555 | info@pinelikia.gr



Η κοινωνική ευθύνη είναι για την εταιρεία τρόπος 
ζωής στηρίζει κοινωφελείς οργανισμούς όπως 
το Κάνε-μία-Ευχή Ελλάδος, το Ορφανοτροφείο 

Μέλισσα, την Πηγή Ζωής, την Αμυμώνη, τη 
Ζεστή Αγκαλιά και το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
ΜΑΖΙ, καθώς και μέσω χορηγιών σε αθλητι-

κές ομάδες της Βορείου Ελλάδος.

Κατακτώντας  
την παγκόσμια αγορά

Γράφει η Άννα Ανδρεώλα

#πρόσωπο

H Kyana ιδρύθηκε το 2006, όταν πέντε στελέχη από το χώρο του κομμω-
τηρίου αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα 
με επιτυχία. Οι στόχοι της εταιρείας εστιάζουν στο να πετύχει, με συνεχή 
και αμφίδρομη επικοινωνία με τον Έλληνα κομμωτή, να διαμορφώσει και 
να προτείνει σύγχρονες τάσεις μόδας. Ιδρυτής και πρόεδρος της ελληνικής 
εταιρείας ΚYANA o Γιάννης Βασιλειάδης, μας εξηγεί τη φιλοσοφία και τους 
στόχους ενός λαμπερού brand της Βορείου Ελλάδος με  καλπάζουσα ανά-
πτυξη και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Που οφείλεται η επιτυχία  
και η ανοδική πορεία της KYANA;

Η ΚΥΑΝΑ, εδώ και πάνω από 10 έτη, έχει παγιώσει μία σχέση εμπιστοσύνης 
και αξίας με τους κομμωτές στους οποίους προσφέρει προϊόντα υψηλής 
ποιότητας διατηρώντας όμως τιμολογιακή πολιτική προσαρμοσμένη στις 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Η εταιρία έχει στραμμένο το βλέμμα και 
στις διεθνείς αγορές, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε 15 χώρες ενώ οι 
συνεχείς της βραβεύσεις δείχνουν συγχρόνως πως η ΚΥΑΝΑ γνωρίζει την 
ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία και ενσωματώνει μια υπεύθυνη εταιρι-
κή κοινωνική δράση, με επίκεντρο τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τον 
αθλητισμό και το περιβάλλον.

Σε περίοδο κρίσης η KYANA επενδύει  
και μεγαλώνει μιλήστε μας για τη φιλοσοφία σας;

Η φιλοσοφία της ΚΥΑΝΑ πρωταρχικά στρέφεται στην αδιαπραγμάτευτη 
ποιότητα των προϊόντων της και τον συνεχή της προσανατολισμό στην κά-
λυψη των αναγκών των κομμωτών συνεργατών της, των αντιπροσώπων 
σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Παράλληλα, θεμέλιος λίθος 
της εταιρίας είναι οι ανθρώπινοι της πόροι για αυτό και σε περίοδο κρίσης 
αποφάσισε να μην προβεί σε απολύσεις και μειώσεις μισθών. Εν αντιθέσει, 
η ΚΥΑΝΑ επενδύει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού της 
προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές ενώ 
ταυτόχρονα επενδύει και στην εκπαίδευση των κομμωτών συνεργατών  
της με συνεχή σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Φιλοσοφία 
μας τελικά είναι να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και αυτό προσπαθούμε 
όλοι μαζί να επιτύχουμε μέσω της κοινής μας πορείας με τους εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς συνεργάτες μας. Επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε 
στο κοινωνικό σύνολό για αυτό και οι δράσεις μας σε κοινωνική ευθύνη 
συνεχώς είναι εντονότερες μέσω της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής μας 
σε κοινωφελείς οργανισμούς όπως το Κάνε-μία-Ευχή Ελλάδος, το Ορφα-
νοτροφείο Μέλισσα, την Πηγή Ζωής, την Αμυμώνη, τη Ζεστή Αγκαλιά και 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΜΑΖΙ, καθώς και μέσω χορηγιών σε αθλητικές 
ομάδες της Βορείου Ελλάδος, ιδίως δε σε ακαδημίες μικρών παιδιών.

Ποια είναι τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας;

Βασιζόμενοι στην ποιότητα και την οργάνωση, σχέδιό μας είναι να καθι-
ερωθεί η ΚΥΑΝΑ ως μία Ελληνική εταιρία πρότυπο στο εξωτερικό και να 
κατακτήσουμε την παγκόσμια αγορά μέσω της διαμόρφωσης και των προ-
τάσεων για σύγχρονες τάσεις μόδας (COLLECTION  KYANA) οι οποίες σε 
συνδυασμό με τη χρήση των σωστών προϊόντων, θα δίνουν στην γυναίκα 
το δικαίωμα της καλύτερης επιλογής για την ίδια.

success story



#υγεία

Η  ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα διαχείρισης 
ακινήτων και ειδικότερα στην πρόβλεψη και αποφυγή αντιμετώπιση 
προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές 
ακινήτων.
• Έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας
• Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων
• Κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων για επαγγελματίες και ιδιώτες
• Τεχνική αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας
• Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
• Υπηρεσίες αγοραπωλησίας – ενοικίασης ακινήτων

 

• Συμβουλές για την ορθή κατανομή κοινοχρήστων και άλλων λειτουργικών 
εξόδων κτιρίου ή οικισμού

• Υπηρεσίες τακτοποίησης αυθαιρέτων
• Ενεργειακά πιστοποιητικά
• Προγράμματα εξ’ οικονομώ κατ’ οικον.
• Ανακαινίσεις – διακοσμήσεις ακινήτων
• Ασφαλίσεις ακινήτων

Σουμελά 25 & Τραπεζούντος, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τ. 2314007301- 6944597342 | Fax: 2310431539  | E-mail: aenaossa@otenet.gr 

www.aenaossa.gr | www.aenaossarealty.gr

Η ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. είναι μία εταιρεία 
μελετών, χρηματοοικονομικών συμ-
βουλών, διαχείρισης ακινήτων, και 
ευρύτερα παροχής υπηρεσιών και 
υποστήριξης σε μεγάλο φάσμα ανα-
γκών ιδιωτών και επιχειρήσεων, η 
οποία δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 
του 2008 και εδρεύει στη Καλαμα-
ριά. Η εταιρεία με την συνεργασία 
καταξιωμένων επαγγελματιών, οι-
κονομολόγων, τραπεζικών, λο-
γιστών, φοροτεχνικών, νομικών, 
μηχανικών, διακοσμητών, μεσι-
τών, ασφαλιστών, προσβλέπει στην 
παροχή ολοκληρωμένων πακέτων 
υποστήριξης προς τους πελάτες της. 

Με την πολύχρονη δε εμπειρία της στο χώρο των ακινήτων, με την αξιοποίηση και δια-
χείριση ιδιόκτητων ακινήτων, έχει τη δυνατότητα να παρέχει συγκεκριμένη υποστήριξη 
στην αγορά πώληση – ενοικίαση, εκτίμηση, αξιοποίηση, διακόσμηση, ενεργειακή ανα-
βάθμιση και λογιστική – φοροτεχνική παρακολούθηση των ακινήτων των πελατών της.

Το ΒΟΤΟΧ είναι ίσως η πιο διαδεδομένη μέθοδος αντιμε-
τώπισης της γήρανσης και των ρυτίδων σήμερα. Μόνο 
το 2005 και μόνο στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι έγιναν 3,3 
εκατομμύρια θεραπείες με ΒΟΤΟΧ, αυτό αντιπροσωπεύ-
ει μία αύξηση 16% σε σχέση με το 2004. Το ΒΟΤΟΧ απο-
τελείται από μία πρωτεΐνη που παράγεται από το βακτήριο 
Clostridiumbotulinum. Είναι μία μη χειρουργική μέθοδος 
αντιμετώπισης των ρυτίδων του προσώπου και του λαιμού 
σε άτομα ηλικίας 18 - 70 ετών. Η θεραπευτική του δράση 
στις ρυτίδες του προσώπου ανακαλύφτηκε τυχαία, μιας και 
η αρχική του χρήση αφορούσε τον βλεφαρόσπασμο και 
την αυχενική δυσκαμψία. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι 
ασθενείς με βλεφαρόσπασμο που θεραπεύονταν με ΒΟΤΟΧ 
παρουσίαζαν βελτίωση στις ρυτίδες γύρω από τα μάτια και 
μεταξύ των φρυδιών τους.

Πώς δρα το ΒΟΤΟΧ;

Η δράση του είναι να αναστέλλει την απελευθέρωση της 
ακετυλοχολίνης στις νευρομυϊκές συνάψεις, δηλαδή να πα-
ρεμποδίζει τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων στους 
ενιόμενους μύες. Έτσι ελαττώνεται η δράση των μυών αυ-
τών που προκαλούν με τις συσπάσεις τους τις ανεπιθύμη-
τες ρυτίδες.

Είναι επώδυνη η θεραπεία;

Ελάχιστες δόσεις του ΒΟΤΟΧ ενίονται. Η θεραπεία δε διαρ-
κεί περισσότερο από 10 λεπτά και είναι σχετικά ανώδυνη 
και απόλυτα αποδεκτή από τους ασθενείς. Σπάνια απαιτεί-
ται η επάλειψη αναισθητικής κρέμας λίγο πριν τη θεραπεία. 
Ο ασθενής για λίγες ώρες μετά τη θεραπεία δεν πρέπει να 
ξαπλώνει, ούτε να τρίβει τη θεραπευόμενη περιοχή για να 
αποφευχθεί η διάχυση του προϊόντος σε μη ενιέμενες θέ-
σεις. Επίσης, να αποφεύγει την έκθεση σε υπερβολικά θερ-
μό περιβάλλον για λίγες ημέρες μετά τη θεραπεία.

Mπορεί να συνδυαστεί το ΒΟΤΟΧ με άλλες θερα-
πείες για τη γήρανση του προσώπου;

Η θεραπεία μπορεί να συνδυαστεί χωρίς προβλήματα και 
μετά από προσεκτική εκτίμηση του ασθενούς με τις άλλες 
θεραπείες που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση του 
προσώπου, όπως τα εμφυτεύματα με υαλουρονικό οξύ ή 
κολλαγόνο, η επεμβατική ή μη επεμβατική αναδιαμόρφω-
ση του προσώπου με laser, τα peelings και η χειρουργική 
θεραπεία (lifting, βλεφαροπλαστική).

Πώς βοηθά το BOTOX τους ασθενείς με υπεριδρωσία;

Μία άλλη σημαντική χρήση του ΒΟΤΟΧ είναι η θεραπεία της 
υπεριδρωσίας των μασχαλών, των παλαμών και των πελ-
μάτων, όταν δε μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
με άλλους παράγοντες, όπως τοπικές κρέμες ή διαλύματα. 
Σε πολλές περιπτώσεις η υπεριδρωσία προκαλεί σοβαρά 
κοινωνικά προβλήματα, όπως κακοσμία, αδυναμία χει-
ραψίας ή επιτέλεσης των καθημερινών δεξιοτήτων, κατα-
στροφή των ρούχων ή των παπουτσιών. Το ΒΟΤΟΧ, όπως 
αναφέραμε προηγουμένως, αναστέλλει την απελευθέρωση 
της ακετυλοχολίνης, η οποία επηρεάζει την παραγωγή του 
ιδρώτα. Η θεραπεία είναι και εδώ απλή και γρήγορη, γίνε-
ται με μικρές ενέσεις στις πάσχουσες περιοχές, δε διαρκεί 
περισσότερο από 15 λεπτά, απαλλάσσει τον ασθενή από τα 
προβλήματά του και χρήζει επανάληψης κάθε εξάμηνο.

Ποιες είναι οι αντενδείξεις του BOTOX;

Η θεραπεία με ΒΟΤΟΧ δε πρέπει να γίνεται σε ασθενείς που 

παρουσιάζουν υπερευαισθησία στο προϊόν ή πάσχουν από 
σοβαρές νευρομυϊκές παθήσεις, όπως η βαρεία μυασθέ-
νεια. Πρέπει να αποφεύγεται σε έγκυες και θηλάζουσες

Πόσο ασφαλής είναι η θεραπεία με BOTOX;

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την εφαρμογή του ΒΟΤΟΧ 
είναι σπανιότατες και περιλαμβάνουν ελαφρά ναυτία και το-
πικά φαινόμενα, όπως εντοπισμένο πόνο ή φλεγμονή και 
μικρές εκχυμώσεις (μελανιές) στην περιοχή της ένεσης. Η 
πτώση των βλεφάρων δεν επισυμβαίνει όταν η εφαρμο-
γή γίνεται σωστά από εξειδικευμένο ιατρό, αλλά και όταν 
ακόμα γίνει, αναστρέφεται πλήρως σε λίγες ημέρες με την 
εφαρμογή ειδικού κολλυρίου. Το ΒΟΤΟΧ έχει λάβει ήδη 
έγκριση για κοσμετολογική χρήση από τον FDA (Food and 
Drug Administration), που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός 
ελέγχου διανομής τροφών και φαρμάκων παγκοσμίως.

*Η κ. Βογιατζή είναί Δερματολόγος. Το ιατρείο της βρίσκεται 
στην οδό Βαζελώνος 32, Καλαμαριά. www.voyatzimaria.gr

BOTOX: Μια από τις πιο σύγχρονες αντιγηραντικές θεραπείες

Δερματολόγος
Της Μαρίας Βογιατζή
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Η λαϊκή σοφία έχει αποφανθεί εδώ και χρόνια –και πολύ σω-
στά- ότι «κάθε ηλικία έχει τις χάρες της» Επειδή όμως 
από την άλλη «ου γαρ έρχεται μόνον», η αύξηση του 

μέσου όρου ζωής σε συνδυασμό με την αστικοποίηση του 
πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην αύ-
ξηση εμφάνισης κάποιων παθήσεων όπως της οστεο-
αρθρίτιδας και της οστεοπόρωσης οι οποίες εάν δεν 
προσεχθούν εγκαίρως μπορεί να μας δυσκολέ-
ψουν τη ζωή. Με στόχο μια «υγιή» καθημερινό-
τητα, μιλήσαμε για τις δύο αυτές παθήσεις με 
τον διακεκριμένο ορθοπεδικό χειρουργό 
Θεοδόσιο Κουκουμπή. 

Τι είδους νόσοι είναι 
η οστεοαρθρίτιδα και η 

οστεοπόρωση;

Πρόκειται για τις κυριότερες 
εκφυλιστικές νόσους του μυο-

σκελετικού συστήματος. Είναι χρό-
νιες και σταδιακά επιδεινούμενες. Η 

οστεοαρθρίτιδα είναι μη αναστρέψιμη 
και προκαλείται από εκφύλιση και φθορά 

του χόνδρου των αρθρώσεων, με αποτέλεσμα 
καταστροφή και λειτουργική ανεπάρκειά τους. Η 

οστεοπόρωση συνοδεύεται από απώλεια οστικής 
μάζας με αποτέλεσμα τα οστά να είναι περισσότερο εύ-

θραυστα και να παθαίνουν κατάγματα με μικρή βία.

Πόσους ανθρώπους ταλαιπωρούν σήμερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία; Έχουν «προτιμήσεις» στο γυναικείο φύλο; 

Από στατιστικές υπολογίζεται ότι από την  οστεοαρθρίτιδα υποφέ-
ρουν στις ΗΠΑ περίπου  27 εκατομμύρια άνθρωποι, στην Αγγλία 8 
εκατ. και στην Ελλάδα 1,5 εκατ. Κάτω των 50 προσβάλλονται συ-
χνότερα οι άνδρες ενώ άνω των 60 οι γυναίκες.

Η οστεοπόρωση προσβάλλει μία στις 3 γυναίκες 60-70 ετών και 
δύο στις τρείς,  ηλικίας άνω των 80 ετών. Στην Ελλάδα πάσχουν 
περίπου 400.000 γυναίκες και 50.000 άνδρες .

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η οστεοαρθρίτιδα προκαλεί πόνο αρχικά κόπωσης και μετά πόνο 
ηρεμίας ή και νυκτερινό. Ταυτόχρονα προκαλεί δυσκολίες στη 
βάδιση, στις  σκάλες, στην εργασία, στην εκτέλεση καθημερινών 
δραστηριοτήτων και στο sex. Μπορεί να προσβληθεί οποιαδή-
ποτε άρθρωση, αλλά συχνότερα προσβάλλονται οι φορτιζόμενες 
αρθρώσεις, όπως το Ισχίο, το Γόνατο και η Οσφυϊκή Μοίρα της 
Σπονδυλικής Στήλης, όπως και οι περιφερικές αρθρώσεις των δα-
κτύλων και η Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Η οστε-
οπόρωση δίνει συμπτώματα μόνον όταν συμβεί κάποιο κάταγμα. 
Ακόμα και άλγη στην σπονδυλική στήλη, συχνά συνεχή, μπορεί να 
οφείλονται σε αυτόματα μικροδοκιδικά κατάγματα των σπονδύλων.

Υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις που μπορεί να μας γλιτώ-
σουν από μελλοντικά προβλήματα; 

Στην οστεοαρθρίτιδα δεν υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις, απλώς 
κατευθυνόμαστε από τα κλινικά συμπτώματα και επιβεβαιώνου-
με με την ακτινογραφία. Στην οστεοπόρωση υπάρχει η Μέτρηση 
Οστικής Πυκνότητας με DEXA, η οποία πρέπει να γίνεται ιδίως στις 
γυναίκες στην αρχή της εμμηνόπαυσης. Μετά πρέπει να παρακο-
λουθείται κάθε 1-2 έτη, ανάλογα με την τιμή της και το ιστορικό.

Ποιοι θεωρούνται επιβαρυντικοί παράγοντες κινδύνου; 

Στην οστεοαρθρίτιδα είναι η γονιδιακή προδιάθεση, το αυξημένο 
βάρος σώματος, η βαρεία χειρωνακτική εργασία και το φύλλο. 
Στην οστεοπόρωση είναι η γονιδιακή προδιάθεση, η λήψη φαρ-
μάκων όπως η κορτιζόνη, η κατάχρηση αλκοόλ, καπνίσματος και 
καφέδων, η πρόωρη εμμηνόπαυση και ο σωματότυπος, καθώς οι 
αδύνατες γυναίκες παθαίνουν πιο εύκολα οστεοπόρωση.

Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην αντιμετώπιση, να εντοπί-

σουμε έγκαιρα το πρόβλημα;

Όπως σε κάθε πάθηση, έχει τεράστια σημασία η έγκαιρη διάγνωση 
για πρώιμη θεραπεία. Αυτή είναι περισσότερο έκδηλη στην οστε-
οπόρωση, ώστε να αρχίσει άμεσα η θεραπεία πριν αρχίσουν να 
συμβαίνουν κατάγματα. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, και ιδίως 
του ισχίου, είναι πολύ σοβαρά, διότι αντιμετωπίζονται μόνον χει-
ρουργικά και έχουν υψηλό ποσοστό θνησιμότητας (λειτουργική 
ανεπάρκεια και μερική αναπηρία) και θνητότητας (θανάτων).

Τι είδους θεραπείες προτείνονται σήμερα για την αντιμετώπι-
ση της οστεοαρθρίτιδας;

Σε αρχικά στάδια αντιμετωπίζεται συντηρητικά με τροποποίηση 
και ελάττωση δραστηριοτήτων, απώλεια βάρους, φυσιοθεραπεία, 
ασκήσεις και φάρμακα (αναλγητικά ή/και αντιφλεγμονώδη). Στο 
γόνατο σε αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα είναι ενδεχόμενο να καθυστε-
ρήσει η επιδείνωση με ενέσεις υαλουρονικού οξέως ενδαρθρικά.

Πότε επιλέγεται ως λύση το χειρουργείο;

Η οστεοαρθρίτιδα στις μεγάλες φορτιζόμενες αρθρώσεις, όπως το 
Ισχίο και το Γόνατο, σε προχωρημένο στάδιο αντιμετωπίζεται μόνον 
χειρουργικά. Η επέμβαση η οποία γίνεται είναι η Ολική Αντικατά-
σταση ή Αρθροπλαστική της άρθρωσης. Σήμερα, σε έμπειρα χει-
ρουργικά χέρια, υπάρχει η τεχνογνωσία ώστε να έχουμε ταχύτερα 
αλλά και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή περιλαμβάνει τις κατάλλη-
λες χειρουργικές προσπελάσεις ελάσσονος επεμβατικότητας (MIS) 
ώστε να μην τραυματίζονται τα μαλακά μόρια όπως οι μύες, σύγ-
χρονα υλικά προθέσεων για αμεσότερη ενσωμάτωση με το οστού 
αλλά και αυξημένης αντοχής στις φθορές και σύγχρονα ακριβέστε-
ρα εργαλεία, όπως τα εξατομικευμένα του γόνατος (PSI- Patients 
Specific Instruments).

Ποιες είναι οι προτεινόμενες θεραπείες της οστεοπόρωσης;

Η θεραπεία της οστεοπόρωσης συνίσταται στον συνδυασμό άσκη-
σης και φαρμακευτικής αγωγής. Η συνιστώμενη φαρμακευτική 
αγωγή περιλαμβάνει την ταυτόχρονη λήψη ασβεστίου, βιταμίνης 
D και ενός φαρμάκου (από το στόμα ή ενέσιμου) που διατηρεί το 
ασβέστιο στο οστού.

Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, PhD - Ορθοπεδικός Χειρουργός

Χρόνια Πολλά με λιγότερο πόνο και λιγότερα προβλήματα
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΊΤΊΔΑ & ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
#συνέντευξη

Συνέντευξη στη Χριστίνα Τσόρμπα

Ο κ. Θεοδόσιος Κουκουμπής  
απαντά σε απλές ερωτήσεις

Πέρυσι τραυμάτισα το γόνατο μου ενώ έκανα σκι. Μπορεί 
να εκδηλώσω οστεοαρθρίτιδα στο μέλλον; 
Είναι πιθανόν, εάν τραυματίστηκαν σημαντικά κάποια στοιχεία 
του γόνατος, όπως ο αρθρικός χόνδρος, οι μηνίσκοι και οι χιαστοί 
σύνδεσμοι.

Ένας τραυματισμός ή μια εγχείρηση στην άρθρωση μπορεί 
να οδηγήσει σε οστεοαρθρίτιδα; 
Μόνον εάν τραυματιστεί ο αρθρικός χόνδρος, ή εάν δημιουργήθη-
κε αστάθεια ή εάν η επέμβαση που έγινε δεν είχε τα προσδοκώ-
μενα αποτελέσματα.

Ο ψυχρός και υγρός καιρός επιδεινώνει την οστεοαρθρίτιδα; 
Οι βαρομετρικές αλλαγές που συνοδεύουν τις αλλαγές του καιρού 
μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας, 
όπως το άλγος, αλλά όχι την νόσο της οστεοαρθρίτιδας καθ’ 
εαυτού.

Είμαι αθλητής. Αυτό σημαίνει ότι έχω περισσότερες πιθα-
νότητες να εκδηλώσω οστεοαρθρίτιδα στο μέλλον; 
Όχι υποχρεωτικά, εκτός εάν συνέβησαν σημαντικοί ή επαναλαμ-
βανόμενοι τραυματισμοί.

Ολες οι γυναίκες χρειάζεται να λαμβάνουν ασβέστιο και 
βιταμίνη D για να αποφύγουν την Οστεοπόρωση; 
Ναι, διατροφικά σε νέες ηλικίες σε συνδυασμό με άσκηση, και 
φαρμακευτικά όταν υπάρχει οστεοπενία όπως και μετά την 
εμμηνόπαυση.

Τα κατάγματα από πτώσεις σχετίζονται με οστεοπόρωση; 
Όταν συμβαίνουν σε ηλικίες πάνω από τα 50, συνήθως προέρ-
χονται από την μειωμένη οστική αντοχή που προκαλείται από την 
οστεοπόρωση.

Ακτινογραφία με αρθροπλαστική και οστεοαρθρίτιδα γόνατος
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Η ΧΏΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΏΒΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ και η κοινωνία με 
χαμηλές έως ανύπαρκτες προσδοκίες. Αυτή η κατάσταση είναι βέβαιο 
πως δεν μπορεί να οδηγήσει σε ανάταξη, ανασύνταξη και ανόρθωση. 
Η σε χρονικό μάκρος καθίζηση έχει καταβάλει τις δυνάμεις όλων και η 
διαχείριση της παρούσας κυβέρνησης επιτείνει αυτές τις επιπτώσεις. Επί 
ένα και πλέον έτος όλη η χώρα αναμένει να κλείσει η αξιολόγηση η οποία 
σαν το «γιοφύρι της Άρτας» ολημερίς το χτίζουνε αλλά ποτέ δεν ολοκλη-
ρώνεται. Είναι βέβαια προφανές πως η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε ένα 
κράμα ανικανότητας, ιδεοληψιών αλλά και κουτοπόνηρων τακτικισμών 
βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.

ΒΕΒΑΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ και υπερκερνά κάθε 
προπαγανδιστική παρουσίαση από φίλια ΜΜΕ. Είναι δε τέτοια η διάσταση 
ανάμεσα στη ζώσα πραγματικότητα από την κυβερνητικά παρουσιαζό-
μενη, που το λιγότερο που προκαλεί είναι απορία – ίσως δε και γέλωτα. 
Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός ομιλεί για τα αναπτυξιακά χρόνια που 
έρχονται, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει πως  το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας 
συρρικνώθηκε κατά 1,1% το δ’ τρίμηνο του 2016 έναντι της αύξησης 
0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 4ου τριμήνου.

ΟΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ τη στιγμή που βαθαίνει 
εξαιτίας τους. Εορτάζουν το πέρασμα στην ανάπτυξη τη στιγμή 

που ανακοινώνεται επισήμως ύφεση. Σχεδιάζουν, με το μυαλό 
τους, το μέλλον τη στιγμή που δεν μπορούν να διαχειρισθούν 
το παρόν. Αποσαρθρώνουν δομές, υποδομές, διογκώνουν 
αχρείαστα κόστη, διορίζουν, διαχειρίζονται πλημμελώς σαν να 
μην υπάρχει αύριο και επαίρονται για τη δήθεν τακτοποίηση 

και νοικοκύρεμα του κράτους. Αγνοούν τις επίσημες μετρήσεις, 
τους αριθμούς τα δεδομένα. Υποεκτιμούν τις αρνητικές δυναμικές 

που διαμορφώνονται και που οδηγούν σε δραματικό τέλμα μεσοπρόθε-
σμα. Δεν τους απασχολεί μια γεγονοτολογική προσέγγιση βασισμένη σε 
στοιχεία παρά μόνο ένα δικό τους story – telling συνεχώς μεταβαλλόμε-
νο. Μια αέναη κενολογία απλά για να γεμίζει ο τηλεοπτικός χρόνος και 
ο δημόσιος πολιτικός χώρος. Χαρακτηριστικό των ανωτέρω είναι πως 
εάν ερωτηθούν 5 υπουργοί της κυβέρνησης για ένα θέμα θα λάβουμε 5 
διαφορετικές απαντήσεις. Δεν τους συνέχει τίποτε περισσότερο από μία 
παροντική απόλαυση των ωφελειών της εξουσίας. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; Τα κόμματα της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης 
οφείλουν να αντιδράσουν. Ακόμη παλεύουν με τα δικά τους δαιμόνια 
και στροβιλίζονται γύρω από ερωτήματα που έχουν απαντηθεί από την 
ίδια τη ζωή. Στο δίλημμα συναίνεση ή ρήξη, η απάντηση είναι ρήξη εάν 
πιστεύεις ότι μπορείς καλύτερα. Στο δίλημμα εκλογές ή προσπάθεια 
εξεύρεσης λύσης από αυτό το κοινοβούλιο, η απάντηση είναι εκλογές 
εάν πιστεύεις ότι οι σημερινοί κυβερνώντες καταστρέφουν τη χώρα. 

Η ΧΏΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ. Δυνάμεις υπέρ του status quo υπάρχουν 
σε όλα τα κόμματα και αυτό οφείλεται στην οικονομική και πολιτική 
μηχανική της Μεταπολίτευσης, όμως δεν υπάρχει χρόνος ώστε κάποιες 
μακρόσυρτες διεργασίες εντός τους να επιφέρουν αναβάθμιση. Χρειά-
ζονται τομές, μικρές ρήξεις, συγκρούσεις και υπερβάσεις από ηγεσίες 
εμπνευσμένες και αποφασισμένες να αλλάξουν τη χώρα. Εάν δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν τα κόμματα, τότε πως θα διεκδικήσουν την ψήφο για 
να αλλάξουν τη χώρα; 

ΑΦΗΓΗΜΑ Η ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;  Κάν’ το όπως ο Ομπάμα. Και τα 
δύο. Το ρεαλιστικό σχέδιο δυστυχώς δεν κερδίζει εκλογές μόνο του και 
το αφήγημα που δεν πατά πουθενά καταλήγει σε φιάσκο. Οι σημερινοί 
κυβερνώντες με ένα εξωπραγματικό αφήγημα κατάφεραν να ανέλθουν 
στην εξουσία αλλά έχει επέλθει η πλήρης διάψευση που μόνον ο κυνι-
σμός τους την ξεπερνά σε μέγεθος. Μείξη των δύο λοιπόν. Ένα ρεαλιστι-
κό όραμα που κινητοποιεί. Μια περιγραφή της χώρας όπως την θέλουμε 
και τα βασικά βήματα για να το πετύχουμε. Ένα story – telling ιδιοκτησίας 
μας, που ενσωματώνει αρετές και εμπειρίες, συλλογικές μνήμες και 
προσδοκίες. Και μάχη απέναντι στη φθορά, την παραίτηση, τον κυνισμό. 

ΟΠΏΣ Ο ΟΜΠΑΜΑ που στους λόγους του State of the Union χρησιμο-
ποιούσε ιστορίες ανθρώπων της μεσαίας τάξης για να δείξει που ήθελε 
να οδηγήσει τις ΗΠΑ.

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής

ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ η πολιτική άποψη 
όσων φαίνεται να λανσάρουν την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ 
είναι όμοροι χώροι και ότι και οι δύο από κοινού πρέπει να δουν την 
συγκρότηση ενός ενιαίου πολιτικού χώρου. Πως να καταλάβεις άραγε 
ότι οι «καθαρόαιμοι αριστεροί» μπορούν να βρουν κοινό χώρο με 
τους «ολίγον βρωμιάρηδες» του ΠΑΣΟΚ, αυτούς που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ 
συμπεριφέρθηκαν ως υποστηρικτές της προδοσίας του 1ου και του 
2ου Μνημονίου, ως αυθεντικοί λαδιάρηδες, συστημικοί, διεφθαρμένοι, 
αλλά και ως δοσίλογοι; Μόνο στα θεωρητικά σχήματα όσων έχουν 
συγκεκριμένες σκοπιμότητες και συμφέροντα, μπορούν να υπάρξουν 
τέτοιες τερατογενέσεις ακόμα και στα λόγια. Θέλει δε μεγάλη προσπά-
θεια να κατανοήσεις πως μπορεί να φτιαχτεί ένας ενιαίος κεντροαρι-
στερός πόλος με ένα κόμμα που πολύ απλά, όπως και αν αυτοβαπτιστεί 
είναι ένα αναχρονιστικό, εθνικολαικιστικό μόρφωμα;

ΙΣΏΣ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ, αν αυτοί που έχουν αυτή την άποψη και στον 
ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ μιλούσαν ευθέως. Μέχρι στιγμής μόνο ο Ν. Φί-
λης μίλησε κάπως ανοικτά, έστω και αν ταυτόχρονα θεώρησε σκόπιμο 
να μιλήσει για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ «κι ας βρωμάει», εισπράττο-

ντας αντιδράσεις από άλλα στελέχη του χώρου του, που βέβαια δεν 
αντιδρούν όταν ο Α.Τσιπρας φωτογραφίζεται δίπλα στους ηγέτες 

της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Ίσως γιατί ανακάλυψαν 
εσχάτως, ότι αυτή στρέφεται... προς τα αριστερά !!!

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΟΜΏΣ υπάρχει απόλυτη σιωπή, ακόμα 
και όταν πολύ αριστερά στελέχη βάλουν κατά κορυφαίων 
στελεχών του (Βενιζέλος, Λοβέρδος). Γιατί άραγε, όταν την 

ίδια ώρα οι διαρροές κατά των ίδιων πλημμυρίζουν τα δημο-
σιογραφικά γραφεία; Κάτι γίνεται λάθος, όπως λάθος πήγαινε 

να γίνει και όταν δυνάμεις του το έσπρωχναν προς την ψήφιση της 
απλής αναλογικής. Τότε δεν έγινε το λάθος. Τώρα; Τώρα γίνεται ένα θε-
μελιακό λάθος από ένα χώρο που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί έστω 
μέσα από σειρά προβλημάτων και αυτό είναι η ανυπαρξία συγκεκρι-
μένης, σαφούς πρότασης διακυβέρνησης. Η πρόταση για Κυβέρνηση 
εθνικής συνεννόησης είναι ασφαλώς σωστή και θα έπρεπε να γίνει. 
Προϋποθέτει βέβαια την καταγραφή των νέων συσχετισμών που υπάρ-
χουν πλέον, πλαίσιο συνεργασίας από τώρα και δέσμευση ότι η χώρα 
δεν θα μείνει ακυβέρνητη αν ένα κόμμα (π.χ. ο βαριά ηττημένος απ’ 
ό,τι  φαίνεται ΣΥΡΙΖΑ) αρνηθεί να συμμετέχει. Αυτά δεν τα ξεκαθαρίζει 
το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη και κινδυνεύει να χάσει ότι 
φαίνεται ότι κερδίζει δημοσκοπικά.

ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ. Οι πολίτες θα ψηφίσουν για να αλλάξει η 
Κυβέρνηση και να τιμωρηθεί για τα ψέματά του και τα πεπραγμένα του 
ΣΥΡΙΖΑ. Η συντριπτική πλειοψηφία του 10.35% που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ 
και ΠΟΤΑΜΙ δεν θέλουν ούτε να ακούνε για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Η διατήρηση επομένως αυτής της ασάφειας πληρώνεται και βοηθάει 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η θέση δε ότι θα πρέπει να συνεννοηθούν 
πρώτα η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ και «μετά θα δούμε» ισοδυναμεί με αυτο-
κτονία.

Πρώτον, γιατί εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ χωρίς πρόταση διακυβέρνησης, 
αφού αποκλείεται ο ΣΥΡΙΖΑ να δεχτεί οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας 
γιατί θα θέλει εκλογές με απλή αναλογική. Δεύτερο, γιατί εμφανίζει 
την Δημοκρατική Συμπαράταξη να έχει αποδεχτεί τον ρόλο κόμμα-
τος που κυνηγάει την τρίτη θέση και όχι την δεύτερη. Τρίτο, γιατί μη 
σχηματισμός Κυβέρνησης μετά από εκλογές με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ θα 
ισοδυναμεί με νεκρανάσταση του ΣΥΡΙΖΑ που σε δεύτερες εκλογές ότι 
ποσοστό και να πάρει, θα ξαναμπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι. Τέταρτο, 
γιατί σε νέες εκλογές με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ,το πλήγμα που θα δεχτεί 
θα είναι θανατηφόρο. Οι ψηφοφόροι που θα το έχουν εμπιστευτεί ,θα 
ψηφίζουν αντισύριζα και για σχηματισμό Κυβέρνησης, άρα η Ν.Δ θα 
εισπράξει ποσοστά που ούτε η ηγεσία της δεν θα περίμενε.

ΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ και την Δ.Σ.. Γιατί και νέα 
ίδρυση Κεντροαριστεράς δεν έγινε με ότι απογοητεύσεις έχει φέρει 
αυτό σε χιλιάδες πολίτες και η όποια «ψαριά» υπάρχει από τις συνευρέ-
σεις της τελευταίας περιόδου κινδυνεύει να χαθεί από ασάφειες μέσα 
στην τρομακτική πόλωση που θα υπάρχει προεκλογικά όπως προαναγ-
γέλλουν στελέχη της Κυβέρνησης (π.χ Βερναρδάκης). 

*Ο κ. Ζούπης είναι Πολιτικός Αναλυτής

Εικονική πραγματικότητα Η ασάφεια στην πολιτική πληρώνεται
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Τάσος Ρέτζιος

Κάψτε (επιτέλους) αυτό το σενάριο Μια παράσταση  
που δεν φοβάται τα ύψηΜιας και είμαστε σε κλίμα Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, ας 

πούμε και μια αλήθεια που συνήθως παραγνωρίζεται: 
ακόμα και τα πιο… απεικονιστικά ντοκιμαντέρ χρειάζο-
νται σενάριο. Γιατί η καταγραφή της «πραγματικότητας» 
γίνεται περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρουσα, αγωνι-
ώδης, αφόρητη ή βαρετή, ανάλογα με τη διαχείριση, 
την κατεύθυνση, την ανάδειξη ή την αποσιώπηση που 
επιλέγεις. Κι όταν αυτό συμβαίνει με τη διαχείριση της 
εικόνας της, λογικά και η… κατασκευή της «πραγματι-
κότητας» θα διαθέτει το δικό της σενάριο…

Εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο της διοίκησης του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γράφονται 
μερικά πολύ καλά σενάρια διαχείρισης της «πραγματι-
κότητας». Προφανώς ένεκα της συγγένειας με το αντι-
κείμενο. Ή ίσως πάλι από μακρά εμπειρία, αποκτηθείσα 
εκ του στρατεύματος, που λέγαμε παλιά. Το αξιοπερί-
εργο είναι πως ενώ η ταινία της πραγματικότητας εντέ-
λει ολοκληρώνεται, τα ονόματα των σεναριογράφων, 
αν και πρόδηλα γνωστά, ουδέποτε παίρνουν τα credits 
που τους αναλογούν. Κατά καιρούς κάποιων τέτοιων 
σεναριογράφων τα σενάρια κάηκαν και τότε την από-
λαυση της ταινίας την καρπώνεται ο επόμενος σεναρι-
ογράφος. Ο προηγούμενος πρέπει να φτιάξει νέο για να 
το παρουσιάσει σε κάποιον εισαγγελέα, σπάνια βέβαια 
και με φτωχά αποτελέσματα – αλλά αυτό είναι ένα άλλο 
σενάριο, από άλλη ταινία…

Όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα της γενικής διευθύ-
ντριας Ελίζ  Ζαλαντό και του καλλιτεχνικού διευθυντή 
Ορέστη Ανδρεαδάκη, σε συνδυασμό με τα ονόματα του 
διοικητικού συμβουλίου, κάποιοι είδαν ένα άλλο σενά-
ριο:  άνθρωποι ευγενείς και συνδιαλλακτικοί, τοποθε-
τημένοι από το διοικητικό συμβούλιο, ίσως αφήνουν 
πολλά περιθώρια στο τελευταίο και ειδικά σε κάποια 
μέλη του που… το συνηθίζουν, να γράφουν και τα δικά 
τους παρεμβατικά σενάρια. Έγραψα παρεμβατικά και 
όχι παραβατικά, εξάλλου ήταν ένας πρώην υπουργός 
Πολιτισμού που είχε πει πως το νόμιμο είναι και ηθικό.

Αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: το σενάριο είναι και 
παλιό και ιδιαίτερα χρησιμοποιημένο – και με μεγαλύ-
τερη μαεστρία θα προσέθετα από τους σκαπανείς του 

θεσμού (δίσημο). Τι περιέχει; Καταρχήν την τοποθέτη-
ση ημετέρων, την ουδέποτε ουσιαστικά διοίκησή του 
από τη Θεσσαλονίκη με τα περισσότερα και σημαντι-
κότερα στελέχη του προγράμματος στην Αθήνα και την 
ολοκληρωτική απουσία πλήρη ελέγχου για τη διοίκηση 
και τα οικονομικά των προηγούμενων ετών.

Τώρα ακούμε για την έρευνα (μετά από καταγγελία!) 
στη διοίκηση Εϊπίδη, αλλά προφανώς πριν από το 2010 
και μετά το 2014, κανείς δεν έχει να καταγγείλει τίπο-
τα. Ιδιαίτερα προσεκτική καταγγελία που δεν αγγίζει 
κάποια στελέχη που και πριν από τον Εϊπίδη ήταν στο 
Φεστιβάλ και μ’ αυτόν υπήρξαν και τώρα υπάρχουν και 
νυν και αεί. Τόσο χρήσιμα στελέχη που ετοιμάζεται, απ’ 
ό,τι μαθαίνουμε οργανόγραμμα κατάλληλο έτσι ώστε, 
μεταξύ άλλων, να τους μονιμοποιεί στο Φεστιβάλ. Φυ-
σικά δεν υπάρχει όρος να μένουν Θεσσαλονίκη, αλλά 
πιο σημαντικό απ’ αυτό είναι το γεγονός ότι καμιά πρό-
σκληση, κανένας (φερέγγυος) διαγωνισμός δεν προ-
κηρύσσεται, απλώς διαλέγουμε αυτούς που γνωρίσα-
με και αγαπήσαμε.

Αλλά η διαφάνεια, η αξιοκρατία, ο διαρκής ορκωτός 
έλεγχος δεν ανήκουν στα χαρακτηριστικά αυτού του 
παλιού σεναρίου που ξαναγράφει η διοίκηση του Φε-
στιβάλ. Σχετικά πρόσφατα μίσθωσε τα μπαρ του Ολύ-
μπιον με μια πρωτοφανή διαδικασία: συνέντευξη των 
ενδιαφερομένων και δικαίωμα επιλογής χωρίς αιτιο-
λόγηση της απόφασης και ανεξάρτητα της οικονομικής 
προσφοράς. Ωραίοι όροι, ειδικά αν αυτός στον οποίο 
κατοχυρώθηκε είχε την τρίτη καλύτερη οικονομική 
προσφορά (ανάμεσα σε τέσσερις έγκυρες, η μία εκ των 
οποίων προσέφερε 30% παραπάνω) και είχε δει τα μα-
γαζιά του να εκθειάζονται από κάποιους που συμμετεί-
χαν στη διαδικασία!

Όταν σε μια πρόσφατη συνέντευξη ρώτησα τον Ορέστη 
Ανδρεαδάκη για όλα αυτά τα κατά καιρούς διαχειρι-
στικά… προβλήματα, μου απάντησε «μακριά από μας 
αυτά τα πράγματα». Ένας ευρύς ορκωτός έλεγχος και 
μια ακόμα πιο ευρεία εισαγγελική έρευνα νομίζω ότι θα 
τα απομακρύνουν μια και καλή. Μαζί με κάποιους επί-
μονους σεναριογράφους ασφαλώς… 

Παρακολουθώ, όσο μπορώ, το σκηνοθετικό έργο του Γιάννη Καλα-
βριανού και είμαι πάντα έτοιμος να δεχτώ μια ευεργετική επίδραση 
που ασκούν επάνω μου οι παραστάσεις του (ενδεικτικά «Γιοι και 
κόρες», «Αβελάρδος και Ελοΐζα»…). 

Χωρίς να είναι κυνική, η ατμόσφαιρα τους σκορπίζει κάτι από την 
ανελέητη σκληράδα της ανθρώπινης ψυχής στους θεατές. Και χω-
ρίς να είναι συναισθηματικά ευάλωτοι, οι ήρωες και οι ηρωίδες 
τους, πάλλονται, όταν έρθει η ώρα και το φέρει η στιγμή, στο τέμπο 
που συνήθως συντονίζονται οι ανθρώπινες καρδιές όταν πονάνε. Κι 
επίσης, ενώ τα πάντα τα αλλάζει η στιγμή, το αγρίως απρόβλεπτο, 
συγκινεί ο τρόπος που αντιστέκονται με τα σχέδια και τα όνειρά τους 
οι ήρωες. Αλλά τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα με κέρδιζε αν ο Καλαβρι-
ανός δεν έκανε θέατρο… θεατρένιο, γεμάτο σάρκα και αιματώματα, 
αλλά και με φαντασίες λυμένες να γεννάνε εικόνες με βάθος πεδίου 
και θολές, σαν τα όνειρα που θυμάσαι ή εφευρίσκεις τα πρωί. 

Γι’ αυτό χρειάζεται ρυθμός ακριβείας χιλιοστού, άπλα σκηνική και 
μεγάλη γενναιοδωρία από τους ηθοποιούς. Τα έχει όλα στα «Ανε-
μοδαρμένα ύψη» της Έμιλυ Μπροντέ που ανέβασε στο θέατρο της 
ΕΜΣ για το ΚΘΒΕ γι αυτό και μια παράσταση που εύκολα μπορεί να 
εξοκείλει στα ρηχά ή του εύκολου συναισθηματισμού ή της άγριας 
και πικρής σάτιρας ή και απλώς της βαρεμάρας, γίνεται ένα κερδι-
σμένο στοίχημα. 

Το έργο μιλάει για έναν μεγάλο και ανεκπλήρωτο έρωτα, για ένα τέ-
λος εποχής με την έννοια του fin de siècle, για το αγρίμι που γίνεται 
ο άνθρωπος όταν δεν παίρνει αυτό που νομίζει ότι του ανήκει, για 
την εκδίκηση, αλλά και για το θάνατο. Όλα αυτά τα είδαμε στην πα-
ράσταση σαν στιγμές ονείρου και φέτες ζωής ταυτόχρονα, πράγμα 
δύσκολο και γοητευτικό. 

Τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» είναι μια παράσταση σκηνοθέτη που δεν 
φοβήθηκε να κάνει επιλογές, αλλά και να μας αποκαλύψει και τις 
ραφές της ίδιας της διαδικασίας της επιλογής. Βοηθήθηκε πολύ από 
ένα σκηνικό (Γιάννης Θαβώρης) δηλωτικό της τρικυμίας και της πί-
εσης και από μια υπέροχα παρεμβατική μουσική (Άγγελος Τριαντα-
φύλλου).

Είχε φυσικά την Έφη Σταμούλη να δίνει τόνο στο ρόλο τη αφηγήτρι-
ας κι έναν Γιώργο Γλάστρα στο βασικό ρόλο του Χήθκλιφ που κάνει 
τον θεατή να μην ξέρει τι να περιμένει.

Και για έναν περίεργο (;) τρόπο, αυτή η παράσταση που μιλάει για 
σχέσεις και συναισθήματα σε χερσοτόπια του 18ου αιώνα, σκαλίζει 
με ανάγλυφο τρόπο το σημερινό μας ψυχισμό. Δεν είναι οι καιροί, 
είναι ο άνθρωπος…
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ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 
2310233665, Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 11.30 
Καταπληκτικές γυναίκες
Προβολές: 18.00 – 20.15, Δευτέρα: 
18.30
Τ2 Trainspotting
Προβολές: 22:15, Δευτέρα καμία 
προβολή
Μυστική οργάνωση Γιακούζα
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ, προβολή τη  
Δευτέρα στις 21.00 
Αίθουσα 2
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
Προβολές: Κυριακή: 11.30
La La Land
Προβολές 18.00
Lion  
Προβολές: 20.05
Ο εμποράκος 
Προβολές: 22.00

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή 15.30 
John Wick: Κεφάλαιο 2 
Προβολές: 18.30
La La Land
Προβολές: 21.00
Τ2 Trainspo tting
Προβολές: 23.30
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.50, Σάββατο και Κυριακή: 
13.10 – 15.30 – 17.50
Moonlight
Προβολές: 20.10 - 22.40
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)

Προβολές: 18.20, Σάββατο και Κυριακή: 
13.45 – 16.00 – 18.20
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 3D
Προβολές: 20.40
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 23.15
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 12.00 
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 14.00
Λόγκαν 
Προβολές: 19.10 – 22.00, Σάββατο και 
Κυριακή: 16.20 – 19.10 – 22.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: Σάββατο 14.30, Κυριακή 12.00 
– 14.30
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου – Dolby 
Atmos
Προβολές: 19.50 - 22.20
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 18.50 - 21.30 – 00.15, 
Σάββατο και Κυριακή: 16.10 - 18.50 - 
21.30 – 00.15
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Σάββατο και Κυριακή: 13.20 –15.40
Λόγκαν
Προβολές: 18.10 - 21.10 – 00.00
Αίθουσα 8 
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: 17.40 Σάββατο: 13.00 – 15.20 
– 17.40 Κυριακή 12.50 – 15.20 – 17.40
Λόγκαν
Προβολές: 20.00 – 22.50
Αίθουσα 9 (Comfort)
Λόγκαν
Προβολές: 20.10 - 23.00
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 20.30 – 23.20

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 
(Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, τηλ: 
2310762400, 2310759766)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 15.30
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη) 
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 15.30
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: Παρασκευή - Κυριακή: 17.30
Τέλειοι Ξένοι 
Προβολές: Παρασκευή – Σάββατο: 19.30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή: 19.30
La La Land
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 21.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου 
και Μεγάρων, Συκιές, τηλ: 2310638058, 
2313329540)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 15.30
Η Ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 17.30
Έτερος εγώ
Προβολές: Παρασκευή – Σάββατο: 19.30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή: 19.30
La La Land
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 21.30

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (Β Όλγας 150, τηλ: 
2310834996, Dolby Digital)
Έξοδος 1826 
Προβολές: Σάββατο: 18.45, Κυριακή: 
12.00 – 17.00, Δευτέρα: 17.00
Καταπληκτικές γυναίκες
Προβολές: 18.40 - 20.45,  Σάββατο: 
20.45
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα 
Προβολές: 22.45

ΛΑΪΚΟΝ (Μοναστηρίου 2, τηλ: 

2310513880)
2 σεξ ταινίες

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και Δημ. 
Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα 
Προβολές: 19.00 - 21.30
Έτερος εγώ 
Προβολές: Σάββατο, Κυριακή 17.00

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
(έως Κυριακή 12/3, Δευτέρα 13/3 – 
Τετάρτη 15/3 κλειστά)
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
(έως Κυριακή 12/3, Δευτέρα 13/3 – 
Τετάρτη 15/3 κλειστά)
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθή-
κη 1, λιμάνι
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
(έως Κυριακή 12/3, Δευτέρα 13/3 – 
Τετάρτη 15/3 κλειστά)
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 
1, λιμάνι
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
(έως Κυριακή 12/3, Δευτέρα 13/3 – 
Τετάρτη 15/3 κλειστά)
Αίθουσα Φρίντα Λιάππα  -Αποθήκη 
Δ, λιμάνι
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
(έως Κυριακή 12/3, Δευτέρα 13/3 – 
Τετάρτη 15/3 κλειστά)
Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη – Αποθή-
κη Δ, λιμάνι
19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
(έως Κυριακή 12/3, Δευτέρα 13/3 – 
Τετάρτη 15/3 κλειστά)

CINEPLEXX ONE SALONICA (Γιαννιτσών 
61 & Κωλέττη 34, One Salonica Outlet 
Mall, 3ος όροφος, τηλ: 2310515351) 
Αίθουσα 1 (real D 3D Dolby Digital 4K)
Ζωούπολη (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 11.30
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 

Προβολές: 17.45 – 20.10 – 23.15, 
Σάββατο και Κυριακή: 15.15 – 17.45 – 
20.10 – 23.15)
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Ψάχνοντας την Ντόρι (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  11.45
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 3D 
Προβολές: 19.10, Σάββατο και Κυριακή: 
16.45 – 19.10
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 22.15, Σάββατο και Κυριακή: 
14.00 – 22.15
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.00, Σάββατο και Κυριακή:  
12.15 – 14.45 – 17.00
Λόγκαν 
Προβολές: 19.20 – 22.00
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  11.15 
– 13.30 – 18.30
Ψάχνοντας την Ντόρι (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές Σάββατο και Κυριακή: 16.15
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: 18.45, Σάββατο και Κυριακή: 
καμία προβολή
Λόγκαν
Προβολές: 20.45 – 23.30
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.30, Σάββατο και Κυριακή: 
12.15 – 15.00 – 17.30
Έτερος εγώ 
Προβολές: 19.40
Batman V Superman: Η αυγή της 
δικαιοσύνης 
Προβολές: Σάββατο 21.40
Sully 
Προβολές: Κυριακή 21.40
Αντιρρησίας συνείδησης 
Προβολές: Δευτέρα 21.40
The bachelor 
Προβολές: Τρίτη 21.40
Το κορίτσι του τρένου 

Προβολές: Τετάρτη 21.40
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman – μεταγλωτ-
τισμένη 
Προβολές Σάββατο και Κυριακή: 12.00 – 
14.15 – 19.00
Ζωούπολη (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο και Κυριακή: 16.30
Λόγκαν 
Προβολές: 18.15, Σάββατο και Κυριακή: 
καμία προβολή
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 21.10
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: 18.00, Σάββατο και Κυριακή: 
11.00 – 13.15 – 15.45 – 18.00
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις 
του γκρι 
Προβολές: 20.20
T2 Trainspotting 
Προβολές: 22.45

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληρο-
φορίες: 2310290290, κρατήσεις: 14560, 
online: www.odeon.gr & www.i-ticket.
gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Η ταινία Lego Batman 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.40
Λόγκαν 
Προβολές: 20.00 – 23.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.10
La La Land 
Προβολές: 19.30
T2 Trainspotting
Προβολές: 22.10
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Η ταινία Lego Batman 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.40
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 19.00 – 21.30
Αίθουσα 4 (Dolby)
Το διάστημα ανάμεσά μας 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 18.00

Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Βογτ-Ρόμπερτς

Παίζουν: Τομ Χίντλστον, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Μπρι Λάρσον, 
Τζον Γκούντμαν, Τζον. Σ. Ράιλι, Τιάν Τζινγκ, Κόρεϊ Χόκινς, Τζέισον 
Μίτσελ, Τζον Ορτίθ, Τόμας Μαν, Σία Γουίγκαμ, Τόμπι Κεμπέλ, 
Γιουτζίν Κορδέρο

H ταινία διηγείται από την αρχή την καταγωγή του μυθικού 
Κονγκ: Μια ετερογενής ομάδα εξερευνητών συγκεντρώνεται για 
να εξερευνήσει τα βάθη ενός αχαρτογράφητου νησιού στον Ει-
ρηνικό Ωκεανό –όμορφο και την ίδια στιγμή επικίνδυνο- χωρίς 
να γνωρίζουν ότι διασχίζουν το βασίλειο του μυθικού Κονγκ…

Μεταφέροντας την ιστορία από τη δεκαετία του ’30 σε μια πιο 
σύγχρονη εποχή (αλλά όχι στο παρόν), οι δημιουργοί βρήκαν το 
πρόσφορο έδαφος που ζητούσαν για την πλοκή. Το 1973 δεν 
σηματοδότησε μόνο το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ, αλλά 
και την έναρξη του προγράμματος Landsat, της προσπάθειας 
της NASA να χαρτογραφήσει την υδρόγειο από το διάστημα. 
Αυτό το ιστορικό γεγονός αποτέλεσε την τέλεια αφορμή για 
την «ανακάλυψη» της Νήσου του Κρανίου, ενός τόπου όπου η 
ανθρώπινη αλαζονεία μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, χωρίς την 

απαιτούμενη προσοχή. Μπορεί ο Κονγκ να είναι ο κυρίαρχος 
του νησιού, αλλά δεν είναι ούτε το πιο βίαιο ούτε το πιο 
τρομακτικό πλάσμα που κατοικεί σε αυτό. Η Νήσος του Κρανίου 
είναι εντελώς αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο και έχει 
ακολουθήσει τη δική της παράξενη εξελικτική πορεία. Είναι 
συναρπαστικά όμορφος τόπος αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνος, 
καθώς κατοικείται από πλάσματα που δεν απαντώνται πουθενά 
αλλού. Δεν είναι φιλόξενος τόπος για τον άνθρωπο. Η παρουσία 
του μάλιστα, επηρεάζει βαθύτατα και πολύ καίρια το όλο 
οικοσύστημα.

Η αποτύπωση αυτού του εκπληκτικού περιβάλλοντος, οδήγησε 
το επιτελείο και το συνεργείο της ταινίας σε διαφορετικά μήκη 
και πλάτη της υφηλίου, σε κάποια από τα πιο συγκλονιστικά 
όμορφα και εξωτικά μέρη που έχει αιχμαλωτίσει ποτέ ο 
κινηματογραφικός φακός. Η παραγωγή ταξίδεψε σε τρεις 
ηπείρους – επιλέγοντας τοποθεσίες στην Αυστραλία, τη Χαβάη 
και το Βιετνάμ – για να καταγράψει πλάνα που η συρραφή τους 
δημιούργησε τον καινούργιο και θαυμαστό βιότοπο του Κονγκ. Η 
ταινία είναι η πρώτη μεγάλη παραγωγή που μεγάλο μέρος των 
γυρισμάτων της έγινε στο Βιετνάμ.

«Κονγκ: Η νήσος του Κρανίου»
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Karfitsa

Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις 
του γκρι
Προβολές: 20.30 – 23.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 17.30 - 20.00 – 22.30
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέ-
της (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.10
Η συνωμοσία της σκιάς
Προβολές: 20.00 – 22.10
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Τέλειοι ξένοι
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.00
Λόγκαν
Προβολές: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
T2 Trainspotting
Προβολές: 20.20
Λόγκαν
Προβολές: 21.00

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ 
STER (Εμπορικό Κέντρο «Μακε-
δονία», Πυλαία, κρατήσεις από 
σταθερό: 8018017837 και από 
κινητό: 2108092690, online: www.
stercinemas.gr) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Το διάστημα ανάμεσά μας
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.40
Λόγκαν 
Προβολές: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 18.30, Σάββατο και Κυριακή: 
16.10 – 18.30

Λόγκαν
Προβολές: 21.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο και Κυριακή: 15.50
Τέλειοι ξένοι
Προβολές: 18.20
Η συνωμοσία της σκιάς
Προβολές: 20.20 – 22.20 
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο και Κυριακή: 17.10
T2 Trainspotting
Προβολές: 19.30
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις 
του γκρι
Προβολές: 22.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.20
Όλα αρχίζουν αύριο 
Προβολές: 18.50
T2 Trainspotting
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 19.40, Σάββατο και Κυριακή: 
15.20 – 17.30 – 19.40
Αφανείς ηρωίδες 
Προβολές: 21.50
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές Σάββατο και Κυριακή: 15.00 
– 17.20
La La Land 
Προβολές: 19.50
T2 Trainspotting
Προβολές: 22.30

Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέ-
της (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.40
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 3D
Προβολές: 18.40 – 21.10
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: Πέμπτη – Σάββατο: 23.30
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 17.40 – 20.10 – 22.40, 
Σάββατο και Κυριακή: 15.10 – 17.40 – 
20.10 – 22.40
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Ο καλύτερος φίλος μου
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.00
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 19.10 – 22.40
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέ-
της (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.00, Σάββατο και Κυριακή: 
16.00 – 18.00
Λόγκαν
Προβολές: 20.30 – 23.00

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 
10 , Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 
2310208007)
Έξοδος 1826
Προβολές: 18.10
Γιατρός στο χωριό
Προβολές: 20.00
Moonlight 
Προβολές: 21.50

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Πέμπτη 16/3

«Καταπληκτικές  
Γυναίκες»

«Η Συνωμοσία της Σκιάς»

Νέα ταινία

Νέα ταινία

Σκηνοθεσία: Μάικ Μιλς 
Παίζουν: Ελ Φάνινγκ, Γκρέτα Γκέργουικ, Αλία 
Σόκατ, Λόρα Γουίγκινς, Ανέτ Μπένινγκ, Λούκας 
Τζέιντ Ζούμαν, Μπίλι Γκρούνταπ, Τζον Μπίλινγκσλι

Μια αστεία, πολύπλευρη, συγκινητική ταινία, έναν 
φόρο τιμής στη γυναικεία φύση, την οικογένεια, 
τον χρόνο και τους δεσμούς που αναζητούμε μια 
ζωή. Ο σκηνοθέτης αναπαράγει τη θέρμη και 
το πάθος, την αίσθηση του επείγοντος και την 
ενέργεια τριών γενεών καθώς βρίσκονται στο 
χείλος μιας τρομερής μετάβασης. 

Βρισκόμαστε στο 1979, στη Santa Barbara. 
Η Dorothea Fields (Ανέτ Μπένινγκ) είναι μια 
αποφασιστική μητέρα που μεγαλώνει μόνη της 
τον έφηβο γιο της (Λούκας Τζέιντ Ζούμαν), σε μία 
εποχή που σφύζει από κοινωνικές αλλαγές και 
επαναστατική διάθεση. Για να τα βγάλει πέρα με 
την ανατροφή του απευθύνεται σε δύο νεότερες 
γυναίκες. Στην Abbie (Γκρέτα Γκέργουικ), ένα 
ελεύθερο πνεύμα και punk καλλιτέχνη και στην 
Julie (Ελ Φάνινγκ), μια ξύπνια και προκλητική 
νεαρή γειτόνισσα…

Σκηνοθεσία: Τομά Κρουιτόφ
Παίζουν: Φρανσουά Κλιζέ, Ντενί Πονταλιντές, Σαμί Μπουαζιλά, 
Σιμόν Αμπκαριάν, Άλμπα Ρορβάχερ

Δύο χρόνια μετά από μία υπερκόπωση, ο Ντιβάλ είναι ακόμα άνεργος. 
Όταν ένας αινιγματικός άνδρας επικοινωνεί μαζί του, θα του προσφέ-
ρει μία απλή, αλλά καλοπληρωμένη δουλειά: να απομαγνητοφωνεί 
τηλεφωνικές συνομιλίες από «κοριό». Καθαρά λόγω οικονομικών 
κινήτρων, ο Ντιβάλ συμφωνεί χωρίς να εξετάσει την πραγματική 
ταυτότητα της επιχείρησης. Ξαφνικά βρίσκεται μπλεγμένος στην 
«καρδιά» μίας πολιτικής συνωμοσίας, και αντιμέτωπος με τους βίαι-
ους μηχανισμούς του σκοτεινού κόσμου των μυστικών υπηρεσιών…

Μια χαώδης πολιτική συνωμοσία, από την οπτική ενός απλού 
ανθρώπου και με έντονο ρυθμό…
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Αίθουσες τέχνης
Artis Causa Gallery 
(Μητροπόλεως 97, τηλ: 2310223041)

2η  Μπιενάλε Ελλήνων - Ινδών 
Σπουδαστών Χαρακτικής 2015  
Πρόκειται για ex-libris, 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. Το περιεχόμενο της έκθεσης αφορά 
την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και την Αρχαία Ελληνική 
Μυθολογία. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 8 Απριλίου

Αγιορείτικη Εστία Θεσσαλονίκης  
(Εγνατίας 109, τηλ. 231 026 3308)

Σπουδή στον Άθω 
Η Αγιορείτικη 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

Αίθριο της ΧΑΝΘ (Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ. 
231 5558598, 6942523290)

Έκθεση ζωγραφικής του εικαστικού  
Φώτη Ασπρομάτη 
Τον δημιουργό Φώτη Ασπρομάτη (ΦΩΤΗνός) , τον χαρα-
κτηρίζει ο λιτός σχεδον δωρικός τρόπος έκφρασης στον 
σχεδιασμό του, τον οποίο ντύνει με μία παλέτα χρωμάτων 
τόσο πολυποίκιλη, ώστε να δημιουργεί ένα ηχηρό αποτέ-
λεσμα στις αισθήσεις. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 24 Μαρτίου

Αλατζά Ιμαρέτ  
(Κασσάνδρου 91-93, τηλ. 231 027 8587)

#εικαστικά
Έκθεση έργων του Βασίλη Γκόκα με τίτλο Rέtapestry 
Ο Βασίλης Γκόκας δημιουργεί έργα ανακυκλώνοντας παλιά 
σταμπωτά κεντήματα (tapestries), συνθέτοντας κολάζ 
στα οποία εξυφαίνεται μια νέα αφήγηση, με φόντο ένα 
φανταστικό τοπίο. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 23 Απριλίου

Artforum Gallery  
(Τσιμισκή 113, τηλ. 2310.257.552)

Ατομική έκθεση του Σάββα Πουρσανίδη

Εγκαίνια Έκθεσης: 15 Μαρτίου, 19:00 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 10 Απριλίου

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ.Βαφοπούλου 3, 
τηλ. 2310 424132, 2310 424133)

Γυάρος: η απομόνωση του χτες, πνοή οράματος 
σήμερα 
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 Θεσσαλο-
νίκης. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Μαρτίου

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

Το Δάσος κάτω από το δρόμο

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν κυρίως νέα φυτικά απολι-
θώματα που αποκαλύφθηκαν μέσω σωστικών ανασκαφών 
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διάνοιξης του νέου οδικού 
άξονα Καλλονής- Σιγρίου. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 7  Απριλίου

Γκαίτε Ινστιτούτο (Βας.Όλγας 66, τηλ. 2310889610)

Το Δικαίωμα να είσαι Άνθρωπος 2ο Μέρος 
Το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων που στις μέρες μας 
περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο τείνει να είναι ίσως 
το πιο σημαντικό ζήτημα παγκοσμίως, είναι η αφορμή για 
την έκθεση με τίτλο «Το Δικαίωμα να είσαι Άνθρωπος», 
μια σύμπραξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, 
του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης και της Σχολής 

Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 17 Μαρτίου

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

Διαφάνειες και Αντανακλάσεις:  
100 χρόνια από τη γέννηση του Kurt Wendlandt 
Πρόκειται για την πρώτη αναδρομική έκθεση του καλλι-
τέχνη 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

K&K showroom (Τσιμισκή 96, τηλ. 231 400 7167)

Έκκεντρη Τέχνη | Outisider ART 
Η έκθεση φιλοξενεί 70 έργα σχέδια χρώματα σε χαρτί και 
μικρά γλυπτά, της Ελληνικής Outsider Art απο την 25ετη 
συλλογή του ψυχιάτρου και εικαστικού Παύλου Βασιλειάδη 
τα περισσότερα απο τα οποία θα εκτεθούν για πρώτη φορά 
σε επιμέλεια της ομάδας του K&K showroom Λόγω του 
αυξημένου ενδιαφέροντος η έκθεση θα παραταθεί. κείμενα 
έκθεσης : Παύλος Βασιλειάδης, ψυχίατρος / εικαστικός, 
διδάκτορας ΑΠΘ Σάνια Παπά, ιστορικός τέχνης, λέκτορας 
ΑΠΘ. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 23 Μαρτίου

Lola Nikolaou (Τσιμισκή 52, τηλ. 2310 240416)

Έκθεση των καλλιτεχνών Γιώργου Λαζόγκα, Γιώρ-
γου 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

ΜΙΕΤ Βιβλιοπωλείο (Τσιμισκή 11, τηλ. 2310 288 036)

Νύφες χωρίς χαμόγελο Εβραϊκοί γάμοι  
την επαύριον του Ολοκαυτώματος 
Παρουσιάζεται ένα σημαντικό δείγμα από τους γάμους που 
τελέστηκαν μεταξύ των επιζώντων Εβραίων το 1945-
1946. Την έκθεση –που στηρίζεται σε ανέκδοτο αρχειακό 
υλικό– ετοίμασε το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ως 
αυτοτελές τμήμα της εκθεσιακής ενότητας «Την επαύριον 
του Ολοκαυτώματος». 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 24 Μαρτίου

ΝΟΗΣΙΣ (6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης, τηλ. 
2310 383 000)

Τιθασεύοντας το φώς 
Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 
Τεχνολογίας και το Σωματείο Φίλων του ιδρύματος, πρώην 
Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνουν την 
ενδιαφέρουσα Έκθεση με τίτλο «Τιθασεύοντας το φώς», 

που έχει σχέση με την Ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη 
της Φωτογραφίας. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Ιουνίου

Το Πικάπ (Ολύμπου 57, τηλ. 231 027 1499)

Topogram– Έκθεση Φωτογραφίας του Γιάννη  
Ατματζίδη και της Αλεξάνδρας Δεσποινούδη 
Ξεχωρίζουμε τις γραμμικές εκφράσεις που προκαλούν το 
βλέμμα και την σκέψη μας, αυτές που κρατούν στα πλαίσιά 
τους την δική μας αντίληψη για τον χώρο, ως αποσπάσματα 
μιας ολοκληρωμένης γεωμετρικής πραγματικότητας που 
συνθέτουν το αστικό και περιαστικό μας περιβάλλον. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 18 Μαρτίου

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

Τζον Μπέρτζερ: Ένας ριζοσπάστης ουμανιστής 
Τριάντα σχέδια, ζωγραφιές και προβολές ταινιών και 
αποσπασμάτων από εκπομπές του Τζον Μπέρτζερ, του ρι-
ζοσπάστη ουμανιστή που κοινοποίησε τον θαυμαστό κόσμο 
της ιστορίας της τέχνης στο ευρύ κοινό, έργα που παρου-
σιάζονται για πρώτη φορά δύο μήνες μετά το θάνατό του 
παραχωρημένα ειδικά από τον γιό του Ιβ και από ιδιωτικές 
συλλογές, αποτελούν το υλικό της έκθεσης. Το αφιέρωμα 
«Με το βλέμμα του Τζον Μπέρτζερ» (δύο ντοκιμαντέρ και 
μια έκθεση) του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-
κης εστιάζει στους τρόπους που βλέπουμε, κυριολεκτική 
μετάφραση από το «Ways of Seeing», την εκπομπή του 
δημιουργού στο BBC που επηρέασε καθοριστικά τον χώρο 
των εικαστικών τεχνών. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 13 Απριλίου 2017

Nitra Gallery
Η πρόταση της εβδομάδας

(Φιλίππου 51, Ρωμαϊκή Αγορά, τηλ. 213 043 6697)

Μαγνητικά Πεδία της Μαρίας Πασχαλίδου

Δομικά στοιχεία και υλικά -μπάζα, τσιμέ-
ντα, τούβλα ενός κατεδαφισμένου νεο-
κλασικό της Άνω Πόλης γίνονται πρώτες 
ύλες στα χέρια της Μαρίας Πασχαλίδου, 
η οποία με τη σειρά της μεταπλάθει την 
ενέργεια, την έννοια του χρόνου και της 
Ιστορίας πάνω στον καμβά. Το σπίτι αυτό 
στην οδό Θεοφίλου 18 της Άνω Πόλης, 
που αποτέλεσε και την πρώτη ύλη στην 
έκθεση αυτή της Μαρίας Πασχαλίδου, συ-
νοδεύτηκε από μια ενδελεχή έρευνα της 
δημιουργού σχετικά με την ιστορία του.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 24 Μαρτίου
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#πολιτισμός Της Χρυσάνθης Καράπα

Η Gallery ξεκίνησε πριν 11 χρόνια, το 2005, 
κυρίως, για να προωθήσει τους νέους καλλι-
τέχνες της πόλης. «Σιγά-σιγά κάναμε αρκετές 
εκθέσεις και με παλαιότερους και πιο έμπει-
ρους καλλιτέχνες. Επίσης κάναμε εκθέσεις και 
στο εξωτερικό όπως, Μεξικό, Κωνσταντινού-
πολη, Σουηδία, Λιθουανία. Από την… επίδρα-
ση της οικονομικής κρίσης μεταλλάχθηκε η 
Gallery σε μία πλατφόρμα εικαστικών δράσε-
ων την «ArtNoise», όπου εκτός από εκθέσεις 
και εικαστικές δράσεις θέλουμε να κάνουμε 
και εικαστικά εργαστήρια που να προσελκύ-
ουν εκτός από το κοινό που θέλει να μάθει τις 
τεχνικές, και καλλιτέχνες που στοχεύουν να 
εξελίξουν τις δικές τους τεχνικές. Ασχολού-
μαστε με την παραδοσιακή και τη σύγχρονη 
βιβλιοδεσία (δηλαδή οι καλλιτέχνες παράγουν 
εικαστικά βιβλία με τα έργα τους) εργαστήριο 
χαρακτικής, εικαστικών εκτυπώσεων και ερ-
γαστήριο χειροποίητης μεταξοτυπίας. Θέλου-
με να αναβαθμίσουμε και άλλα εργαστήρια, 
όπως, τη γλυπτική σε σαπούνι, το γυμνό μο-
ντέλο κ.α.»

Τα έργα και οι καλλιτέχνες

«Οι καλλιτέχνες με τους οποίους έχουμε συ-
νεργαστεί είναι κυρίως από την σχολή Καλών 
Τεχνών Θεσσαλονίκης και προσφάτως από-

φοιτοι αλλά και παλαιότεροι. Μάλιστα έχουμε 
φιλοξενήσει και το σύλλογο αποφοίτων της 
σχολής Καλών Τεχνών» μας λέει ο κ Βλάσ-
σης και συμπληρώνει «Οι ξένοι καλλιτέχνες 
που στο παρελθόν έχουμε παρουσιάσει είναι: 
η Birgit Schuh από τη Δρέσδη της Γερμανίας, 
η Rolana Ceskauskaite από τη Λιθουανία, ο 
Wolgang Brenner, καθηγητής Χαρακτικής στο 

Paderborn Γερμανία, η Andrea Musa από τη 
Κροατία, ο Mohamad Abou elnaga από την 
Αίγυπτο, η Paula Kouwenhofen από την Ολ-
λανδία καθώς και ομάδες καλλιτεχνών από 
τη Λιθουανία από τη Σουηδία και τον σύλλο-
γο καλλιτεχνών Huddinge Στοκχόλμης. Είναι 
πολύ μεγάλη τιμή και χαρά αυτή τη στιγμή 
να φιλοξενούμε τον Κοσμήτορα της σχολής 

Καλών Τεχνών, τον κ. Σαχίνη, με ένα πολύ ευ-
αίσθητο και επίκαιρο θέμα που αφορά το προ-
σφυγικό. Η έκθεση αφορά σε σχέδια και κατα-
σκευές με θέμα το προσφυγικό» Ο ιδιοκτήτης 
της «ArtNoise» σημειώνει «Η τέχνη είναι αυτό 
που το μάτι σου δεν το προσπερνά, τουλάχι-
στον για μένα, κάθεται, το θαυμάζει, και αυτό 
επιδρά στη διάθεση. Μου φτιάχνει, δηλαδή, τη 
διάθεση. Και αρνητικά αισθήματα μπορεί να 
δημιουργηθούν, αλλά, τουλάχιστον εγώ ότι 
δεν με συγκινεί, το προσπερνάω…»

Μια «μεταλλαγμένη»… αίθουσα τέχνης»
Στον καιρό της κρίσης υπάρχουν ακόμα άτομα που «με νύχια και δόντια» κρατούν «πόρτες ανοιχτές» για καλλιτέχνες και φιλότεχνους. Η Karfitsa μίλησε με 
τον Δημήτρη Βλάσση, ιδιοκτήτη της Gallery ArtNoise, ο οποίος «δίνει φως στο τοπίο που ονομάζουμε εμπορικότητα της τέχνης» όπως μας είπαν θαυμαστές του 
έργου του. «Είμαι συντηρητής έργων τέχνης. Από τότε που ήμουν στη σχολή, σκεφτόμουν ότι ήθελα να ανοίξω μία Gallery. Βέβαια, η συντήρηση συνέβαλε στην 

ενασχόληση με την τέχνη. Η Gallery δημιούργησε μια πιο στενή επαφή με τους σύγχρονους καλλιτέχνες» μας είπε ο ίδιος.

Διαδικασία κοστολόγησης
«Κάθε έργο τέχνης είναι ένα προϊόν που πηγάζει από 
τις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του δημιουργού. 
Είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Εκτός από τη μο-
ναδικότητά του, φέρει και μια διπλή μαρτυρία το έργο 
τέχνης, την ιστορική και την αισθητική. Βάσει αυτών 
των δεδομένων δημιουργείται- πηγάζει η οικονομική 
αξία. Δεν είναι ένα προϊόν που μπορείς να το βρεις στο 
ράφι και να πεις ότι κάνει 5- 10 ευρώ. Βέβαια, η αγορά 
της τέχνης διεθνώς σε σχέση με την ελληνική αγορά 
έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Η ελληνική αγορά λόγω και 
της κρίσης έχει επηρεαστεί με αποτέλεσμα ο κόσμος 
λόγω ψυχολογίας να μην μπορεί να αγοράσει έργα και 
έτσι να δημιουργείται ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των 

πολύ φτηνών έργων που υπάρχει μικρή ζήτηση και 
των πολύ ακριβών τα οποία βέβαια είναι πολύ ελάχι-
στο αυτό το κοινό που τα αποζητά.» Είναι θέμα παι-
δείας να ασχολείται κανείς με την τέχνη. «Ο κόσμος 
θέλει να παρακολουθεί τις εκθέσεις και όχι μόνο από 
τις αίθουσες τέχνης αλλά και από τα μουσεία. Το πιο 
βασικό είναι αυτό που λέω και εγώ στον κόσμο, ότι 
είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή από μικρή ηλικία πρέπει 
οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά να βλέπουν εκθέ-
σεις σύγχρονης τέχνης. Κάτι που ο γονιός δεν μπορεί 
να αντιληφθεί, το μικρό παιδί το αντιλαμβάνεται.» Τα 
αδύνατα γίνονται δυνατά όταν κάποιος θέλει να κρα-
τήσει κάτι που αγαπάει. «Επειδή οι εκθεσιακοί χώροι 

είναι στο ισόγειο και στο υπόγειο, θέλουμε στο υπό-
γειο να μπαίνουν τα πιο πρωτοποριακά και νέα μέσα, 
όπως τα ψηφιακά, τα βίντεο, και οι εγκαταστάσεις. 
Στο ισόγειο, εφόσον από εδώ περνάει και ο πιο πολύς 
κόσμος και τα βλέπει, να είναι λίγο πιο παραδοσιακά 
έργα, τα λιγότερο αφηρημένα, έτσι ώστε να μπορεί να 
τα αντιληφθεί το μάτι του απλού επισκέπτη. Είναι πολύ 
δύσκολο κάποιος να συντηρήσει μία Gallery μόνο με 
τις εκθέσεις. Για αυτό και λειτουργούμε τα εργαστή-
ρια. Δείχνουν ενδιαφέρον και αρκετοί καλλιτέχνες να 
παρακολουθήσουν κάποια από αυτά. Εγώ διδάσκω 
στη βιβλιοδεσία και στα άλλα εργαστήρια είναι καλλι-
τέχνες-συνεργάτες, διδάσκοντες.»
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#ατζέντα_θεάτρου
Θέατρο Αθήναιον  
(Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 35, τηλ: 2310 832 060)

«Δέκα μικροί νέγροι» από το ομώνυμο μυθιστόρημα της 
Agatha Christie σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. 
Παίζουν 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: Πρεμιέρα Πέμπτη 16 
Μαρτίου στις 21.00, Παρασκευή στις 21.00, Σάββατο στις 
18.15 και στις 21.00, Κυριακή στις 19.30. Εισιτήρια: 16€ 
(γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό – ανέργων – άνω των 
65).

«Σχεδόν Σαράντα», stand-up comedy του Γιώργου Χα-
τζηπαύλου με κεντρικό άξονα τη ζωή ενός άνδρα. Opening 
act η Αλίκη Τσακούμη. Παραστάσεις: Σάββατο 11 στις 21.30 
& Κυριακή 12 Μαρτίου στις 19.00. Εισιτήρια: 10€ (γενική 
είσοδος), 8€ (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων).

Θέατρο Αμαλία  
(Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου, τηλ: 2310 888 894)

«Απόψε: Lola Blau» μια καυστική σάτιρα του Georg 
Kreisler με την Κατερίνα Γιαμαλή για πέντε παραστάσεις. Σε 
μετάφραση Κοραλίας Σωτηριάδου και σκηνοθεσία Michael 
Seibel. Παραστάσεις: Τετάρτη 15 έως Κυριακή 19 Μαρτίου 
στις 21.00. Εισιτήρια: 8€ (προπώληση), 12€ (γενική 

είσοδος), 10€ (φοιτητικό-ανέργων)

«Τα Καφενεία του Παπαδιαμάντη» σε σκηνοθεσία και 
θεατρική διασκευή Μαρίας Βλάχου και μουσικές επιλογές 
Δώρας Βελισσάρη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Δώρα Βελισσάρη, 
Μαρία Βλάχου, Γιάννης Δίκος, Άλκηστη Κεπαπτσόγλου, Κώ-
στας Κυρίτσης, Λίζα Μαμακούκα, Θανάσης Παντελής, Θό-
δωρος Σαμαράς, Μάρνη Χατζηεμμανουήλ, Ζάχος Χιονίδης. 
Αφηγητής: Γιάννης Ταξιάρχου. Τελευταίες παραστάσεις: 
Σάββατο 11 στις 21.30 & Κυριακή 12 Μαρτίου στις 19.00. 
Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 5€ (φοιτητικό, ανέργων)

«Δάφνες και πικροδάφνες» η διαχρονική πολιτική 
κωμωδία των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά από 
την θεατρική ομάδα ENIGMA, σε σκηνοθεσία Κυριάκου Δα-
νιηλίδη με τους Στέλιο Αμανατίδη, Κώστα Γακίδη, Βαγγέλη 
Δαλλέ και Κυριάκο Δανιηλίδη. Παραστάσεις: Σάββατο 11 
στις 18.00 & Κυριακή 12 Μαρτίου στις 21.00. Εισιτήρια: 
10€ (γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ), 6€ 
(ατέλειες, ομαδικά). Ιnfo: 6973 087 856.

Θέατρο Άρατος  
(Μοσκώφ 12, τηλ: 2315 312 487)

«Αυγά μαύρα», μια αληθινή ιστορική παράσταση του Διο-
νύση Χαριτόπουλου, σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια 
του Κώστα Αβραμίδη, με ερμηνεία του ίδιου και της Μαρίας 
Ανθίδου. Παραστάσεις: Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 
στις 21.00. Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 5€ (ανέργων). 
info: 6944 204 564, 6977 542 143.

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

«Πνεύμονες» μια ιστορία αγάπης με τους Απόστολο 
Τότσικα και Βάσω Καβαλιεράτου σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Λάλου και μετάφραση Κρίστελ Καπερώνη, για δύο μόνο 
παραστάσεις. Παραστάσεις: Δευτέρα 13 & Τρίτη 14 Μαρτίου 
στις 21.00. Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 12€ (μειωμέ-
νο), 10€ (ανέργων). Info: 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. Παραστάσεις: 
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)

«Πού είναι η μάνα σου μωρή;» μια παράσταση ιστορικού 
περιεχομένου της Δήμητρας Πέτρουλα, με τη Βέρα Κρού-
σκα, την Ορνέλλα Λούτη και την Αγάπη Παπαθανασιάδου. 
Θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Ένκε 
Φεζολλάρι. Παραστάσεις: Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρ-
τίου στις. Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 12€ (μειωμένο), 
5€ (ατέλειες).

«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 
11 Μαρτίου στις 18.00. Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 5€ 
(ατέλειες).

«String Λα» ένα μουσικοθεατρικό project με αφορμή το 
Σαιξπηρικό έργο «Το ημέρωμα της στρίγγλας», σε διασκευή  
Χρύσας Γκούμα και Μάριου Κωνσταντίνου και προσαρμογή 
κειμένου, κείμενο παράστασης, στίχους και σκηνοθεσία 
Λένας Πετροπούλου. Παίζουν μουσική, τραγουδούν, 
χορεύουν, ερμηνεύουν ρόλους οι: Βασίλης Κανελλόπουλος, 
Παυλίνα Χαρέλα, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ελένη Χρυσομάλ-
λη, Χρήστος Γκουτσίδης, Μάριος Κωνσταντίνου, Αντώνης 
Μαυρουδής, Χάρης Γκατζόφλιας. Παραστάσεις: Δευτέρα 
13 & Τρίτη 14 Μαρτίου στις 21.00. Εισιτήρια: 10€ (γενική 

είσοδος), 8€ (φοιτητικό,ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65), 5€ 
(ατέλειες ΣΕΗ – ΕΣΗΕΜΘ).

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  
(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ: 2315 200 000)

*Για όλες τις παραγωγές του ΚΘΒΕ τα εισιτήρια κυμαίνονται 
από 5€ έως 13€

**Τηλέφωνο κρατήσεων: 2315 200 200

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 έως 9 Απριλίου: Τετάρτη 18:00, 
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00

«Καθρέφτες ΙΙ» της Άντας Τσεσμελή Edwards σε κείμενο 
του Δημήτρη Μποσκαΐνου. Ένα έργο για την ύπαρξη του 
ανθρώπου και την ζωή με τους Τάσο Χαλκιά, Νίκο Νικολάου 
και Φίλιππο Ζαρφειάδη, Γιολάντα Μπαλαούρα, Άντα Τσε-
σμελή Edwards, Δέσποινα Γωνιάδου. Μέρος των εσόδων 
θα διατεθούν στον Σύνδεσμο Φίλων Ιδρύματος «Άγιος 
Παντελεήμων»  «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ». Παραστάσεις: Δευτέρα 13 
Μαρτίου στις 21.00. Εισιτήρια: 10€

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,  Πέμπτη- 
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, 
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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

Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών  
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Ασκητική» (Salvatores dei), το φιλοσοφικό έργο του 
Νίκου Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία Aνδρέα Κουτσουρέλη. 
Παιζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέ-
λης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης  
Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος. Παραστάσεις: Σάββατο 11 
στις 21.00 & Κυριακή 12 Μαρτίου στις 19.00

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. Παραστάσεις: Τετάρτη 15 (πρεμιέ-
ρα), Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Μαρτίου στις 21.00 και 
Κυριακή 19 Μαρτίου στις 20.00. Εισιτήρια: 8€ (γενική 
είσοδος) , 6€ (φοιτητικό, ατέλεια, ανέργων, AμεΑ, ομαδικό 

10 ατόμων). Info: 6949108450

«Γίνονται αυτά ;;;» stand-up comedy με τον Μιχάλη Σαρό-
πουλο, που εστιάζει στην καθημερινότητα του ανθρώπου. 
Παραστάσεις: Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 21.30. Εισιτήρια: 
10€ (γενική είσοδος), 8€ (προπώληση)

«Το όνειρο ενός γελοίου» μονόλογος του Φιοντόρ Ντο-
στογιέφσκι, από τον Δημήτρη Βερύκιο, σε σκηνοθεσία Τάκη 
Χρυσικάκου. Παραστάσεις: Δευτέρα 13 & Τρίτη 14 Μαρτίου 
στις 21.00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (άνεργοι, 
φοιτητές, πολύτεκνοι, προπώληση)

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

«Ο Ανθυπολοχαγός Γκουστ», μια παράσταση με ιστορικές 
προεκτάσεις της ομώνυμης νουβέλας του Άρτουρ Σνίτσλερ, 
σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου 
Τσόπα, με τους Γιώργο Βεργούλη και Χρήστο Παπαδόπουλο. 
Παραστάσεις: Σάββατο 11 Μαρτίου. Εισιτήρια: 10€ (γενική 
είσοδος), 7€ (φοιτητικό), 5€ (ανέργων, ΑμεΑ, ατέλειες). 
info: 6973 034 861, 6942 074 225

Θέατρο «ΡΟ» (Αριστοτέλους 23, τηλ: 2310261584)

«Ο Επιθεωρητής» κωμωδία του Ν. Γκόγκολ σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Ροντίδη. Συμμετέχουν 15 ηθοποιοί. Παραστάσεις: 
Σάββατο 11 στις 21.00 & Κυριακή 12 Μαρτίου στις 20.30. 
Εισιτήρια: 7€ (γενική είσοδος), 10€ (άνεργοι τα 2 άτομα)

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

«στα Όρθια» Stand-up Comedy & Magic Show με τον 
Μαρμέλο και τον Κάιν. Παραστάσεις: Κυριακή 12 Μαρτίου 
2017 στις 21:00. Είσοδος Ελεύθερη

Κολοσσαίον  
(Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150, τηλ: 2310 834 996)

«Δες το Θετικό+Μωρό» stand-up comedy με τον Λάμπρο 
Φισφή για δυο ακόμα παραστάσεις. Παραστάσεις: Παρα-
σκευή 17 και το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 21.15. Εισιτήρια: 
12€ (γενική είσοδος), 10€ (προπώληση)

Μουσική σκηνή Ξέφωτο  
(Λυκούργου 5, τηλ: 2314 015 911) 

«Οι γριές», μία stand-up τραγωδία… κωμωδία σε κείμενο 
και σκηνοθετική επιμέλεια Σταύρου Παρχαρίδη, με ερμηνεία 
του ίδιου και του Νίκου Ζώκα. Παράσταση: Κυριακή 12 
Μαρτίου στις 21.00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος). info: 
6931 091 534

Μπενσουσάν Χαν  
(Χαν Εδέσσης 6 - Άνω Λαδάδικα τηλ: 6936536383)

«Το Κορίτσι μέσα στο σπίτι» ερωτικός μονόλογος σε κεί-
μενο Μαρίας Ράπτη και σύλληψη, σκηνοθεσία και ερμηνεία 
Βαρβάρας Δουμανίδου. Παραστάσεις: Κυριακή 12 Μαρτίου 
στις 20.00 και στις 22.00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος)

Radio City (Λεωφ. Βασ. Όλγας 11 - Παρασκευοπούλου 9 
Φάληρο, τηλ: 2310 824 970, 2310 819 153)

«Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε» αστυνομική 
κωμωδία του Ρομπέρ Τομά, σε διασκευή και σκηνοθεσία 

Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με τους Κάτια 
Δανδουλάκη, Θάνο Καληώρα, Κοσμά Ζαχάρωφ, Μαρία 
Κανελλοπούλου, Ελένη Κρίτα και Χάρη Ρώμα. Παραστάσεις: 
Παρασκευή 17 & Κυριακή 19 Μαρτίου στις 21.00, Σάββατο 
18 Μαρτίου στις 1800 και στις 21.00.

Studio ΝΕΜΕΣΗ

«Σιωπή της Άλκηστης» της Τίνας Στεφανοπούλου σε 
συνεργασία με την Ομάδα Νέμεση. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Λία Βανίδου, Γιάννα Δεληβοριά, Κατερίνα Κουινέλη, Νίκη 
Κύρτση, Ελένη Μπακούση, Σίσσυ Μπούζα, Ζωή Ταυλαρίδου, 
Φροσύνη Τζιβινίκου. Παραστάσεις: Σάββατο 11 στις 21.30 
& Κυριακή 12 Μαρτίου στις 19.30. Εισιτήρια: Ελεύθερη 
συνεισφορά

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

«Κόμης Έντερλαντ» του Μαξ Φρις σε μετάφραση και 
σκηνοθεσία Μόνας Κιτσοπούλου. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Γιώργος Γκασνάκης, Κώστας Ταρπατζής, Όλγα Κουτσώνου, 
Παύλος Κομνηνός,  Θωμάς Αμαξόπουλος, Ελένη Καραμεσί-
νη, Στάθης Παπουλίδης, Κατερίνα Γανδά, Αφροδίτη Τσακίρη, 
Νίκος Παλπάνης, Χριστίνα Ριζίδου, Θανάσης Βοϊνίδης,  
Όλγα Ανανιάδου, Άρτεμις Πράπα, Μυρτώ Λελόβα, Δέσποινα 
Χατζηεμμανουήλ, Μυρσίνη Ανδρεάδου, Νίκη Χριστοπούλου, 
Κατερίνα Κούρτογλου,  Αδριανός Φριλίγγος, Κωνσταντίνος 
Δεληδημούδης. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 11 & 
Κυριακή 12 Μαρτίου στις 21.00 Εισιτήρια: 10€ (γενική 
είσοδος), 8€ (φοιτητικό), 5€ (ανέργων)

«Το λοξό σπίτι» έγκλημα της Αγκάθα Κρίστι σε σκηνοθεσία 
Μόνας Κιτσοπούλου και Γιώργου Γκασνάκη και δραματουρ-
γική προσαρμογή Κώστα Ταρπατζή. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Θωμάς Αμαξόπουλος, Κατερίνα Γανδά, Μάρθα Κιοσσέ, 
Νίκος Παλπάνης, Στάθης Παπουλίδης, Χριστίνα Ριζίδου, 
Κώστας Ταρπατζής. Αφηγητές οι: Νατάσα Αγγελοπούλου, 
Γιώργος Γκασνάκης, Γιώργος Καμπούρης, Ελένη Καραμεσί-
νη, Στεφανία Κουφοπούλου, Δανάη Μηλίνη. Παραστάσεις: 
Παρασκευή 17 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, Τριαντάφυλ-
λος Δελής, Γιάννης Τσότσος, Λάμπρος Σταυρινόπουλος, 
Οδυσσέας Ζήκας. Παραστάσεις: Σάββατο 11, Κυριακή 12, 
Δευτέρα 13 και Παρασκευή 17 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. 
Παραστάσεις: Δευτέρα 13 & Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 22.15. 
Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 5€ (φοιτητικά, ανέργων, ατέ-
λειες), ελεύθερη είσοδος με το «εισιτήριο που περιμένει».

Θέατρο «Τ» 
Η πρόταση της εβδομάδας

(Αλ. Φλέμινγκ 16, τηλ: 2310 854 333)

«Η Αναγνώριση», μία ερωτική ιστορία του Άκη Δήμου 
σε ερμηνεία Γιώτας Φέστα και σκηνοθεσία της ίδιας και 
της Φρόσως Μαστρόκαλου. Παραστάσεις: Σάββατο 11 & 
Κυριακή 12 Μαρτίου, στις 21.30 και στις 19.00, αντίστοιχα. 
Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 7€ (μειωμένο), 5€ 
(ατέλεια)

«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: Πρεμιέρα Παρασκευή 17 Μαρτίου 
και κάθε 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 12 στις 22.00 
και Δευτέρα 13 & Τρίτη 14 στις 21.30. Εισιτήρια: 10€, 7€.
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#live_σκηνές

Την Κυριακή 12 Μαρτίου οι TriCoolOre μαζί με τον 
Pantelis Stoikos θα εμφανιστούν στον Duende Jazz 
Bar ( οδός Καλαποθάκη 16), στις 21:30. Η είσοδος 
κοστίζει  8 ευρώ.

Οι TriCoolOre σχηματιστήκαν στη Λευκωσία το 2013. 
Έχουν συμμετάσχεις σε φεστιβάλ και μουσικές εκ-
δηλώσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, μεταξύ αυτών το Aglanjazz, Cyprus Jazz & 
World Music Showcase,  2ο Διεθνές Τζαζ Φεστιβάλ 
Κοζάνης, Syros jazz festival (2016), το 16ο Athens 
Technopolis Jazz Festival (2016) κ.α. Στις ζωντανές 
εμφανίσεις τους τα τελευταία χρόνια, συνοδοιπόρος 
τους είναι ένας από τους σημαντικότερους τρομπε-
τίστες της νέας γενιάς στα Βαλκάνια, ο Παντελής 
Στόικος.

 Ένα μεγάλο πάρτι της ηλεκτρονικής μουσικής θα 
πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου, στον πολυχώρο 
WE (3ης Σεπτεμβρίου & Λεωφόρος Στρατού), στις 
22:00. Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr 6 ευρώ.
Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από Ελλάδα, Σουη-
δία, Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία οι διοργανω-
τές επιθυμούν αν αναδείξουν τις νέες μουσικές 
τάσεις στην ηλεκτρονική μουσική. Στόχος μας είναι 
να συμμετάσχουν σε κάθε εκδήλωση καλλιτέχνες 
από όλο και περισσότερες Ευρωπαϊκές και μη χώ-
ρες ώστε να πραγματοποιούνται  εκδηλώσεις στην 
Ελλάδα με παγκόσμια απήχηση που θα αναδείξουν 
τη χώρα μας ως έναν τουριστικό μουσικό προορι-
σμό.Τα μουσικά είδη που θα περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα του πρώτου “THE RUMORS’’ είναι : Deep 
House, Electro House, Future House,  Bass House, 
EDM, Trap, Dubstep, Bigroom, Industrial, Techno.

Συναυλία θα πραγματοποιήσει στην Θεσσαλονίκη ο 
Γιάννης Αγγέλακας και οι 100°C, το Σάββατο 11 Μαρ-
τίου, στις 21:00. Εισιτήρια: 10 ευρώ (early bird)-12 
ευρώ (προπώληση και ταμείο). Σημεία προπώλησης:  
viva.gr / 11876 (τηλέφωνο) / Public / Seven spots / 
Reload / Media Markt / Bιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

O τραγουδιστής όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται 
στο μουσικό μας χάρτη, δεν έπαψε ποτέ να είναι δη-
μιουργικός, ανατρεπτικός και κυρίως ανήσυχος. Δε 
θα μπορούσε να μην ισχύει το ίδιο και για την μπά-
ντα του, τους 100°C. Σχεδόν δυο χρόνια πειραματί-
ζονται, γελάνε, γράφουν, σβήνουν και ταξιδεύουν. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών ο δίσκος «Ήσυχα τραγού-
δια για ανέμελα λιβάδια» που κυκλοφόρησε πρό-
σφατα. Με αυτόν στις αποσκευές τους θα ταξιδέ-
ψουν (και θα μας «ταξιδέψουν») τον φετινό χειμώνα 
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Στο Principal Club Theater θα εμφανιστεί το συγκρό-
τημα την Παρασκευή 17 Μαρτίου. Ώρα προσέλευσης 
21:00 και ώρα έναρξης 22:00. Προπώληση 8 ευρώ 
(τα πρώτα 100) & 10 ευρώ. Σημεία προπώλησης 
: Ticket House, Stereodisc, Rover, Public & Viva.gr. 
Πληροφορίες στο: 2310 510081.

Οι Gadjo Dilo, το συγκρότημα που έχει κατορθώσει 
να συνδυάσει την μουσική ιδιοφυΐα του θρυλικού 
κιθαρίστα της gypsy swing Django Reinhardt και την 
Ελληνική μουσική σκηνή του ‘50 και ‘60 επιστρέφει 
με νέα δισκογραφική δουλειά. H τσιγγάνικη jazz 
αναμειγνίεται με το Ελληνικό στοιχείο, αναβιώ-
νοντας μίαν άλλη εποχή. Δεκατρία τραγούδια, που 
αποτελούν σταθμούς στην ελληνική μουσική μου-
σική, διασκευάζονται από τους Gadjo Dilo με το δικό 
τους μοναδικό μουσικό στυλ, το οποίο οι ίδιοι έχουν 
ονομάσει «Manouche De Grec»! Μέσα στα τραγού-
δια αυτά και μια συνεργασία έκπληξη με τον Torino 
Carotone.

Η Νατάσσα Μποφίλιου θα εμφανιστεί για πέντε μόνο 
Σάββατα (11, 18, 25 Μαρτίου και 01 & 08 Απριλίου) 
στο Stage live, στη Θεσσαλονίκη, στις 22:30.

Τιμές εισόδου: 15 ευρώ με ποτό στο bar (δεύτερο 
ποτό 8 ευρώ), 140 ευρώ φιάλη ποτού καθήμενοι 
τέσσερα άτομα, 70 ευρώ φιάλη κρασί καθήμενοι 
δυο άτομα. Ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές: 
Σε τραπέζια περιφερειακά 140 ευρώ φιάλη ποτού 
καθήμενοι για έξι άτομα, 70 ευρώ φιάλη κρασί κα-
θήμενοι τρία άτομα.

Η ΒΑΒΕΛ 2 - βασισμένη στην 5η δισκογραφική συ-
νάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου με το Θέμη Καρα-
μουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο - ανανεώνει 
τον ήχο και το ύφος της και μετά τις συνεχόμενα 
sold out παραστάσεις στην Αθήνα . 

Κρατήσεις : 2310566768

Το Σάββατο 11 Μαρτίου η 6μελής Hard Rock μπά-
ντα HARD ROSE θα εμφανιστεί στο Blue Barrel, στις 
23:00, με δωρεάν είσοδο.

Το συγκρότημα με έδρα την Θεσσαλονίκη, που συ-
στάθηκε με σκοπό να επαναφέρει στην ζωή την rock 
μουσική σε live εκτελέσεις και να κρατήσει ζωντα-
νό το concept της original rock cover band, πριν προ-
λάβει να εκλείψει. 6 μουσικοί που υπηρέτησαν και 
υπηρετούν τον σκληρό ήχο εδώ και πολλά χρόνια 
στην εγχώρια σκηνή, μέλη από τα πιο πετυχημένα 
συγκροτήματα της πόλης μας και όχι μόνο, rockά-
ρουν δυνατά σε ένα γνήσιο hard rock.

Ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής έχοντας στις 
αποσκευές του πολλές μεγάλες επιτυχίες στο χώρο 
του ελληνικού τραγουδιού, έρχεται στο Βεντέτα Live 
Stage, στις 22:30. Ο Κ. Μακεδόνας  θα πραγματοποι-
ήσει έξι εμφανίσεις στις  10-11, 17-18, 24-25 Mαρτί-
ου. Μαζί του θα είναι η τραγουδίστρια Μαίρη Δούτση 
και έξι  μουσικοί. 

Το γαλλικό συγκρότημα έρχεται για ένα μοναδικό 
live στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 11 Μαρτίου στο 
Principal Club Theater (Αν. Γεωργίου 56, Μύλος), 
λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του νέου 
τους άλμπουμ με τίτλο ‘‘So What’’. Ώρα έναρξης στις 
21:00. 

Opening act: Stefanatty’s Sound Station feat. Sistah 
Sofia. After party: Ste & Norhical (Κακό Συναπάντη-
μα).  Εισιτήρια : Προπώληση 15 & 17 ευρώ (μέχρι 
εξαντλήσεως) στα: PUBLIC (κατάστημα Τσιμισκή και 
σε όλη Ελλάδα), Seven Spots (σε όλη την Ελλάδα), 
Stereodisc (Αριστοτέλους 4), WE Πολυχώρος (Λα-
μπράκη και Γ’ Σεπτεμβρίου), Rover Bar (Σαλαμίνος 6, 
Λαδάδικα), Ticket House (Μητροπόλεως 102), Ιανός 
(καταστήματα Αριστοτέλους & Καλαμαριάς), Media 
Markt (σε όλη την Ελλάδα), Λυκίσκος (Μαυρομιχάλη 
9, Ηλιούπολη) και διαδικτυακά στο viva.gr. Υπόλοιπα 
εισιτήρια και στο ταμείο 20 ευρώ.

Οι Dub Inc, για πολλούς το καλύτερο reggae συ-
γκρότημα στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, έρχονται 
για μία μοναδική συναυλιακή εμπειρία, ένα μουσικό 
ταξίδι γεμάτο reggae, dub, γαλλο-αλγερινό hip hop 
και πολλά στοιχεία έθνικ κουλτούρας στην καλύτε-
ρη στιγμή της καριέρας τους.

Duende Jazz Bar: TriCoolOre 
και Pantelis Stoikos

WE: The Rumors

Fix Factory of Sound: Γιάννης 
Αγγελάκας και οι 100°C

Principal Club Theater:  
Gadjo Dilo

Stage Live: ΒΑΒΕΛ 2

Blue Barrel: Hard Rose

Βεντέτα live stage: Κώστας 
Μακεδόνας

Principal Club Theater: Dub Inc 
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#συνέντευξη Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Τι να περιμένουμε από την Νατάσσα Μποφίλιου και την Βα-
βέλ 2 στη Θεσσαλονίκη; Στην Αθήνα «βγήκατε» sold out…

Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή μας, που ο κόσμος αγκάλιασε 
τόσο ζεστά και με ενθουσιασμό και την φετινή μας ΒΑΒΕΛ. Ανυ-
πομονούμε να την παρουσιάσουμε στην Θεσσαλονίκη και να ζή-
σουμε υπέροχες στιγμές μαζί!

Τελικά, πως μπορεί να περιγράψει κανείς με πέντε λέξεις 
αυτό το «φαινόμενο» που ακούει στο όνομα Μποφίλιου και 
για το οποίο μιλά όλη η Ελλάδα; 

Εγώ το μόνο που μπορώ να σου πω πάνω σε αυτή την ερώτη-
ση, είναι ότι αγαπώ βαθιά αυτό που κάνω και το πιστεύω με όλη 
μου την ψυχή. Τα υπόλοιπα, οι συγκινητικοί μα και υπερβολικοί 
χαρακτηρισμοί με τιμούν, με κολακεύουν, με τονώνουν αλλά 
επιλέγω αμέσως μετά από τη στιγμιαία χαρά που μου προκα-
λούν, να επιστρέφω στη δουλειά μας και στην ουσία της έκφρα-
σης μου.

Τι θέλατε να γίνετε όταν… μεγαλώσετε; 

Ήθελα να ασχοληθώ με τις πολιτικές επιστήμες κι αργότερα το 
διπλωματικό σώμα. Ακόμα αναρωτιέμαι πως μου είχε κατέβει 
αυτή η ιδέα.

Πόσο δύσκολο ήταν το ξεκίνημα σας; Πόσο δύσκολο είναι 
να σ’ αγαπήσει και να σε αποδεχτεί ο κόσμος; Πόσο δύ-
σκολο είναι να σε «επιβάλλουν» δισκογραφικές εταιρίες, 
δημοσιοσχεσίτες και ραδιοφωνικοί παραγωγοί; 

Το ξεκίνημα μας ήταν δύσκολο και επίπονο. Όμως δεν περίμε-
να κάτι διαφορετικό. Κάθε αρχή και δύσκολη. Ο δρόμος που 

φτιάχνει κανείς μόνος του έχει αγώνα και πληγές, άλλα κάθε 
κατάκτηση σε οδηγεί πιο μπροστά. Επίσης δεν θα ήθελα ποτέ να 
με επιβάλλει κανείς. Μουσική κάνουμε. Η μουσική δεν επιβάλ-
λεται. Συγκινεί ή δεν συγκινεί. Η προσπάθεια μας τόσα χρόνια 
ήταν να κερδίσουμε τους ακροατές-θεατές μας με την αξία και 
το δημιούργημα μας. Να αγαπήσουν αυτό που κάνουμε και να 
το ψάξουν.

Τι να περιμένουμε δισκογραφικά από την Νατάσσα Μπο-
φίλιου; Βρίσκεται στα «σκαριά» καμία νέα συνεργασία και 
με ποιους; 

Αυτή τη στιγμή είμαστε βουτηγμένοι στη ΒΑΒΕΛ μας.

Είστε μια τραγουδίστρια που παρά την κρίση «γεμίζει» μα-
γαζιά και συναυλιακούς χώρους. Αλήθεια, πως βιώνετε 

εσείς την κρίση; Αγχώνεστε πως δεν θα «βγείτε» με ενοί-
κια, ΕΝΦΙΑ και ΕΦΚΑ όπως όλοι οι Έλληνες; 

Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε την δυνατότητα να βιοπορι-
ζόμαστε, να προσφέρουμε χώρο συνεργασίας σε ανθρώπους. 
Μπορούμε να ανακουφίζουμε ανάγκες αγαπημένων γύρω 
μας και να απολαμβάνουμε πράγματα που επιθυμούμε. Αυτή 
τη χρονική στιγμή είμαστε σε μία καλή φάση. Μπορούμε πρω-
τίστως να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας αλλά και να 
κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Όμως επαναλαμβάνω αυτή τη 
χρονική στιγμή.

Ποιος είναι ο αγαπημένος… τραγουδιστής και τραγουδί-
στρια σας; 

Είναι τόσοι πολλοί οι καλλιτέχνες που αγαπώ και εμπνέομαι. Αλ-
λοίμονο αν ήταν ένας.

«ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα. Το δηλώσατε. Πληγωθήκατε, 
στενοχωρηθήκατε, εξαπατηθήκατε από την έκβαση των 
πραγμάτων; 

Ό,τι ήταν να πω σε σχέση με αυτό το είπα.

Με την πολιτική ασχολείστε; Κι αν ναι, σε ποιο βαθμό; Θα 
πολιτευόσασταν ποτέ; Κι αν ναι, πότε;

Φυσικά και ασχολούμαι με την πολιτική. Όπως οφείλει κάθε πο-
λίτης που αναπνέει σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο.

Αλήθεια, σας αρέσει που όταν ακούμε τα τραγούδια σας… 
κλαίμε; 

Μ’ αρέσει που τα τραγούδια μας συγκινούν. Συγκίνηση για μας 
είναι και το γέλιο και η ένταση και η χαρά. Είναι όλα αυτά τα συ-
ναισθήματα που μπορεί να νιώσει κανείς ακούγοντας ένα τρα-
γούδι που τον αγγίζει!

Τι φοβάται περισσότερο η Νατάσσα Μποφίλιου; 

Θα ήθελα να είναι πάντα καλά οι άνθρωποι που αγαπώ. Το αντί-
θετο είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος.

Όταν δεν τραγουδάτε, δεν είστε στο στούντιο δεν…, δεν…, 
δεν… έχετε επαγγελματικές υποχρεώσεις, πως περνάτε 
τον ελεύθερο χρόνο σας; 

Με τους αγαπημένους μου ανθρώπους, κάνοντας πράγματα 
που αγαπώ!

«Η μουσική δεν επιβάλλεται σε κανέναν…» 
Όταν ήταν μικρή ήθελε να ασχοληθεί με τις πολιτικές επιστήμες, αλλά τελικά την κέρδισε το τραγούδι. Και εδώ που τα λέμε, ευτυχώς για εμάς. Με μια φωνή βελούδινη 
που στο άκουσμά της τα δάκρυα φεύγουν από τα μάτια σου δίχως να το καταλάβεις η Νατάσσα Μποφίλιου υπόσχεται παρέα με τους Θέμη Καραμουρατίδη και το 
Γεράσιμο Ευαγγελάτο, πέντε μοναδικές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη γεμάτες πάθος, ένταση και παλμό. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή μιλά στην Karfitsa 
για τις δυσκολίες που έχει το επάγγελμα, τους φόβους της, τα άγχη της καθημερινότητας και την πολιτική. Εξηγεί γιατί σύμφωνα με την ίδια η μουσική δεν μπορεί να 
επιβληθεί από ραδιόφωνα και εταιρίες στο κοινό και αποκαλύπτει πως περνά τον ελεύθερό της χρόνο όταν δεν ασχολείται με την μουσική της. 

info
Η ΒΑΒΕΛ2 - βασισμένη στην 5η δισκογραφική συνάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου με το Θέμη Καραμουρατίδη 
και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο - ανανεώνει τον ήχο και το ύφος της και μετά τις συνεχόμενα sold out παραστάσεις 
στην Αθήνα έρχεται για 5 μόνο Σάββατα στο Stage, στη Θεσσαλονίκη. Από τις 11 Μαρτίου η Nατάσσα Μποφίλιου, 
θα εμφανίζεται εκεί, πιο εξωστρεφής από ποτέ, με περισσότερο πάθος, ένταση και παλμό. Η ΒΑΒΕΛ2 είναι μια 
ολοκαίνουρια, αστραφτερή παράσταση υψηλής αισθητικής και άρτιας παραγωγής. Σ’ αυτήν υπάρχουν όλα: οι 
μεγάλες τους επιτυχίες αλλά και απρόσμενα περάσματα σε αγαπημένες στιγμές από το παρελθόν. Μία εξαιρετική, 
καλοκουρδισμένη μπάντα με πρωτότυπες, διονυσιακές ενορχηστρώσεις. Οι εικόνες, τα αισθήματα, οι αφορμές 
που δίνουν υπόσταση στα τραγούδια τους.

Παραστάσεις:  11, 18, 25 Μαρτίου και 01 & 08 Απριλίου 
Ώρα έναρξης: 22:30
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ΚΡΙΟΣ

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που θα περιπλέξει αρκετά την προ-
σωπική σας ζωή. Θα αναθεωρήσετε κάποια πράγματα που 
ήσασταν απόλυτα πεπεισμένοι ότι θα ολοκληρώνονταν τον πε-
ρασμένο μήνα. Η εμπιστοσύνη που είχατε σε κάποια πρόσωπα 

θα είναι πλέον σε αμφισβήτηση, όπως και ό,τι είχατε ονειρευτεί. Οικονομικά και 
επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν έντονα και θα βρείτε λύσεις τη στιγμή 
που δεν θα περιμένετε. Στις 28, η νέα Σελήνη στο ζώδιό σας σας ενθαρρύνει να 
κάνετε παντός είδους αλλαγές.

ΤΑΥΡΟΣ

Η κοινωνικότητά σας θα σας βοηθήσει αυτόν τον μήνα να κάνε-
τε επιτυχημένες συναντήσεις με άτομα που θα προστατέψουν 
τα όνειρά σας. Δεν θα έχετε κανέναν ενδοιασμό να ζήσετε ίσως 
και κάτι [παράνομο] στην προσωπική σας ζωή, χωρίς να σκε-

φτείτε τα επακόλουθα. Από τις 10 του μήνα ο Άρης περνά στο ζώδιό σας, χαρίζο-
ντάς σας ενέργεια που θα τη διοχετεύσετε προς κάθε σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, 
η προσωπική σας ζωή θα έχει κάποιες δυσκολίες που δεν θα ξεπεραστούν εύκολα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα περάσετε κάποιες κρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, που δεν 
θα μπορέσετε να τις διαχειριστείτε με ευκολία. Πολύ πιθανόν 
να έχετε κατά νου ένα επαγγελματικό πλάνο, που θα αλλάζει 
κατά τη διάρκεια του μήνα. Η ευμετάβλητη αυτή περίοδος, σε 
επαγγελματικά κυρίως θέματα, θα σας κουράσει αρκετά. Η 

κοινωνική σας ζωή θα παίξει σημαντικό ρόλο κυρίως μετά τις 20 Μαρτίου, όταν και 
θα έχετε επιτυχία μέσα από κοινωνικό έργο. Στις 28, η νέα Σελήνη στο ζώδιο του 
Κριού μπορεί να σας δώσει έναν πολύτιμο φίλο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις θα παρουσιαστούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα. Η προσωπική σας ζωή βρίσκε-
ται σε τεντωμένο σκοινί, λόγω καταστάσεων που υπάρχουν 
από το παρελθόν. Βοηθήστε την ψυχολογία σας όταν κάποιοι 

προσπαθούν να σας ταλαιπωρήσουν με την κακή τους συμπεριφορά. Υπάρχουν 
πολλές ευκαιρίες να δημιουργήσετε πολύ καλές προοπτικές σε επαγγελματικό επί-
πεδο μέχρι και το τέλος του Μαρτίου. Η Νέα Σελήνη στις 28 του μήνα βοηθά πολύ 
κάθε σας απόφαση σε θέματα καριέρας.

ΛΕΩΝ

Ο μήνας αυτός θα σας δώσει πολλή ενέργεια και διάθεση για 
να ξεκινήσετε καινούργια επιχειρήματα. Μη φοβάστε όταν κάτι 
καθυστερεί και δεν γίνεται στην ώρα του. Το σύμπαν σάς προ-
φυλάσσει από τον κίνδυνο των βιαστικών κινήσεων που θα 

μπορούσαν να σας προσθέσουν πολλές ανατροπές. Στις 12 Μαρτίου, η Πανσέλη-
νος στο ζώδιο της Παρθένου θα σας ανταμείψει σε οικονομικό επίπεδο. Βέβαια, θα 
πρέπει και εσείς να είστε προσεκτικοί με συναλλαγές αμφιβόλου αποτελέσματος. 
Η προσωπική σας ζωή θα έχει ένα άρωμα από το παρελθόν, που θα πρέπει να το 
προσέξετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο Μάρτιος θα ξεκινήσει λίγο υποτονικά, αλλά στην πορεία θα 
εξελιχθεί από τους πιο παραγωγικούς μήνες. Η επικοινωνία με 
άτομα που σας γεμίζουν ενέργεια και χαρά δεν θα σας λείψει. 
Από τις 10 του μήνα, ο Άρης βοηθά την αυτοπεποίθησή σας 

και σας οργανώνει σε θέματα σπουδών, ταξιδιών και φιλόδοξων σχεδίων. Η νέα 
Σελήνη στον Κριό θα φέρει θετικές ευκαιρίες για επαγγελματικά βήματα με πολύ 
καλές προοπτικές. Οι μετακινήσεις θα γίνουν για λόγους επαγγελματικούς αλλά και 
προσωπικούς, με μεγάλη εύνοια και στις δύο περιπτώσεις.

ΖΥΓΟΣ

Πραγματικά ο Μάρτιος θα σας μείνει αξέχαστος από κάθε άπο-
ψη. Θα είστε συντονισμένοι με ένα πολύ φορτωμένο πλανητικό 

σκηνικό, που μέχρι το τέλος του μήνα θα σχεδιάζει από απέναντί σας τις εξελίξεις 
που θα σας αφορούν. Η Αφροδίτη απέναντι από τον Ήλιο θα σας δώσει την ευκαιρία 
να αναθεωρήσετε την προσωπική σας ζωή, βάζοντας τις προτεραιότητες που σας 
ταιριάζουν. Ο/η σύντροφός σας θα έχει μία απρόβλεπτη συμπεριφορά, που δεν θα 
μπορείτε εύκολα να ψυχολογήσετε. Η νέα Σελήνη στον Κριό βάζει θεμέλια σε μία 
συνεργασία ή σχέση σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο μήνας αυτός θα σας γεμίσει με πολλές υποχρεώσεις που 
δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε με ευκολία. Θέματα υγείας 
και πολλά επαγγελματικά βάρη θα σας προκαλέσουν στιγμές 
ανασφάλειας και κούρασης. Ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας 

στις 10 του μήνα ανεβάζει τους ρυθμούς της αντιπαράθεσης με το ταίρι σας. Ίσως 
να μην έχετε την ίδια γνώμη για σημαντικά θέματα που σας απασχολούν και οι 
εκρήξεις μέσα στη σχέση σας θα σας κουράσουν αφάνταστα. Ο μήνας θα τελειώσει 
με το να οραματίζεστε νέες καταστάσεις, για τις οποίες θα υπάρξουν προοπτικές να 
γίνουν πραγματικότητα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μετά από διάφορες δυσκολίες του προηγούμενου μήνα, ο 
Μάρτιος θέλει να σας ισορροπήσει συναισθηματικά και επαγ-
γελματικά. Βέβαια, θα μπείτε στον πειρασμό να δοκιμάσετε τις 
αντοχές σας σε προσωπικό επίπεδο. Κάποια πρόσωπα από το 

παρελθόν θα κάνουν την εμφάνισή τους και εσείς δεν θα χάσετε καμία ευκαιρία να 
βρεθείτε και πάλι πρωταγωνιστής σε μία ταινία που έχει τελειώσει εδώ και πολύ 
καιρό. Η νέα Σελήνη στις 28 του μήνα θα σας χαρίσει νέες συναισθηματικές συγκι-
νήσεις και εμπειρίες, όμως θα λείπει η διαφάνεια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το οικογενειακό περιβάλλον για άλλη μία φορά θα σας πιέσει. 
Ο μήνας αυτός θα είναι μία συνέχεια που αφορά τις οικογενει-
ακές σχέσεις σας. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο να γίνει, αν δεν 

το προσπαθήσετε αρκετά εσείς. Από τις 10 του μήνα θα έχετε τον Άρη σύμμαχο 
στον αγώνα σας και θα σας δώσει αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο. Στο τέλος του 
μήνα, η νέα Σελήνη στον Κριό θα αλλάξει τα δεδομένα σε θέματα κατοικίας και 
οικογένειας. Ένας νέος συγκάτοικος μπορεί να σας ανανεώσει και να σας αλλάξει 
την ψυχολογία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο πρώτος μήνας της άνοιξης σάς βρίσκει ανάμεσα σε καθημε-
ρινές και οικονομικές έγνοιες. Ο Άρης κάνει την οικογενειακή 
σας ζωή πιο έντονη και δραστήρια. Να προσέχετε βέβαια τους 
διαπληκτισμούς με αγαπημένα σας πρόσωπα, που μπορεί να 

προέλθουν από ατυχείς συμπτώσεις. Ο Δίας βοηθά να συνεχίσατε τα σχέδιά σας 
χωρίς να σκέφτεστε τις αναποδιές. Η συναισθηματική σας ζωή έχει κάτι από το 
παρελθόν, που δεν λέει να σας αφήσει. Ένα είναι σίγουρο: Ότι η ρουτίνα δεν θα 
βρίσκεται αυτόν τον μήνα σε κανέναν από τους τομείς που σας απασχολούν.

ΙΧΘΥΕΣ

Ο Μάρτιος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για σας. Θα έχετε 
να αντιμετωπίσετε πολλές προκλήσεις, αλλά κυρίως θα έχετε 
να αντιμετωπίσετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Τα οικονομικά θέ-
ματα θα έχουν μία συνεχόμενη εναλλαγή και δυσκολία. Καλό 

είναι να αφήσετε για αργότερα τις σημαντικές αγορές ή επενδύσεις που μπορεί να 
αποδειχθούν επικίνδυνες από κάθε άποψη. Στο τέλος του μήνα θα έχετε αναθεω-
ρήσει πολλά από αυτά που θεωρούσατε δεδομένα και μάλλον θα έχετε ολοκληρώ-
σει έναν κύκλο στην προσωπική σας ζωή.

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

Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε 

στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, η παρουσί-

αση χορευτικών προγραμμάτων και οι βραβεύσεις 

των αθλητριών ρυθμικής γυμναστικής των «Α.Ο. 
ΑΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ & Α.Σ. ΕΞΑΝΤΑΣ ΚΑ-
ΛΑΜΑΡΙΑΣ» της Έλενας Καιτεζίδου και η απονομή 

διπλωμάτων των μαθητριών του εργαστηρίου 

μόδας catwalk της Νατάσας Ντόρτογλου.

Στην εκδήλωση 450 αθλήτριες παρουσίασαν χο-

ρευτικά προγράμματα και 8 κορίτσια περπάτησαν 

στη σκηνή να αναδείξουν τα υπέροχα κοστούμια, 

που δημιούργησαν οι μαθήτριες  του Catwalk. Η 

εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς 

μέρος των εσόδων διατέθηκαν στο ορφανοτροφείο 

θηλέων «Μέλισσα» και στο Σύλλογο «ΣΥΖΩΗ» 

για τα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες 

αναπηρίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 700 άτομα 

μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καιτεζίδης, η Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, η εκπρόσωπος 

του Δήμου Καλαμαριάς & Πρόεδρος του Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 

Ολυμπία Αντωνούδη, η Διευθύντρια του Ολυμπια-

κού Μουσείου Κυριακή Ουδατζή, το μέλος του Δ.Σ. 

του Ολυμπιακού Μουσείου Κούλα Γιαννακίδου, ο 

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ε.Γ.Ο. Σάκης Βασιλει-
άδης, η Ολυμπιονίκης Τασούλα Κελεσίδου και ο 

Σχεδιαστής μόδας Κωνσταντίνος Τσίγαρος.

Η εκδήλωση έγινε με την υποστήριξη των πολυ-

καταστημάτων attica, του κέντρου εξωσωματικής 

γονιμοποίησης ΙΑΚΕΝΤΡΟ, του Μακεδονικού Χαλβά, 

του Ολυμπιακού Μουσείου, της εταιρίας Kyana 

Professional Hair Products, της slippers & more by 

Yfantidis, του Rhythmic House Rivoltata, του MAKE 

UP CONSEPTS ACADEMY by Marianna Vlasidou, 

του Παραδοσιακό, των ζαχαροπλαστείων Κωνστα-

ντινίδη, του Boutique Baking Pepi Beza, του αρτο-

ζαχαροπλαστείου meli meli, του πολυχώρου nodo 

junior, της SIMEONIDIS ESTATE, της ΣΟΥΡΩΤΗ, του 

Κοσμοράδιο 95,1, του Plus 102,6 και του more 103.

H μόδα, το     catwalk και τα βραβεία
#ζώδια #social_life

Κίκο Χατζηγιάννη, Νίκος Καλαιζίδης, Νατάσα & Δήμητρα 
Ντόρτογλου του catwalk με τις δημιουργίες του catwalk & 
τον σχεδιαστή Κωνσταντίνο
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H μόδα, το     catwalk και τα βραβεία #social_life
#social_life

Η Έλενα Καιτεζίδου του ΑΡΙΩΝ Πανοράματος & ΕΞΑΝΤΑ Καλαμαριάς, η 
Χριστίνα Τζελέπογλου & η Νατάσα Ντόρτογλου του catwalk.

H Νατάσα Ντόρτογλου του catwalk, ο Γιάννης Βασιλειάδης της KYANA, 
η Ολυμπιονίκης Τασούλα Κελεσίδου & ο Δήμος Ψηφίδης 

Η Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Κυριακή Ουδατζή, η Έλενα 
Καιτεζίδου του ΑΡΙΩΝ Πανοράματος & ΕΞΑΝΤΑ Καλαμαριάς και η Ολυ-
μπιονίκης Τασούλα Κελεσίδου.

Οι πρωταθλήτριες ρυθμικής γυμναστικής των ΑΡΙΩΝ Πανοράματος & 
ΕΞΑΝΤΑ Καλαμαριάς
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Διάχυτη είναι η ικανοποίηση στο στρατόπεδο 
του ΠΑΟΚ όχι μόνο εξαιτίας της νίκης που 

πέτυχε ο Δικέφαλος κόντρα στον Ολυμπιακό, 
αλλά και για το γεγονός ότι οι παίκτες του Βλά-

νταν Ίβιτς κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας το πιο 
γεμάτο δίμηνο σε αυτήν την αγωνιστική περίο-
δο και το πρόσημο είναι θετικό! Συγκεκριμένα, 
ο «ασπρόμαυρος» σύλλογος έδωσε 17 ματς σε 
αυτό το διάστημα, έχοντας απολογισμό έντεκα 

νίκες, τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Η αλλαγή προπονητή (Κωστένογλου αντί 
Αναστόπουλου στον πάγκο) φαίνεται πως 
έχει δώσει άλλον… αέρα στην ομάδα του 

Άρη, η οποία βρίσκει τον τρόπο να παίρνει 
τους βαθμούς, συνεχίζοντας τη μάχη για 

την άνοδο στη Superleague. Μία άνοδος, η 
οποία δεν βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο 
στα πόδια των ποδοσφαιριστών του «κιτρι-

νόμαυρου» συλλόγου, αλλά και σε αυτά των 
πρωτοπόρων της βαθμολογίας, Απόλλωνα 

Σμύρνης και Λαμία. Όπως και να έχει, ο Άρης 
θα συνεχίσει την προσπάθειά του και στο 

τέλος θα κάνει «ταμείο».

Η νέα ήττα, που γνώρισε ο Ηρακλής από τον 
Ατρόμητο, σήμανε συναγερμό στην ομάδα και 
ο προπονητής, Σάββας Παντελίδης, φρόντισε 
να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στους 

παίκτες του, αφού τα περιθώρια σιγά-σιγά 
λιγοστεύουν και η ομάδα παραμένει σε δυσχε-

ρή θέση. Μάλιστα ο Έλληνας τεχνικός έδωσε το 
σύνθημα νίκης στο ματς με τον Παναθηναϊκό, 

τονίζοντάς τους ότι αυτή είναι μονόδρομος, 
ενώ κρίσιμη θα είναι η τριάδα αγώνων, που 

ακολουθούν, με τους «πράσινους» εντός και 
τους Πλατανιά, Κέρκυρα εκτός.

Η Βέροια παραμένει στην τελευταία θέση της 
Super League, διαθέτει τη χειρότερη άμυνα του 
πρωταθλήματος, καθώς έχει δεχτεί 45 γκολ και 

το μέλλον της προβλέπεται δυσοίωνο, αφού, 
όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θ΄ αποφύγει τον 

υποβιβασμό. Μάλιστα, η ήττα που γνώρισε από 
τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο το Σάββατο 

αποτελεί ένα μελανό σημείο στην ιστορία της, 
αφού για πρώτη φορά στην 17χρονη παρουσία 

της στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία, 
διασύρθηκε κατά αυτόν τον τρόπο.

Αποστολή εξετελέσθη!

Όλα για την άνοδο

«Σφίγγει» ο κλοιός

Θα προλάβει το «τρένο»;

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ
Για μία ακόμα αγωνιστική, ο Αιγινιακός δεν μπόρεσε 
να πάρει τη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στον Άρη, 
μένοντας χωρίς τη χαρά του θετικού αποτελέσματος 
για ένατη συνεχόμενη αγωνιστική. Συγκεκριμένα, η 
ομάδα της βόρειας Πιερίας έχει να πάρει τους τρεις 
βαθμούς από τις 8 Ιανουαρίου, όταν και είχε νικήσει 
με 1-0 τον Πανελευσινιακό, ενώ έκτοτε μετράει έξι 
ήττες και τρεις ισοπαλίες, με αποτέλεσμα να βυθίζε-
ται στον βαθμολογικό πίνακα.

Ακόμη ένα χαλαρό απόγευμα για τον Κιλκισιακό το περασμένο 
Σάββατο, ο οποίος ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Πολυπέτρου 
με 6-0. Έτσι, ο ΑΟΚ έφτασε στους 56 βαθμούς, έχοντας 18 νίκες 
και 2 ισοπαλίες σε 20 αγώνες, και ανέβασε τη διαφορά από τη 
δεύτερη θέση στους 15 πόντους, έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε 
του πρωταθλήματος. Επόμενος αντίπαλος για τους Κιλκισιώτες 
είναι η Αναγέννηση Πλαγιάς.

Την επιστροφή του στις νίκες θέλει ο Άρης, μετά την 
ήττα την περασμένη εβδομάδα στον Παναθηναϊκό, αν 
και τα προβλήματα δεν λείπουν για μία ακόμα φορά 
από τους Θεσσαλονίκης, που υποδέχονται σήμερα στις 
17:00 την Δόξα Λευκάδα. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ 
δοκιμάζεται στις 16:00 στην Κρήτη κόντρα στο Ρέθυμνο 
και μοναδικός του στόχος είναι το «διπλό».

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

ΣΗΜΕΡΑ: 16:00 Ρέθυμνο-ΠΑΟΚ, 17:00 Λαύριο-Κόροι-
βος,17:00 Κύμη-Κολοσσός Ρόδου, 17:00 Τρίκαλα-Προ-
μηθέας, 17:00 Άρης-Δόξα Λευκάδας

ΑΥΡΙΟ: 17:00 Απόλλων Π.-Παναθηναϊκός

ΔΕΥΤΕΡΑ: 19:00 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Απότομη προσγείωση για τον Πανσερραϊκό, το 
«τρένο» του οποίο σταμάτησε στα Τρίκαλα, καθώς τα 
«λιοντάρια», που προέρχονταν από τρεις σερί νίκες 
στο πρωτάθλημα, υποχρεώθηκαν σε ήττα από την 
ομάδα της Θεσσαλίας. Μπορεί οι Σερραίοι να έφυγαν 
απογοητευμένοι από τα Τρίκαλα, όμως, το πρω-
τάθλημα έχει ακόμα πολύ δρόμο και οφείλουν να 
μείνουν συγκεντρωμένοι και στα υπόλοιπα ματς.

Μεγάλη είναι η μάχη, που γίνεται στον 1ο όμιλο της 
Γ΄ Εθνικής, όσον αφορά στην άνοδο στη Football 
League, με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να οδηγεί την 
κούρσα, έχοντας αποσπαστεί έναν βαθμό από την 
Δόξα Δράμας. Αντίθετα, πολύτιμο έδαφος έχασε η 
ΑΠΕ Λαγκαδά, μετά την ήττα της με 4-1 στο τοπικό 
ντέρμπι με τους Πόντιους.

Το αυριανό πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής (όλα 
τα ματς ξεκινούν στις 15:00): Δόξα Δράμας-Καρδία, 
Νάουσα-Νέστος Χρυσούπολης, Καβάλα-Απόλλων 
Παραλιμνίου, Μακεδονικός Φούφα-Εορδαϊκός, 
Αλμωπός Αριδαίας-Δόξα Προσκυνητών, Ορφέας 
Ξάνθης-Απόλλων Καλαμαριάς.

Μέσα στο κόλπο της ανόδου παρέμεινε ο Διαγόρας 
Σεβαστής, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Τηλυκρά-
τη Λευκάδας, σε αντίθεση με την Πύδνα Κίτρους, 
που έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη της διεκδίκη-
σης της πρώτης θέσης, μετά και την τελευταία της 
ήττα από την ΑΕ Καραϊσκάκη με 2-0 στην Άρτα.

Ο Πιερικός για άλλη μια φορά έδειξε αδυναμία στο 
να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έχασε με 1-0 
από τον Ολυμπιακό Βόλου, παραμένοντας στην 
επικίνδυνη ζώνη, ενώ ο Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 
παρέμεινε στην ουρά της βαθμολογίας και δύσκολα 
θ΄ αποφύγει τον υποβιβασμό, μετά και την ήττα με 
2-0 από τον Θεσπρωτό και τέλος 

Το αυριανό πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής (όλα 
τα ματς ξεκινούν στις 15:00): Ολυμπιακός Βόλου-Α-
πόλλων Λάρισας, Ρήγας Φεραίος-Θεσπρωτός, 
Πιερικός-Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου, Αχιλλέας 
Νεοκαισάρειας-Αστέρας Πετρίτη, Αμβρακία Κωστα-
κίων-ΑΕ Καραϊσκάκης, Εθνικός Φιλιππιάδας-Ένωση 
Απολλώνιου/Ιστιαίας, Πύδνα Κίτρους-Διαγόρας 
Σεβαστής, Τηλυκράτης-Νίκη Βόλου.

«Βυθίζεται» στη βαθμολογία

Απτόητος ο Κιλκισιακός

Νέα αρχή θέλει ο Άρης

Από τα πανηγύρια στην… 
προσγείωση

Μάχη για την κορυφή

«Ζωντανός» ο Διαγόρας

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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Ο Ματθαίος Εγγονίδης στέφθηκε πριν από λίγες ημέρες πρω-
ταθλητής με το παλαιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, στον οποίο ήρθε 
πριν από μερικούς μήνες, όμως, το εντυπωσιακό είναι πως 
αυτός ο έμπειρος παλαιστής ζει, εργάζεται και προπονείται 
στη Γερμανία, υπό δύσκολες, μάλιστα, συνθήκες. Έχοντας στο 
παλμαρέ του μεγάλες επιτυχίες τόσο στις εγχώριες διοργα-
νώσεις όσο και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ο 
έμπειρος αθλητής δεν μπόρεσε ν’ αντέξει τις δυσκολίες στη 
χώρα του όσον αφορά στον τρόπο διαβίωσης, αλλά και τις 
αδικίες στον αθλητισμό και αποφάσισε πριν από μερικά χρόνια 
να την εγκαταλείψει.

Ξεκίνησε ν’  ασχολείται με την πάλη σε σχετικά μεγάλη ηλικία 
- 16 ετών – και επέλεξε το εν λόγω άθλημα, γιατί του πήγαινε 
περισσότερο λόγω σωματικών προσόντων. Ο Ματθαίος ήταν 
ένας εύσωμος έφηβος, ο οποίος ξεκίνησε ν’ ασχολείται με το 
άθλημα, με σκοπό να μπορέσει να χάσει τα περιττά κιλά που 
είχε. Στην πορεία, όμως, μαγεύτηκε και… κόλλησε! Τον εντυ-
πωσίασε η επιμονή και η υπομονή, που χρειάζεται η πάλη και 
βέβαια το γεγονός ότι είναι ένα ευγενές και παράλληλα δυ-
νατό άθλημα. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας παλαιστής, που κάνει 
πρωταθλητισμό, πρέπει να έχει πολλά χαρίσματα και να τα 
δουλέψει. Όπως λόγου χάρη την αντοχή ενός αθλητή στίβου, 
την δύναμη ενός αρσιβαρίστα, την ψυχική ηρεμία και την ευ-
στροφία ενός σκακιστή. Και αυτό το κατάλαβε από νωρίς ο 
Εγγονίδης, ο οποίος φρόντισε να καλλιεργήσει όλα τα παρα-
πάνω.

Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην Γερμανία

Μέχρι την στιγμή που αποφασίζει ν’ αφήσει την Ελλάδα και να 
μεταναστεύσει το 2013 στη Γερμανία. Δύο ήταν οι λόγοι, που 
τον ώθησαν σε αυτήν του την απόφαση: ο ένας ήταν οικονο-
μικός, καθώς αναζητούσε μία εργασία, η οποία θα μπορούσε 
να του καλύπτει τα έξοδα που έχει ένας αθλητής, όταν κάνει 

πρωταθλητισμό και ο δεύτερος γιατί καλώς ή κακώς θεω-
ρούσε τον εαυτό του αδικημένο σε πολλούς αγώνες εντός 
Ελλάδος και δεν άντεχε να βλέπει τους κόπους μιας χρονιάς 
κάθε χρόνο να πηγαίνουν χαμένοι από αδικίες.

Το εξαντλητικό πρόγραμμα

Έτσι, μετακόμισε πριν από τέσσερα χρόνια στη Γερμανία, όπου 
οι συνθήκες προπόνησης για έναν πρωταθλητή είναι τελείως 
διαφορετικές. Οι προπονήσεις στο εξωτερικό είναι πολύ δύ-
σκολο να γίνουν στο επίπεδο, που θα ήθελε και που χρειάζε-
ται ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ, διότι τα ωράρια της δουλειάς 
είναι ατελείωτα. Για παράδειγμα, ένα τυπικό 24ώρο του περι-
λαμβάνει δουλειά από τις 4.30 το πρωί μέχρι – πολλές φορές 
– τις 5 ή τις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια προπόνηση. Αυτό 
πολλές φορές είναι δύσκολο, αν λάβει κανείς υπόψη του και 
τη μεγάλη σωματική κούραση. Επομένως, ο συνδυασμός των 
δύο – της εργασίας και της πάλης - είναι εφικτός μόνο με το 
μεράκι, που ο έμπειρος αθλητής έχει για την πάλη. Την αγάπη, 
που, όπως του είπε πρόσφατα και ένας πολύ καλός προπονη-
τής, «είναι η δυναμικότητα της ψυχής, που διαθέτεις και όχι 
τόσο το ταλέντο!».

Οι διαφορές με το εξωτερικό

Οι δυσκολίες είναι πολλές για έναν παλαιστή, αλλά και γενικό-
τερα για έναν αθλητή στην Ελλάδα. Η διαφορά με το εξωτερι-
κό είναι ότι οι χώρες εκεί στηρίζουν την προσπάθειά τους, όχι 
μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε υλικοτεχνικό και σε 
επίπεδο οργάνωσης. Ο ίδιος, λοιπόν, έχει προτιμήσει να προ-
πονείται στο εξωτερικό, απολαμβάνοντας των προνομίων 
που του προσφέρει μία τέτοια απόφαση, και να επιστρέφει στη 
χώρα του όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, όπως πρόσφατα το 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών στις Σέρρες.

Το κολυμβητικό τμήμα του ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 1931 και 
είναι ένα από τα δυναμικότερα, παλαιότερα και δημοφι-
λέστερα του συλλόγου, ενώ φέτος απαριθμεί 400 παιδιά 
και 14 προπονητές! Καθ΄ όλη τη διάρκεια της μακρόχρο-
νης παρουσίας του έχει αναδείξει πολλούς σπουδαίους 
κολυμβητές, ενώ ουκ ολίγες είναι οι επιτυχίες που έχει 
σε συλλογικό επίπεδο. Ενδεικτικά, τα «δελφίνια» του Δι-
κεφάλου κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ελλάδας όπεν αν-
δρών-γυναικών το 1987, το πρωτάθλημα εφήβων-νεανί-
δων το 1990, το πρωτάθλημα γυναικών όπεν το 1999 και 
το 2000 και πιο πρόσφατα το πρωτάθλημα εφήβων-νε-
ανίδων το 2008 και το 2009, ενώ η ομάδα ήταν πρωτα-
θλήτρια Θεσσαλονίκης στις προαγωνιστικές Κατηγορίες 

(10-11-12 ετών) 2008-2012 με μεγάλη διαφορά από τις 
άλλες ομάδες και τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ είναι συ-
νεχώς 1ος σύλλογος στη Βόρεια Ελλάδα στη συνολική 
βαθμολογία όλων των ηλικιών.

Άλλωστε, η κληρονομιά είναι «βαριά», ενώ πλέον η ομά-
δα έχει πλέον μία εξωστρεφή στρατηγική με συμμετοχές 
σε διεθνείς αγώνες και αρκετούς αθλητές στην Εθνική 
ομάδα. Ο στόχος των ιθυνόντων είναι πολλαπλός: αρχι-
κά τα παιδιά σε μικρή ηλικία να μαθαίνουν κολύμπι και 
να ψυχαγωγούνται και επιπλέον να διαμορφώνουν καλό 
χαρακτήρα και προσωπικότητα, να κολυμπούν γρήγορα 
και να πρωταγωνιστούν σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Παλαιστής, οικονομικός μετανάστης και πρωταθλητής Ελλάδας!

Με «βαριά» κληρονομιά και παρόν γεμάτο διακρίσεις!
Ο τίτλος των Times «η Μπαρτσελόνα 
ξαναγράφει το βιβλίο των ρεκόρ» έχω 
την άποψη ότι αποτυπώνει όλη την 
πραγματικότητα αυτού που πέτυχε την 
περασμένη Τετάρτη η Μπαρτσελόνα. 
Όλα τα ΜΜΕ του πλανήτη έγραψαν δι-
θυράμβους για τους Καταλαβούς, πλην 
της «AS” από τη Μαδρίτη που πίστωσε 
την επιτυχία της μισητής αντιπάλου της 
Ρεάλ στον διαιτητή. 

Η Μπαρτσελόνα δικαιούται να υπερη-
φανεύεται ότι ο σπόρος που φυτεύτηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από 
τον Γιόχαν Κρόϊφ ήταν η αρχή για τη 
δημιουργία της κορυφαίας, ίσως, ομά-
δας του πλανήτη. Μίας ομάδας η οποία 
κρατάει ανοικτό πάντα τον κύκλο των 
μεγάλων διακρίσεων.

Με ζηλευτές οργανωτικές δομές, την 
περιβόητη «Μασία», κυριαρχεί 

στο παρόν σχεδιάζοντας όμως 
και το μέλλον.

Οι Βαλντές, Πέπε Ρέινα, 
Χορκέρα, Αρτέτα, Ινιέστα, 
Γκάμπρι, Πικέ, Πουγιόλ, 
Τσάβι, Σεσκ, Μέσι, Μπόγιαν 

και Πέδρο ανήκουν στην 
σύγχρονη «φουρνιά» ποδοσφαι-

ριστών που βγήκαν από τη «Μασία». 
Τη σχολή υποδομών της Μπαρτσελόνα 
που στεγάζεται σε κτίριο δίπλα στο 
«Καμπ Νού», στο οποίο υπάρχουν 
αίθουσες μαθημάτων, αίθουσες ψυχα-
γωγίας, εστιατόριο, κουζίνα, γραφεία, 
βιβλιοθήκη και τέσσερα μεγάλα υπνο-
δωμάτια. Μπροστά και πίσω από το 
κτίριο κατασκευάστηκαν δυο ποδοσφαι-
ρικά γήπεδα, ώστε οι νεαροί ένοικοι να 
μπορούν να προπονούνται, ενώ για να 
προστατευτεί η προσωπική ζωή των 
τόσο ευαίσθητων ηλικιών, απαγορεύτη-
κε η είσοδος σε οποιονδήποτε.

Κάθε χρόνο πάνω από 1000 αγόρια 
ηλικίας 6 έως 8 ετών, περνούν από δο-
κιμή για να μπορέσουν να γραφτούν στα 
τμήματα υποδομής. Από αυτά, γίνονται 
δεκτά στη «Μασία» περίπου 200. Όμως 
και ο ίδιος ο σύλλογος ψάχνει για νέα 
ταλέντα, απασχολώντας για αυτή τη 
δουλειά 40 σκάουτ σε όλο τον κόσμο: 
15 στην Καταλονία, 15 στην υπόλοιπη 
Ισπανία και 10 στο εξωτερικό.

Βασισμένη μετά το 2007 στις ιδέες του 
Πεπ Γκουαρδιόλα στηρίχτηκε σε τρεις 
βασικούς άξονες:Ανταγωνιστικότητα, 
εκπαίδευση, αθλητική κουλτούρα.

Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει και λάθη 
πολλών εκατομμυρίων όπως όλες οι 
ομάδες. Για παράδειγμα οι μεταγρα-
φές των Ντίμτρο Τσιγκρίνσκι, Φάμπιο 
Ρόσεμπακ, Φιλίπ Κριστανβάλ, Richard 
Dutruel, Σέρχιο Σανταμαρία, Σαντιάγο 
Εθκέρο, Jeffren Suarez και όχι μόνο, 
ήταν μερικές από τις άστοχες μεταγρα-
φικές κινήσεις που έκαναν οι Καταλανοί 
τα τελευταία χρόνια. Ενας ποδοσφαι-
ρικός γίγαντας όμως δεν μπορεί να 
κλονιστεί όσες μεταγραφικές αποτυχίες 
κι αν καταγράψει στο ενεργητικό του.

Μπαρτσελόνα: ένας 
ποδοσφαιρικός μύθος

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΠΑΟΚ
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#αυτό_το_μάθατε;

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο 4 
Μαρτίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Detrop η ιστο-
ρική παρουσίαση της αλλαντοποιίας Sary σε μια 
διαφορετική συνέντευξη τύπου που περιείχε ταξίδι 
στο χρόνο αλλά και στις γεύσεις που εδώ & 5 γενιές 
η οικογένεια Σαρήμπογια προσφέρει στην Ελληνι-
κή Γαστρονομία! Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε σε 
σύντομο βίντεο η ιστορία των 5 γενεών της οικογέ-
νειας και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε γευστική 
δοκιμή των εξαιρετικών προϊόντων της εταιρίας! 
135 χρόνια! 5 γενιές! 17 κατηγορίες αλλαντικών. 
Περισσότερες από 120 διαφορετικές γεύσεις. Γεύ-
σεις αναλλοίωτες στο χρόνο. Που ξυπνούν οικογε-
νειακές αναμνήσεις και αποτελούν αέναη γευστική 
μνήμη. Γεύσεις όλο και καλύτερες.

Η Ryanair ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία επιβα-
τικής κίνησης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα οποία: 
η κίνηση αυξήθηκε κατά 10% σε 8.2 εκατομμύρια 
επιβάτες, ο συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε 
κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες αγγίζοντας το 95% 
και η ετήσια επιβατική κίνηση μέχρι τον Φεβρου-
άριο αυξήθηκε κατά 14% σε 119.1 εκατομμύρια. «Οι 
χαμηλοί ναύλοι της Ryanair καθώς και οι υπηρεσί-
ες του AGB συντέλεσαν σε υψηλότερη πληρότητα 
το περασμένο τετράμηνο, ενώ αναμένουμε πως η 
επιβατική κίνηση θα φτάσει τους 120 εκ επιβάτες, 
μία αύξηση ύψους 13% σε σύγκριση με 106.4 εκ πε-
λάτες πέρυσι» ανέφερε για το θέμα ο Kenny Jacobs, 
στέλεχος της εταιρίας. 

Σε λίγες εβδομάδες η Θεσσαλονίκη θα έχει τη θέση 
που της αξίζει στο εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα 
του National Geographic Traveller, με την υπογραφή 
του έγκριτου Ελληνοβρετανού δημοσιογράφου κ. 
John Malathronas. Το εξώφυλλο του τεύχους που θα 
κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, φέρει τον τίτλο «Greece, 
A Modern Classic». Το περιοδικό, με δελτίο τύπου 
που έχει αποστείλει, έχει ήδη δημοσιοποιήσει μια 
πρόγευση του άρθρου, προϊδεάζοντας το αναγνω-
στικό του κοινό για το τι εμπεριέχει. Στις σελίδες του 
περιοδικού ξεδιπλώνονται ιστορίες ανθρώπων και 
χώρων κυρίως της Αθήνας και  της Θεσσαλονίκης 
άλλα και άλλων περιοχών που αποτελούν – κατά το 
δημοσιογράφο - την «πολιτιστική άνθιση» της Ελ-
λάδας ως αντίδοτο στην «κατήφεια που δημιουργεί 
η οικονομική κρίση».

Σκοπός του άρθρου είναι να αναδείξει τη δημιουργι-
κή πλευρά μίας χώρας που αντιστέκεται και προο-
δεύει παρά την κρίση και ιδιαίτερα την εναλλακτική 
ανθρώπινη έμπνευση που μπορεί να αποτελέσει 
απλώς την αφορμή για συναρπαστικά ταξίδια και 
προβολή του προορισμού στο εξωτερικό. Η Θεσ-
σαλονίκη συστήνεται στο εναλλακτικό κοινό που 
ταξιδεύει και αναζητεί την ποιότητα και την ξε-
χωριστή εμπειρία μέσα από τις καλύτερες στιγμές 
της στη γαστρονομία, τις τέχνες και τον πολιτισμό, 
διατηρώντας τη μοναδικότητά της ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της ιστορίας και της κουλτούρας της. 

Το ρεπορτάζ εμπλουτίζεται με πλούσιο φωτογραφι-
κό υλικό και χάρη στην έμπειρη ματιά του δημοσιο-
γράφου  που διακρίνεται για την αντικειμενικότητα 
και τη γλαφυρή αφήγησή του, ταξιδεύει το νου του 
αναγνώστη στην Ελλάδα και τον προσκαλεί να την 
επισκεφθεί για να την αγαπήσει.

Η πρώτη στην Ελλάδα επέμβαση ρομποτικής λο-
βεκτομής θώρακα, πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης από τον Διευθυντή 
της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Δρ. Δημήτριο 
Φιλίππου και την ομάδα του. Η επέμβαση περιε-
λάμβανε λοβεκτομή και συστηματικό λεμφαδενικό 
καθαρισμό σε ασθενή με καρκίνο του αριστερού 
άνω λοβού πνεύμονος. Για την εφαρμογή της ρο-
μποτικής τεχνικής είχαν συνηγορήσει οι ενδείξεις 
του προεγχειρητικού ελέγχου, τα δε ιστολογικά 
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ορθότητα της 
απόφασης.  Η ρομποτική λοβεκτομή εφαρμόζεται 
διεθνώς σε εξειδικευμένα κέντρα από έμπειρους 
θωρακοχειρουργούς με τη συνδρομή του ρομποτι-
κού συστήματος. Στα Κέντρα αυτά εντάσσεται πλέον 
και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ως το 
μόνο που διαθέτει Da Vinci Si HD στη Βόρεια Ελλάδα 
και την εξειδικευμένη ομάδα του Δρ. Δ. Φιλίππου.

Το νέο μοντέλο πολυτελών διακοπών Lifestyle που 
πρώτη εισήγαγε η Ikos Resorts αλλάζοντας τα δι-
εθνή και τα ελληνικά ξενοδοχειακά δεδομένα του 
all-inclusive, αναδεικνύει και εξελίσσει το ριζικά 
ανακαινισμένο Ikos Oceania, το οποίο είναι έτοιμο 
να υποδεχθεί τους πελάτες του από τον ερχόμενο 
Απρίλιο. Με την ολοκλήρωση της σχετικής επένδυ-
σης που ξεπέρασε τα 27 εκατομμύρια ευρώ, το Ikos 
Oceania, ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τάσεις 
στον τομέα της φιλοξενίας, τόσο από πλευράς σχε-
διασμού όσο και από πλευράς επιπέδου υπηρεσιών 
και παροχών.

Όταν το σενάριο επιστημονικής φαντασίας γίνεται 
μια συναρπαστική εκπαιδευτική πραγματικότη-
τα, τότε  ένας θαυμαστός καινούργιος κόσμος μας 
περιμένει! Ο 9ος Εθνικός Διαγωνισμός Εκπαιδευ-
τικής Ρομποτικής ξεκίνησε από τον WRO Hellas, με 
στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE, και αναζητά 
μαθητές 8-18 ετών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν  για 
να προκριθούν και να φτάσουν στον τελικό που θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Αθήνα. Οι νικητές 
του τελικού θα αποτελέσουν την ελληνική αποστολή 
για την Ολυμπιάδα Ρομποτικής που διοργανώνεται 
από την World Robot Olympiad (WRO) και θα πραγμα-
τοποιηθεί το Νοέμβριο στην Κόστα Ρίκα. Ο 9ος Εθνι-
κός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  δίνει 
τη δυνατότητα στους  μαθητές να κατανοήσουν τις 
Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική 
και τα Μαθηματικά (Science Technology Engineering 
Mathematics – STEM). Πως; Μέσα από  μία διαδικα-
σία επίλυσης ενός προβλήματος και αξιοποιώντας   
τις σύγχρονες τεχνολογίες ρομποτικής που είναι 
διαθέσιμες σήμερα.. Το θέμα του φετινού διαγω-
νισμού είναι «Ρομπότ για τη βιώσιμη ανάπτυξη» 
(Sustainabot). Η COSMOTE ακολουθεί  σταθερά αυτό 
το «ταξίδι»  στο θαυμαστό κόσμος της ρομποτικής 
και μας οδηγεί σε μια νέα εποχή με σύμμαχο την 
καινοτομία και την τεχνολογία.  Η ανάπτυξη των ψη-
φιακών δεξιοτήτων των νέων, μπορεί να συμβάλει 
στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους. 

Η Fraport Greece ανακοίνωσε στις Δημόσιες Οικο-
νομικές Υπηρεσίες και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά 620 
εκατομμύρια ευρώ. Μετά την εν λόγω αύξηση, το 
συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρ-
χεται στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι οι σχετικοί 
φόροι έχουν ήδη καταβληθεί στο Δημόσιο.

Ένα γευστικό ταξίδι 
στη μνήμη και το χρόνο 

Αυξήθηκαν κι άλλο  
οι επιβάτες της Ryanair

Η Θεσσαλονίκη  
γίνεται πρωτοσέλιδο 

Κι άλλη πρωτιά  
για το Διαβαλκανικό  

Κέντρο Θεσσαλονίκης 

Έτοιμο το ξενοδοχείο στην 
Χαλκιδική για lifestyle 

διακοπές!

COSMOTE: Με ρομπότ  
στην Κόστα Ρίκα! 

Αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου για την FRAPORT



Πού θα μας βρείτε:
ΚΕΝΤΡΟ 
Το Νέον  Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη,  2310527804 
Το καφέ του μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη , 2310522822 
Rialto Α. Σβώλου 1 ,Θεσσαλονίκη, 2310239395 
Ernest Λ.Νίκης 13 ,Θεσσαλονίκη,  2310242241 
Νέος  Γαλέριος Απελλού 3, Θεσσαλονίκη, 2310256778 
Νέος  Γαλέριος Απελλού 3, Θεσσαλονίκη,  2310256778 
Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958 
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999 
Το πρυτανείο Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 72, Άνω Πόλη ,2310286356 
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926 
Μαντάμ  Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202 
Negroponte Οινομαγειρείον Αιγύπτου 24 & Κατούνη 21, Θεσσαλονίκη,  2310523571 
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136 
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297 
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310236736 
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη 
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669 
New York College , Eγνατία138 ,Θεσσαλονίκη ,  2310889879 
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700 
Άρατος Μοσκώφ 12, Θεσσαλονίκη, 2315312487 
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφάνου Τάττη 3, Περιοχή Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870 
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007 
Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665 
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175 
Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113, Θεσσαλονίκη, 2310257552 
Vlassis Art Gallery- Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 6972282438 
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900 
Ξενοδοχείο Capsis  Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800 
Ξενοδοχείο The Met  26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000 
Ξενοδοχείο Εγνατία  Αντιγονιδών 16, Θεσσαλονίκη, 2310530675 
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 2310243459 
Starbucks Coffee Λεωφόρος Νίκης & Δημητρίου Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307 
Starbucks Coffee Πλατεία Αριστοτέλους & Λεωφόρος Νίκης 11, Θεσσαλονίκη, 2310263470 
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033 
The Ritz Βενιζέλου 1, Θεσσαλονίκη, 2310283138 
Εφημερίδα Φιλικής Εταιρείας 11, Θεσσαλονίκη , 6944880475 
Σάρωθρον Καφέ Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310538282 
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833 
Local Café , Π. Πατρών Γερμανού 13, 54622, 2310223307 
La Doze Βηλαρά 1, Θεσσαλονίκη, 2310532986 
Bord de l’Eau Εγνατία 45, Θεσσαλονίκη, 2310520911 
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704 
Θερμαϊκός Bar Λεωφόρος Νίκης 21, Θεσσαλονίκη, 2310239842 
Greco Bar Μητροπόλεως 100, Θεσσαλονίκη, 2310281170 
Bar Flou Νικηφόρου Φωκά 9, Θεσσαλονίκη, 2310261448 
Ενοχές Bar Πλατεία Ναυαρίνου 15, Θεσσαλονίκη 
Salto Espresso Wine Bar Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη, 2310222206 
Coq au Zen Βαλαωρίτου 37, Θεσσαλονίκη, 546 25, 2310520119 
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη, 546 24, 2313016593 
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181 
Rich Bar Π. Μελά 26, Εύοσμος, 2310559210 
Rich Bar Π. Μελά 26, Εύοσμος, 2310559210 
Βαρύ Πεπόνι Απελλού 4, Θεσσαλονίκη, 2310243332 
Ο Δημήτρης  Βλάλη 15, Θεσσαλονίκη, 2315515504 
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280 
Boconne Καρόλου Ντηλ 23, Θεσσαλονίκη, 2310242455 
Μάγειρες Καρόλου Ντηλ & Βασιλέως Ηρακλείου 42, Θεσσαλονίκη, 2310272379 
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη, 2310540284 
Αγιολί Λεωφόρου Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888 
Καπνοτόπι – Οινοτόπι Εδεσματόριο Παύλου Μελά 28, Θεσσαλονίκη, 2310272852 
Ταβέρνα Διάβαση Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596 
Defacto Παύλου Μελά 19, Θεσσαλονίκη, 2310263674 
Ψητοπωλείο Σολομωνίδης Πλατεία Αριστοτέλους 3, Θεσσαλονίκη, 2310222533 
Smoked Barbecue Πλατεία Ναυαρίνου 7, Θεσσαλονίκη, 2310264654 
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991 
Ζύθος Ντορέ Τσιρογιάννη 7 , Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη, 2310279010 
Duck Private Cheffing Χάλκης 3, Θεσσαλονίκη, 546 40, 2315519333 
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241 
Τηγανιές & Σχάρες Καυτατζόγλου 12, Θεσσαλονίκη, 2310860380 
Τηγανιές & Σχάρες  Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284 
40 Κύματα  Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000 
Το Κουρδιστό Γουρούνι Αγίας Σοφίας 31, Θεσσαλονίκη, 2310274672 
Pizza Poselli Βηλαρά 2, Θεσσαλονίκη, 2314019687 
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326 
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/ 2310230326 
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  231 0233173 
Be2in Hair & Funk Προξένου Κορομηλά 1 & Πλουτάρχου 7, Θεσσαλονίκη, 2310272526 
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 

Mama’s baking Μητροπόλεως 105, Θεσσαλονίκη, 2311293246 
Φλοιός Art Studio Βασιλέως Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2310999024 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310566716 
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590 
Lola Nikolaou Art Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 2310240416 
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη , 2310225523/2310231187 
 
ΔΥΤΙΚΑ 
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119 
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698 
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952 
Ρακάδικον  Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085 
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555 
Gastra Καλομαγειρεμένα Σπιτικά Γεύματα Βενιζέλου 76, Αμπελόκηποι, 2310731111 
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100 
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544 
Hair Studio Extensions Ελ. Βενιζέλου 78, Αμπελόκηποι, 2310577090 
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκταση Νυμφαίου Άνωθεν Περιφερειακής, Εύοσμος,  
2310387885/7 
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 2315200200 
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277 
Ca Va Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888 
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080 
Il Posto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831 
Il Posto Plus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999 
Playground café,  Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194 
U Bar Project  Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002 
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301 
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444 
Το Ρολόι Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Νεάπολη Συκεών, 2310630002 
Το Φαγοπότι Όπως Παλιά Αγνώστου Στρατιώτου 50, Πολίχνη, 2310603460 
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος,2310387551  
Hot Hot Burger Bar Αγνώστου Στρατιώτου 21, Πολίχνη, 2310587050 
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477 
Ουζερί Τσινάρι Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου  74, ‘Ανω Πόλη, 231 028 4028 
Kommoseis by Anestis Παναγή Τσαλδάρη 25, Νεάπολη, 2310523612 
Books and Toys Store Μεγάλου Αλεξάνδρου 45, Εύοσμος, 2310 778080/ 2310778090 
Nail me B Βενιζέλου Ελευθερίου 98, Αμπελόκηποι, 2310724207 
Ηλιοστρόφι Άνθη-Φυτά Ανδρέα Παπανδρέου 35, Κορδελιό, 2310772552 
Constantinos Coiffure Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 45, Νεάπολη, 2310 672255/ 2310628588 
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,  2310660300 
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582 
Coquet , A. Παπανδρέου 55,Κορδελιό,  2310760693 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, Μ. Αλεξάνδρου 57,Εύοσμος,  2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439 
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200 
Coffee Island Γ.Παπανδρέου 28, 2313071670 
Αεροδρόμιο Μακεδονίας ΕΟ Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 2310985000 
Αντωνιάδου Κατάστημα Ένδυσης Κομνηνών 75, Καλαμαριά, 2310452972 
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000 
Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155 
Διαβαλκανικό Κέντρο  Ασκληπιού 10 , Λ. Γεωργικής Σχολής  , 2310400000 
Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά , 2310423925 
Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333 
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996 
Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 2314015613 
The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690 
Ελενίδης Τρίγωνα Πανοράματος Κομνηνών 69, Πανόραμα, 2310341531 
Coffee Island Γεωργίου Παπανδρέου 28 (Ανθέων), Θεσσαλονίκη, 2313071670 
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855 
Cafe Bar 51 Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310481334 
The Wine House Τζων Κέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187 
Tzaki’ho Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266 
Aperito Νικολάου Πλαστήρα  95, Καλαμαριά, 2310 442085 / 2310 450970 
Ντερλικατέσεν Καντίνα Δημητρίου Φωκά 8,  Έξοδος Περιφερειακού Πυλαίας - Πανοράματος, 
Πυλαία,   2310230326 
Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360 
Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294 
Polis Hamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216 
Barber Shop Πασαλίδη 30, Καλαμαριά, 2316009316 
Instante Mens Fashion Πασαλίδη 97, Καλαμαριά, 2310455669 
Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133 
KTEO Express Service Έναντι Hyatt, Θέρμη, 2310461010 
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
Ξενοδοχείο Asteria  Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123 
Ξενοδοχείο  Kempinski Nikopolis Ασκληπιού 16-18, Θέρμη, 2310401000/2310401099




