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Χειρότερη χρονική συγκυρία 
για να ακουστεί ότι στην Ελ-
λάδα εκκολάπτεται μία νέα 
γενιά τρομοκρατών –που 
στέλνει «τρομο-δέματα» σε 
κάθε γωνιά της Ευρώπης– 
δεν θα μπορούσε να υπάρ-
ξει. Την ώρα που η χώρα 
δίνει τη μεγάλη μάχη για να 
νικήσει την αβεβαιότητα, 
να σταθεί στα πόδια της και 
(κάποια στιγμή) να ορθοπο-
δήσει, δύο πακέτα-βόμβες 
σε Βερολίνο και Παρίσι μας 
φέρνουν ξανά στο διεθνές 
προσκήνιο για λάθους 
λόγους. 

Διαβάστε πώς σχολία-
σε το γεγονός η μεγάλης 
κυκλοφορίας εφημερίδα 
«Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» και θα καταλάβετε: 
«Παρά τα πακέτα στήριξης 
ύψους δισεκατομμυρίων και 
άλλων εκτεταμένων μέ-
τρων στήριξης για τα οποία 
εγγυάται και η Γερμανία, 
ο υπουργός Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής 
στην Ελλάδα. Θεωρείται 
σκληροπυρηνικός όσον 
αφορά τις απαιτήσεις των 
πιστωτών της χώρας για τα 
μέτρα περικοπών». Με απλά 
λόγια, ο γερμανικός Τύπος 
περνάει την εικόνα ότι «την 
ώρα που εμείς στέλνουμε 
λεφτά στους Έλληνες, αυτοί 
μας στέλνουν βόμβες». Μά-
λιστα, ο ίδιος αρθρογράφος 
επιχειρεί μία γενίκευση του 
φαινομένου, γράφοντας ότι 
«στην Ελλάδα υπάρχει μια 
ενεργή αριστεροτρομοκρατι-
κή σκηνή που ευθύνεται για 
αρκετά παγιδευμένα δέματα 
προς διευθύνσεις του εξωτε-
ρικού». Αλήθεια, πόσο μυα-
λό χρειάζεται για να κατανο-
ήσει κανείς ότι αυτή η δήθεν 
επανάσταση μόνο κακό κάνει 
στην πατρίδα μας; 

Το τελευταίο που χρειαζό-
μαστε αυτήν τη στιγμή είναι 
«αυτόκλητοι σωτήρες», είτε 
αυτοί κρατούν αμφιλεγόμενα 
ομόλογα... τρισεκατομμυρίων 
ευρώ (βλ. Αρτέμης Σώρρας) 
είτε όπλα και βόμβες. Αυτήν 
τη φορά, μάλιστα, το ένοπλο 
αντάρτικο πόλεως δεν υπολό-
γισε ούτε καν το ενδεχόμενο 
να πάει κάτι στραβά, καθώς 
τα δέματα έφυγαν από το 
αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 
με αεροπλάνα που είχαν 
μέσα ανυποψίαστους πολίτες, 
παιδιά, ακόμα και βρέφη. Τι 
θα συνέβαινε εάν για κάποιον 
λόγο εκρήγνυτο ένα από αυτά 
τα πακέτα στον αέρα; Και σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
δικαιολογία ότι ο μηχανισμός 
ήταν χαμηλής ισχύος...

Μήπως ήρθε η ώρα οι πολιτι-
κοί ταγοί της χώρας να αντιλη-
φθούν ότι η τρομοκρατία δεν 
αντιμετωπίζεται μόνο σε επίπε-
δο πρόληψης - αποτροπής 
επιθέσεων και συλλήψεων από 
την Αστυνομία; Μήπως πρέπει 
να αντιληφθούν ότι αυτήν τη 
στιγμή προέχει η καταπολέμη-
σή της σε επίπεδο ρητορικής 
και προπαγάνδας των οργανώ-
σεων; Μία θεωρητική καταδίκη 
της τρομοκρατίας ή της βίας 
απ’ όπου κι αν προέρχεται δεν 
αρκεί αυτήν τη φορά. Η ελ-
ληνική κοινωνία είναι γεμάτη 
παθογένειες και με τον άκρατο 
λαϊκισμό να κυριαρχεί στον 
δημόσιο διάλογο, είναι εύλογο 
οι «αυτόκλητοι σωτήρες» να 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. 

Η κυβέρνηση, αλλά και οι 
πολιτικές δυνάμεις, έχουν 
ευθύνη και υποχρέωση να 
προστατεύσουν τους πολίτες 
και τις διεθνείς σχέσεις της 
χώρας, καθώς αποτελεί κοινό 
μυστικό ότι πολλοί μάς έχουν 
«στημένους» στη γωνία.

«Τους στέλνουμε λεφτά, μας στέλνουν βόμβες»
ed
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Το τελευταίο πράγμα 
που χρειαζόταν 
αυτήν τη στιγμή 
η Ελλάδα ήταν 
η... εξαγωγή 

τρομοκρατίας, που 
έδωσε σε διεθνή 
ΜΜΕ το δικαίωμα 
να «ξεσαλώσουν»

Karfitsa
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socialismata
(# έχουμε_πακέτα)

Όσο προχωράει η τεχνολογία – βλ πχ λέιζερ – τόσο χάνουμε τον έλεγχο  
#τρομοδεματα #παραξενο #σκυλια_σε_φακέλους #περιπολίες_Θεσσαλονίκης  
#γερμανικοί_ποιμενικοί_και_αστυνομικοί #πύλες_ελέγχου_και_κουραφέξαλα

Από το «πακέτο Ντελόρ» στο «πακέτο… προβοκάτσιας» #2017 #πρόοδος_λέμε 
#έχεις_τρομοπακέτο #πιο_κλάμα_δεν_γίνεται #ιστορίες_βγαλμένες_από_τη_ζωή

Οι τρομοκράτες «προτιμούν» Άδωνι και Κικίλια για τις… αποστολές τους  
#αδυναμίες_δεν_κρύβονται #ΝΔ

«Να αποδοθούν ευθύνες για τα «τρομοπακέτα… Ελλάδας» ζητά το κόμμα που 
θέλει να κυβερνήσει ώστε να αποτραπεί άλλη πιθανή τρομοκρατική ενέργεια 
#διενέργεια_ΕΔΕ_φαντάζομαι_ε; #πες_μου_το_γράμμα  
#διακομματική_επιτροπή_ασφαλείας #προμήθεια_νέων_μηχανημάτων 

«Τα κακά μέτρα θα ληφθούν έτσι κι αλλιώς και τα καλά… αν πιάσουμε το… στόχο» 
#ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ #τι_στοχοποίηση_τι_στόχος #πόσα_πακέτα_φόβου_πια;

«Fake news η είδηση για συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού Τσίπρα και… 
εκλογές» #Μεγάλο_πακέτο_κι_αυτό

«Θα μπουν στο ψηφοδέλτιο της… Γ’ Αθηνών», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης για όσους αυτοανακηρύσσονται υποψήφιοι #χωρίς_τον_ξενοδόχο 
#φάγανε_πακέτο_από_τον_αρχηγό_τους #οι_λίστες_από_την_αρχή  
#μόνο_οι_νυν_είναι_σιγουράκια

Το μεγαλύτερο «πακέτο» σύμφωνα με Λεβέντη είναι ο τομέας της υγείας και ο 
πρωθυπουργός απάντησε ότι «Θα κάνουμε εξεταστική για τα σκάνδαλα στην 
υγεία… Εκεί θα κοπούν τα… γελάκια» #χι_χι_χι ή #χο_χο_χο #Αδωνις #Πολάκης 
#ΚΕΕΛΠΝΟ #αγιος_βασίλης #δωρα #Novartis #«Ερρίκος_Ντυνάν» κλπ κλπ

Απίστευτο, ασθενείς ζητούν μέσο για… εντατική! Σύμφωνα με τον πρόεδρο των 
Κεντρώων, πηγαίνουν με τους ορούς και παρακαλάνε για μια θέση στη ΜΕΘ! 
#βουλή #παλιά_οι_βουλευτές_εξέταζαν_κιολας 

Πρόταση γερουσιαστή του Τραμπ να φύγει το ΔΝΤ από την Ελλάδα… #Χουιζένγκα 
Τι;;; Δεν το έδιωξε ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ; #παράξενο #κατσε_να_δω_αν_παει_πακετο

«Δεν τρώμε τον παπά…» Και παλιά ζητούσαν από τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο 
Α. Παπανδρέου να απολύσει 30.000 δημόσιους υπαλλήλους για να μην μπούμε σε 
μνημόνια με ΔΝΤ, αλλά εμείς δείξαμε χαρακτήρα… #πακέτο_φέρνετε; 

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θέλει 2% πλεονάσματα και εγώ θέλω να βγω για κοκτέ-
ιλ με την Σκάρλετ Γιόχανσον» δήλωσε ο υπουργός Τσακαλώτος, πιθανότατα γιατί 
η ηθοποιός έχει «όλο το πακέτο».  Ομορφιά, ταλέντο, νιάτα και κυρίως δεν ξέρει… 
ελληνικά.

Μια χαρά είναι ο Μουζάλας… Σε ελεύθερη μετάφραση ο πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας είπε ότι η χώρα μας πράττει στο ακέραιο το χρέος της μιλώντας με διευθύντρια 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης  
#μπας_και_γλιτώσουμε_πακέτο_νέου_διασυρμού  
#πού_πήγαν_τα_λεφτά_υπερ_προσφύγων;  
#πώς_και_από_ποιούς_αξιοποιήθηκαν; #πακέτο_όχι_αστεία #τρελό_πακέτο

Το μνημείο δεν είναι ανοιχτό για όλους, όμως μεταξύ μας είναι το καλύτερο… 
«τουριστικό πακέτο» για ΣΚ #Καραμανλής_ο_πρωην #Καραμανλής_ο_τζουνιορ 
#ξενάγηση_σε_έναν_μακεδονικό_τάφο #αναμνηστικές_με_εθνάρχη

(Άσχετο: Η αρχική διάσκεψη Μπίλντερμπεργκ έγινε στο Άρνεμ της Ολλανδίας 
#οι_φιλοι_μας_που_δεν_ειναι_οι_τουρκοι #η_απέλαση_της_αγελάδας )

Της @karapanagiotidu

ΜΟΔΑ: Ντόλη Ζερβού



Φ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Β. Μπαντές,

Β. Μάστορας, Ντ. Κωστόπουλος, Δ. Βασιλειάδης

Στέλλα Πατσιά

Ζ. Ζούπης, Π. Παπαδόπουλος, Κ. Ποζρικίδης
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#ρεπορταζ

Η 27η Μαρτίου 2017 για την διοικούσα παράταξη του δή-
μου Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι μια ημερομη-
νία «σταθμός». Και αυτό γιατί σε λίγες ημέρες θα 

συνεδριάσει για πρώτη φορά το δημοτικό συμβούλιο 
της πόλης με πρόεδρο την Καλυψώ Γούλα. Οι τελευ-
ταίες ημέρες στους διαδρόμους του δημαρχιακού 
μεγάρου αλλά και… εκτός αυτού είναι… ήρεμες 
και σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν την τα-
ραγμένη βδομάδα που προηγήθηκε. Τότε, 
που ο Γιάννης Μπουτάρης αποφάσισε να 
ανακοινώσει τους νέους αντιδημάρ-
χους Θεσσαλονίκης, να στηρίξει 
την Καλυψώ Γούλα για τη θέση 
της προέδρου και να μην προ-
τείνει ξανά τον Παναγιώτη 
Αβραμόπουλο. 

Ήταν η εβδομάδα που ο Γιάννης Μπουτάρης «εγκαινίασε» την 
νέα περίοδο της «Πρωτοβουλίας» θέτοντας στο περιθώριο το 
παρελθόν της. Αποτέλεσμα όλων αυτών; Να δημιουργηθούν 
νέες τάσεις, νέες ομάδες και να παρουσιαστούν νέοι… δελφίνοι 
την ώρα που η «Πρωτοβουλία» αποτελείται από δυο παρατά-
ξεις: την παλαιά και την νέα, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του 
δημάρχου. 

Η 27η Μαρτίου είναι σημαντική για δυο λόγους. Αφενός θα φανεί 
ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 
προτάσεις της διοίκησης και αφετέρου στην συνεδρίαση της δη-
μοτικής ομάδας που λογικά θα προηγηθεί θα έρθουν για πρώτη 
φορά ξανά face to face ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τον πρώην 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτη Αβραμόπουλο 
που χαρακτήρισε τον πρώτο «πολιτικά ανήθικο». 

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Karfitsa στελέχη του δήμου 
της Θεσσαλονίκης «αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην παράταξη 
τρεις ομάδες: οι Μπουταρικοί, οι αυτόνομοι και οι απέναντι». 
Ποια είναι λοιπόν  η νέα ανθρωπογεωγραφία της παράταξης 
Μπουτάρη; 

Ποιος είναι με… ποιον; 

«Σκληρά» με τον δήμαρχο όπως μαθαίνουμε είναι το σύνο-

λο των αντιδημάρχων. Στο πλευρό του Γιάννη 
Μπουτάρη λοιπόν, βρίσκονται πλέον οι: Θανάσης 

Παππάς, Πέτρος Λεκάκης, Έλλη Χρυσίδου, Άννα 
Αγγελίδου, Γιώργος Δημαρέλος, Νίκος Φωτίου, Λίνα 

Λιάκου και Σπύρος Πέγκας. Σημειώνεται ότι στελέχη της 
διοίκησης αναφέρουν ότι ο κ. Πέγκας είναι μια ομάδα από μό-

νος του μέσα στο σχήμα των αντιδημάρχων, καθώς ακολουθεί 
μια αυτόνομη και ανεξάρτητη πορεία. Στους παραπάνω πρέπει 
να προστεθεί και η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Καλυψώ Γούλα. Από τους δημοτικούς συμβούλους ο δήμαρ-
χος φέρεται να έχει την στήριξη των εξής: Bensasson - Chimchi 
Simon, Αλέξανδρο Άγιο, Μαίρης Ακριτίδου, Σοφίας Ασλανίδου, 
Χασδάι Καπόν, Λευτέρη Κιοσέογλου, Στέλιου Λιακόπουλου 
(βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ των δυο ανδρών), Αλέξανδρου 
Μπαρμπουνάκη, Μαρίας Πασχαλίδου, Γιούλης Ρανέλλα και 
Ανέστη Τελίδη. 

«Απέναντι» από τον Γιάννη Μπουτάρη σύμφωνα με πληροφο-
ρίες είναι οι: Παναγιώτης Αβραμόπουλος, Λάζαρος Ζαχαριάδης,  
Ανδρέας Κουράκης, Γιώργος Αρβανίτης, Στέλιος Κανάκης, Θα-
νάσης Παπαναστασίου και Κωνσταντίνος Ζέρβας. Οι παραπάνω 
δημοτικοί σύμβουλοι της «Πρωτοβουλίας» σήμερα φέρεται πως 
«συντάσσονται» στο πλευρό του πρώην προέδρου του δημοτι-
κού συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τον κ. Ζέρβα αν και δεν υπήρξε 
ποτέ στενός συνεργάτης και συνομιλητής του κ. Αβραμόπουλου 
φαίνεται πως ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε ο δήμαρχος να 

Για το μέλλον της παράταξης μιλούν στην Karfitsa αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι 

Οι πολλές πρωτοβουλίες μιας… «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ»

Του Βαγγέλη Στολάκη

Ποια είναι η νέα ανθρωπογεωγραφία  
στην παράταξη του δημάρχου  

Θεσσαλονίκης;
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Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι δείκτες αν θέλεις 
να αξιολογήσεις σωστά έναν αυτοδιοικητικό όπως 
έναν δήμαρχο. Το life style, το main stream, το 
comme il faut, το fashion idol, είναι σαφές πως 
δεν είναι δείκτες αξιολόγησης. Μπορεί να είναι 
κώδικες επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων που 
έχουν κοινές αναφορές, δείκτες πάντως δεν είναι.

Για έναν δήμαρχο ένας βασικός δείκτης αποτελεί 
το επίπεδο καθαριότητας που έχει η πόλη του. Η 
Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς βρώμικη, είναι παμ-
βρώμικη, ντρέπεσαι να την δείξεις.  Λίγα χρόνια 
πριν υπήρχε ένας  αντιδήμαρχος, ο Βαγγέλης Δη-
μητρίου, ο οποίος επίσης αντιμετώπιζε προβλήμα-
τα με τα καύσιμα, με τα ανταλλακτικά, με το προ-

σωπικό, με τα χρήματα, η πόλη όμως ήταν 
πεντακάθαρη!  Έβρισκε τρόπους, έβρισκε 

λύσεις. Ο σημερινός δεν μπορεί να λύσει 
κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάντα  
λέει το προφανές: δεν υπάρχουν 
λεφτά. Δεν νομίζω πως μας πείθει όσο 
υπάρχει το παράδειγμα Δημητρίου 
που επίσης χωρίς λεφτά κρατούσε την 

πόλη υποδειγματικά καθαρή. Και μη μας 
πει ότι τότε οι πολίτες συνεργάζονταν και 

σήμερα δεν είναι συνεργάσιμοι, γιατί ασφαλώς 
και δε ισχύει. Οι πολίτες είναι πολίτες!

Ένας ακόμα δείκτης είναι τα έργα υποδομής που 
δρομολογεί ή υλοποιεί ένας Δήμαρχος κατά την 
περίοδο της θητείας του (ο σημερινός μάλιστα δια-
νύει την δεύτερη θητεία του, άρα χρόνος υπήρχε). 
Δεν υπάρχει κανένα έργο Μπουτάρη, μα κανένα, 
ούτε πεζοδρόμιο! Ο προηγούμενος μπορεί να 
κρίθηκε όπως κρίθηκε από την δικαιοσύνη (οκ το 
σεβόμαστε, εννοείται, υπήρχε θέμα και μάλιστα 
μεγάλο), έχει αφήσει όμως την παραλία Παπαγε-
ωργόπουλου, το δημαρχείο Παπαγεωργόπουλου, 
την αλάνα της Τούμπας Παπαγεωργόπουλου, 
δέκα χιλιάδες δενδροφυτεύσεις Παπαγεωργό-
πουλου και άλλα πολλά που δεν έχω χώρο να τα 
αναφέρω!

Πάμε σε ακόμα έναν δείκτη, αυτόν της ανάδειξης 
της πόλης ως τουριστικό προορισμό. Δεν μου λέτε 
εσείς όλοι που λέτε ότι ο δήμαρχος έφερε τους 
Τούρκους, είναι αυτός που τους έφερε και στην 
Καβάλα; Και στην Θάσο; Και στην Χαλκιδική; Έρ-
χονται παντού κατά χιλιάδες και υπάρχουν φορείς 
που κάνουν καλή δουλειά στον τομέα αυτόν και 
δεν είναι μόνο οι δήμοι. Στη Θεσσαλονίκη έρχονται 
γιατί είναι το σπίτι του Κεμάλ, όχι γιατί τους φέρνει 
ο δήμαρχος. Οι τουρίστες από το Ισραήλ έρχονται 
γιατί έχουν αναφορές στην πόλη, είναι σεφαραδί-
τες, έχουν συγγενείς εδώ, φίλους και μια τεράστια 
πολιτιστική κληρονομιά. Η βοήθεια της ισραηλι-
τικής κοινότητας στην αύξηση της τουριστικής 
κίνησης είναι τεράστια και πολύ αποτελεσματικό-
τερη από τις προσπάθειες του δημάρχου. 

Ας ψαχτούμε λοιπόν. Οι επόμενες εκλογές δεν 
είναι τόσο μακριά.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της 
εταιρίας Interview

Μπουτάρης, ένας πραγματικά  
κακός δήμαρχος
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#ρεπορταζ
Οι πολλές πρωτοβουλίες μιας… «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ»

τον απομακρύνει του έφερε μνήμες της περιό-
δου που και εκείνος αναγκάστηκε σε αποχώ-
ρηση από το σχήμα της διοίκησης. «Για το λόγο 
αυτό φαίνεται πως ήρθαν κοντά» σχολιάζει στην 
Karfitsa δημοτικός σύμβουλος της «Πρωτοβου-
λίας». 

Σε ό,τι αφορά τον πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ 
Θεσσαλονίκης Χρήστο Παπαστεργίου αν και κα-
νείς θα περίμενε πως θα συστρατευόταν με τον 
κ. Αβραμόπουλο κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν 
έχει συμβεί, αφού δεν έχει κάνει καμία δημόσια 
τοποθέτηση για την απομάκρυνση Αβραμόπου-
λου από τη θέση του προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου. 

Τέλος, η κ. Στεφανία Τανιμανίδου, σύμφωνα με 
ανθρώπους του δήμου Θεσσαλονίκης «δεν χρε-
ώνεται ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο στρατόπεδο 
και πρέπει να θεωρείται… αυτόνομη προσωπι-
κότητα». 

«Όποιος διαφωνεί… φεύγει»

Και όλα αυτά συμβαίνουν, την ώρα που ο Γιάννης 
Μπουτάρης ξεκαθάρισε σε πρόσφατη συνάντη-
ση που είχε με δημοσιογράφους ότι επιθυμεί να 
είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος και κάλεσε τη 
γενική συνέλευση της παράταξης να αποφασί-
σει ποιος θα είναι εν τέλει υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης το 2019 εάν κατατεθούν και άλλες 
υποψηφιότητες. 

Παλιά και νέα Πρωτοβουλία 

Μιλώντας στην Karfitsa δημοτικοί σύμβουλοι της 
διοικούσας παράταξης εκφράζουν τους φόβους 
τους πως η εσωκομματική αναταραχή και οι… 
ομάδες που έχουν δημιουργηθεί θα καθυστερή-
σουν ή θα αφήσουν ανολοκλήρωτο ένα μεγάλο 

μέρος του σχεδιασμού του δήμου. Κάνουν λόγο 
ανοικτά για την ύπαρξη δυο παρατάξεων της… 
παλιάς και της νέας Πρωτοβουλίας. 

«Η Πρωτοβουλία δεν πεθαίνει ποτέ. Μεταλλάσ-
σεται. Άλλη Πρωτοβουλία ήταν το 2006, άλλη το 
2010, άλλη το 2014 και άλλη το 2017. Συνεχίζει 
τη διαδρομή της και το παράδειγμά της. Πρω-
τοβουλία ήταν πάντα ο Γιάννης Μπουτάρης και 
εμείς ακολουθούσαμε. Τα συνθήματα ήταν: Γου-
στάρεις, Μπουτάρης. Δεν ήταν άλλα» σχολιάζει 
στην Karfitsa ο αντιδήμαρχος Τουριστικής και 
Διεθνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας. 

Από την πλευρά του, ο Ανέστης Τελίδης δηλώ-
νει: «Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα χρειάζεται να 
εξελίσσονται. Παρόλα αυτά η εξέλιξη δεν μπορεί 
να είναι ατομικές αποφάσεις ορισμένων. Πρέπει 
να προέρχονται ως αποτέλεσμα συλλογικών δι-
αδικασιών όχι μόνο της υπάρχουσας παράταξης 
αλλά της κοινωνίας. Μπορεί να προκύψει νέα 
παράταξη από την ίδια την κοινωνία που θα θε-
λήσει να συνεχίσει το έργο αλλαγής της πόλης». 

«Ανήκω στην “Πρωτοβουλία” του 2010 και του 
2014 που κέρδισε την πλειοψηφική εμπιστοσύνη 
των δημοτών. Σε μια δημοκρατική και πολυσυλ-
λεκτική παράταξη, με ανθρώπους με ιδέες,  με 
διάθεση για συνεργασία, με όρεξη για δουλειά 
και κυρίως με αποτελεσματικότητα» αναφέρει 
από την πλευρά του ο πρώην αντιδήμαρχος 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Ανήκω σε εκείνη την 
Πρωτοβουλία» λέει με νόημα αφήνοντας να εν-
νοηθεί πως πλέον υπάρχουν… δυο Πρωτοβου-
λίες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ζέρβας το 
τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί συναντήσεις 
με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Σπύρο Βού-
για ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει μέσω… facebook 
πως ενδιαφέρεται για το δημαρχιακό θώκο Θεσ-
σαλονίκης. 

«Η νέα Πρωτοβουλία αναφέρεται αποκλειστι-
κά και μόνο στην ενίσχυση της δυνατότητας να 
μπουν και νέοι άνθρωποι στην παράταξη. Δεν 
σημαίνει ότι διακόπτει οποιαδήποτε σχέση με 
το παρελθόν αλλά θέλει να ενισχύσει την Πρω-
τοβουλία. Μόνο έτσι θα συνεχίσει να υπάρχει η 
παράταξη εάν μπουν κι άλλοι άνθρωποι, ικανοί 
με όραμα» λέει η Γιούλη Ρανέλλα, πρώην αντι-
δήμαρχος Οικονομικών. 

Από την πλευρά του, ο τρίτος (ένας ο Μπουτάρης 
και ένας ο Αβραμόπουλος) εκ των δημιουργών 
της παράταξης, Ανδρέας Κουράκης υποστηρί-
ζει στην Karfitsa πως η επόμενη ημέρα στην 
«Πρωτοβουλία» θα είναι «πολύ δύσκολη». «Ένα 
μεγάλο μέρος του σχεδιασμού του δήμου δυ-
στυχώς δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί διότι η 
ωριμότητα στις μελέτες δεν υπάρχει. Αυτό ση-
μαίνει ότι επειδή δεν υπάρχουν ώριμες μελέτες 
ένα μικρό μέρος των χρημάτων που έχουμε 
εξασφαλίσει θα απορροφηθεί» λέει ο πρώην 
αντιδήμαρχος και πρώην στενός συνεργάτης του 
Γιάννη Μπουτάρη. «Τα επόμενα δυόμιση χρόνια 
θα είναι δύσκολα. Η ενιαία παρουσία της παρά-
ταξης που ζητά ο δήμαρχος δεν επιτυγχάνεται 
με τα μέτρα που έχει πάρει ο ίδιος. Για μένα η 
δήλωση του δημάρχου ότι η Πρωτοβουλία που 
ξέραμε έχει πεθάνει αποτελεί προσβολή προς 
όλους εκείνους τους ενεργούς πολίτες που μας 
έδωσαν τρεις μεγάλες νίκες από το 2006 μέχρι 
σήμερα» υποστηρίζει επίσης. 

Αποκαλυπτικός  
ο Αβραμόπουλος

Στο μεταξύ ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος «έσπασε» τη 
σιωπή του. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση απάντησε 
στον Γιάννη Μπουτάρη και σε όλα όσα ο τελευταίος 
του καταλόγισε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε 
με δημοσιογράφους. Καταλόγισε στον δήμαρχο «ανή-
θικες πολιτικές πρακτικές» και σχολίασε πως: «Δεν 
με ενδιαφέρει ένας ρόλος στην τοπική εκδοχή του… 
House of Cards ούτε επιτρέπω σε οποιονδήποτε να 
με αντιλαμβάνεται ως πιόνι σε μια κακοστημένη σκα-
κιέρα ανειλικρινών προθέσεων. Δεν είμαι… βολικός 
και ούτε ποτέ υπήρξα». Ο κ. Αβραμόπουλος μέσω της 
ανακοίνωσής του δεσμεύτηκε να συνεχίσει να κάνει 
ό,τι έκανε έως τώρα: «Να ασχολούμαι με τα σοβαρά 
ζητήματα που αφορούν την πόλη και να εργάζομαι στο 
δημοτικό συμβούλιο για την υλοποίηση των δεσμεύ-
σεών μας […] Δυστυχώς, αθροιστικά στα δεδομένα 
αυτά, η κατάσταση που επικρατεί σε πολλούς τομείς 
στη Θεσσαλονίκη, προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια και 
επιβαρύνει την –ήδη δύσκολη- καθημερινότητα των 
συμπολιτών μας. Με αυτά θα συνεχίσω να ασχολού-
μαι».
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Η αρχή έγινε το 1887 - πριν από τρείς γενιές - στους «Μύλους 
Κεραμάρη» στο μικρό χωριό Σινκόλι γνωστό σήμερα ως 
Παρόχθιο Βοϊου Κοζάνης, από τον προ-πάππου μας Δη-

μήτρη Κεραμάρη, μας λέει ο σημερινός εκ των δύο αδελφών της 
γνωστής εταιρίας «Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη ΜΑΝΝΑ» κ. Σάκης 
Κεραμάρης. Από τότε, μέχρι σήμερα, η αγάπη μας για τα 
προϊόντα της «μάνας γης» αλλά και το μεράκι μας, που 
συνεχίζονται από γενιά σε γενιά, δημιουργήσαμε μια 
μεγάλη σειρά προϊόντων που καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες και τις χρήσεις αλεύρων για τη μαγειρική 
και την ζαχαροπλαστική, με πρώτη ύλη άλευρα 
και παράγωγα υψηλής και πάντα σταθερής 
ποιότητας. Με σεβασμό στον καταναλωτή 
και συνεχή βελτίωση της ποιότητας, 
είμαστε υπερήφανοι που το «Αλεύρι 
ΜΑΝΝΑ ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ» κατέ-
χει μια θέση στις πρώτες προτι-
μήσεις, όχι μόνον των απλών 
καταναλωτών, αλλά 
κυρίως γιατί μας επι-
λέγουν σταθερά και 
οι περισσότεροι οι 
επαγγελματίες.

Η εταιρία Αφοι ΚΕΡΑΜΑΡΗ ιδρύθηκε από τους 
αδελφούς Δημήτριο και Αθανάσιο Κεραμάρη το 
1987 και έχει την έδρα της, στον τομέα 8 της 
Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου Θεσσαλονίκης, 
συνεχίζοντας για τρίτη γενιά την παράδοση της 
οικογένειας στο χώρο της εταιρίας. Δραστη-
ριοποιείται στην τυποποίηση και συσκευασία 
αλεύρων, δημητριακών και οσπρίων, τα οποία 
προέρχονται από εκλεκτής πρώτης ποιότητας 
Ελληνικά προϊόντα της Μακεδονικής γής.

 Το «Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη» πάντα 
με υψηλές προδιαγραφές πρώτης ποιότητας

Η εταιρία Αφοι ΚΕΡΑΜΑΡΗ σήμερα έχει ανα-
πτύξει σύγχρονες εφαρμογές και συστήματα 
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων βάσει των 
αυστηρών απαιτήσεων του ΕΛΟΤ 1416:2000 
(Συστήματα διαχείρησης υγιεινής και ασφάλει-
ας τροφίμων - ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα 
σημεία ελέγχου) HACCP, καθώς και σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2000 
(Συσκευασία, Αποθήκευση και Διακίνηση 
Αλεύρων, Δημητριακών, Ρυζιών και Οσπρίων, 
Ζάχαρης, Άχνης, Νισεστέ). Ο ποιοτικός έλεγχος 
όλων των προϊόντων «Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη 
ΜΑΝΝΑ» τα οποία προέρχονται από Α’ ποιό-
τητας ελληνικά δημητριακά, γίνεται σε καθη-
μερινή βάση, με σκοπό την τυποποίηση και 
συσκευασία των προϊόντων της ευλογημένης 
Μακεδονικής γης, κάτω από τις πιο άριστες 
συνθήκες - κάνοντας δηλαδή, ότι καλύτερο 
που θα συμβάλλει στην υγιεινή διατροφή της 
Ελληνικής οικογένειας. Θέλουμε να προσφέ-
ρουμε στον καταναλωτή, αγνά προϊόντα προ-
ερχόμενα από εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά 
σιτηρά της Μακεδονίας μας.

Μερίδιο αγοράς σε επιλεγμένα σημεία

Η εταιρία «Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη ΜΑΝΝΑ» 
ποτέ δεν στόχευε στα επίπεδα του σκληρού 

ανταγωνισμού, αλλά δούλευε πάντα με τις δι-
κές της δυνάμεις και με σταθερά βήματα να 
τοποθετεί τα προϊόντα της, εκεί όπου η ζήτηση 
ήταν ικανοποιητική. Έτσι, σιγά-σιγά μπήκε σε 
όλες τις μεγάλες αλυσίδες των σουπερμάρκετς 
προσφέροντας το «Αλεύρι ΜΑΝΝΑ - Αφοι Κε-
ραμάρη» με την ίδια πάντα σταθερή ποιότητα 
καλύπτοντας τις ανάγκες του καταναλωτικού 
κοινού ανάλογα με τη ζήτηση. 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η αυξανόμενη 
ζήτηση των τοπικών προϊόντων και η μεγάλη 
στροφή του καταναλωτή στα αγνά παραδοσι-
ακά ελληνικά προϊόντα, άνοιξαν το δρόμο για 
μεγαλύτερες πωλήσεις και έτσι σήμερα, το 
«Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη ΜΑΝΝΑ» θα το βρείτε 
παντού.

Όπως μας δήλωσε ο κ. Αθανάσιος Κεραμάρης, 
στρατηγική των πωλήσεων της εταιρίας είναι τα 
επόμενα χρόνια, τα προϊόντα της να καλύψουν 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, χωρίς αυτό να εί-
ναι σε βάρος της σταθερής εξαιρετικής ποιότη-
τας του «Αλεύρι ΜΑΝΝΑ».

Νέα προϊόντα 

Οι αγορές εξελίσσονται και αλλάζουν μέρα με 
τη μέρα, μας δήλωσε ο κ. Δημήτριος Κεραμά-
ρης, που είναι και ο υπεύθυνος παραγωγής 
της εταιρίας. Έτσι, δεν αποκλείεται στο μέλλον 
να δούμε το «Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη ΜΑΝΝΑ» 
να ανοίγει τα φτερά του και σε νέες αγορές του 
εξωτερικού. 

Παράλληλα, η εταιρία βρίσκεται σε διαρκή ανα-
ζήτηση παραγωγής νέων τυποποιημένων προ-
ϊόντων, όπως αυτό που ήδη κυκλοφορεί στην 
αγορά το «Αλεύρι ΜΑΝΝΑ χωρίς γλουτένη» ή 
και γιατί όχι - σε συνδιασμό με τις λεγόμενες 
super foods που όπως προβλέπουν οι ειδικοί 
διατροφολόγοι θα ανοίξουν τα επόμενα χρόνια 
νέους δρόμους και στην παραγωγική τυποποί-
ηση προϊόντων εταιρίας σε όλο τον κόσμο. 

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι - συνεχίζει ο 
κ. Δημήτριος Κεραμάρης - γιατί η προτίμηση 
του κόσμου στα προϊόντα μας αποτυπώνεται 
ακριβώς και από το γεγονός ότι, παρά τους 
δύσκολους καιρούς που διέρχεται η ελληνική 
οικονομία, ο καταναλωτής συνεχίζει να στηρίζει 
τα προϊόντα της ελληνικής γης και να επιβρα-
βεύει την ποιότητα και την συνέπεια της επιχει-
ρηματικής δράσης του τόπου μας.

Κατέκτησε την Ελληνική αγορά

Το βραβείο “Self Service Excellence Awards 2016” απονεμήθηκε στο “Αλεύρι ΜΑ-
ΝΑΝ - Αφοι Κεραμάρη” σε ειδική τελετή στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεττανία” της 
Αθήνας στον ιδρυτή της εταιρίας κ. Αθανάσιο Κεραμάρη, παρουσία του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργου Σταθάκη, του Γεν. Γραμματέα 
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Αντώνη Παπαδεράκη και του Γεν. Γραμμα-
τέα Ελληνικής Βιομηχανίας κ. Ευστράτιου Ζαφείρη.

H ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΝΝΑ» ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΕΡΑΜΑΡΗ 

info



7

Βραβεία ποιότητας και διακρίσεις για το «Αλεύρι 
Αφοι Κεραμάρη MANNA»

Τα προϊόντα «Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη ΜΑΝΝΑ» 
έχουν κατακτήσει επί σειρά ετών σε διαγωνι-
σμούς και έρευνες ποιότητας, πολλές διεθνείς 
και εγχώριες διακρίσεις. Η πιό πρόσφατη ήταν 
αυτή του περασμένου καλοκαιριού από το πλέ-
ον εξειδικευμένο και έγκυρο περιοδικό «Σελφ 
Σέρβις» στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεττανία» της 
Αθήνας στην τελετή απονομής των ετήσιων βρα-
βείων «Self Service Excellence Awards 2016» που 
συνδιοργανώνονται από τις Εκδόσεις Boussias 
Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου     ELTRUM του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών 
(ΣΕΒΤ), του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), του Ινστιτούτου 
Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) και του Ινστιτούτου 
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών 
(ΙΕΛΚΑ). Βραβεύτηκαν τα στελέχη και οι ομάδες 
που διακρίθηκαν μέσω των προϊόντων τους, για 
την καινοτομία, τη δημιουργική προσέγγιση στις 
προκλήσεις, αλλά και στα εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα. Τους διακριθέντες συνεχάρησαν και τίμη-
σαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος Σταθάκης, ο 
Γεν. Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Κατανα-
λωτή κ. Αντώνης Παπαδεράκης, ο Γεν. Γραμματέας 
Ελληνικής Βιομηχανίας κ. Ευστράτιος Ζαφείρης, ο 
πρόεδρος και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και 
πολλοί εκπρόσωποι των πιο δυναμικών επιχειρή-
σεων του κλάδου των σούπερ μαρκετς και των 
προμηθευτών ταχυκίνητων προϊόντων.

Ο μύλος Κεραμάρη γυρίζει τρείς γενιές

Από το 1887 μέχρι σήμερα ο μύλος του προ-πάπ-
που της οικογένειας Κεραμάρη στο Σινκόλι Κο-
ζάνης «γυρίζει» χωρίς να έχει σταματήσει ποτέ... 
Παράγει αγνά προϊόντα χωρίς βελτιωτικά και συ-
ντηρητικά, αλέθοντας δημητριακά εξαιρετικής και 
πρώτης ποιότητας από τον τόπο μας, την ευλογη-
μένη Μακεδονική γή και τα οποία αφού κοσκινι-
σθούν και ελεγχθούν ποιοτικά, τότε μόνον διατί-
θενται στο καταναλωτικό κοινό. Τα κύρια προϊόντα 
του Μύλου Κεραμάρη είναι το αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις «Μύλος» για φύλλο πίτας, τσουρέκια, 
πίτσες, κουλουράκια, λουκουμάδες, δίπλες, κου-
ραμπιέδες και σφολιάτα, το αλεύρι «Μύθος» για 
ψωμί εξαιρετικής ποιότητας και το αλεύρι για την 
ζαχαροπλαστική - αρτοσκευάσματα «Νίνα». Όλα 
με άλευρα από δημητριακά εξαιρετικής πρώτης 
ποιότητας. 

Η μεγάλη οικογένεια προϊόντων «Αλεύρι ΜΑΝΝΑ 
Αφοι Κεραμάρη»

Το όραμα της επέκτασης της οικογενειακής επιχεί-
ρησης έγινε το 1974, όταν κλήθηκα να αναλάβω 

την διαχείριση της λειτουργίας του Μύλου, λέει ο 
κ. Αθανάσιος Κεραμάρης. Σήμερα, η εταιρία Αφοι 
Κεραμάρη τυποποιεί και διαθέτει στην Ελληνική 
αγορά, μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων για όλες 
τις χρήσεις μαγειρικής, αρτοσκευασμάτων και ζα-
χαροπλαστικής. Το «Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη ΜΑΝ-
ΝΑ» κατέκτησε την προτιμήση των καταναλωτών 
γιατί έχει πάντα σταθερή και υψηλή ποιότητα. Εδώ 
και σαράντα χρόνια με πολλή αγάπη και μεράκι τα 
προϊόντα «Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη ΜΑΝΝΑ» είναι 
το μυστικό της επιτυχίας σε όλες τις συνταγές της 
ζαχαροπλαστικής, των αρτοσκευασμάτων και της 
μαγειρικής όχι μόνον των καταναλωτών, αλλά και 
πολλών επαγγελματιών και σεφ. 

Τα κυριότερα προϊόντα είναι: 

- Aλεύρι MANNA Αφοι Κεραμάρη για κάθε χρήση 
ειδικό για πίτες,τσουρέκια, πίτσες, κέϊκ, λουκου-
μάδες, κουλουράκια, τηγανήτες, σφολιάτες και 
κουραμπιέδες.

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη χρυσό εξαιρετι-
κής ποιότητας για τσουρέκια.

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη ΦΑΡΙΝΑ το 
αλεύρι που φουσκώνει μόνο του.

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη ΦΑΡΙΝΑ ολικής 
άλεσης για κάθε χρήση.

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη καλαμποκάλευ-
ρο για χωριάτικο ψωμί και καλαμποκόπιτα. 

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕ-
ΣΗΣ με όλο το πίτουρο για παρασκευή μαύρου 
ψωμιού.

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη ΣΙΚΑΛΗΣ ολικής 
άλεσης για ψωμί σικάλεως.

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕ-
ΝΗ (ΦΑΡΙΝΑ) που φουσκώνει μόνο του.

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΛΗ-
ΡΟ από σκληρό σιτάρι για παρασκευή χωριάτικου 
κίτρινου ψωμιού.

- Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη ΚΡΙΘΑΡΙ ολικής 
άλεσης κ.α.

Το μυστικό της... μαμάς ήταν  
το «Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη» 

Πόσες φορές, δεν προσπάθησαν πολλές νέες νοι-
κοκυρές - αλλά και πιο παλιές - να φτιάξουν μόνες 
τους, μια σπιτική σπανακοτυρόπιτα και δυστυχώς 

το αποτέλεσμα ήταν αποκαρδιωτικό... Αναρωτιού-
νται μετά, τι ήταν αυτό που έφταιξε και πάνε χαμένα 
και τα υλικά, και ο κόπος και το ψήσιμο. Αυτό συμ-
βαίνει κυρίως στα νέα ζευγάρια, που κάποια στιγ-
μή προσπαθούν να δοκιμάσουν την...τέχνη τους, 
φτιάχνοντας μία πίτα ή ένα κέϊκ, ή ένα τσουρέκι. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, στο τέλος πάντα έρχεται 
η ...μαμά και δίνει τις παραδοσιακές της συνταγές 
και τα μικρά ...μυστικά τους!.. Και το «μυστικό» της 
επιτυχίας σε πολλές περιπτώσεις, ήταν και είναι το 
«Αλεύρι Αφοι Κεραμάρη ΜΑΝΝΑ»...

Το μυστικό των επαγγελματιών είναι το «Αλεύρι 
ΜΑΝΝΑ Αφοι Κεραμάρη»

Παρακολουθούμε όλα τα τελευταία χρόνια στις τη-
λεοράσεις, σε όλα τα κανάλια, το πόσο πολύ χρόνο 
διαθέτουν για εκπομπές μαγειρικής και ζαχαρο-
πλαστικής. Διάσημοι και νέοι ταλαντούχοι σεφ δί-
νουν «βήμα - βήμα» τα μυστικά για παραδοσιακές 
συνταγές φαγητών μαγειρικής και ζαχαροπλαστι-
κής και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι από 
αυτούς, ότι χρησιμοποιούν on-air το «Αλεύρι Αφοι 
Κεραμάρη ΜΑΝΝΑ». Γιατί, πολύ απλά, οι επαγγελ-
ματίες αυτό ξέρουν για καλύτερο.

λόγω της εξαιρετικής ποιότητας...

ΒΡΑΒΕΙΟ κοινωνικής προσφοράς δόθηκε πρόσφατα στην εταιρία Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοι ΚΕΡΑΜΑΡΗ για την υποστήριξη του προγράμματος «Δέματα Αγάπης» 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας. Στη φωτογραφία μας ο Διευθ. Σύμβουλος της εταιρίας κ. Αθανάσιος Κεραμάρης, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛ.Κ.Ε. κ. 
Ντίνο Κωστόπουλο και τον πρόξενο και πρόεδρο της OPEL MotorStar και Gigilinis Shipping κ. Μιχάλη Γκιγκιλίνη.
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«Ήθελα να παίζω χωρίς να… κοιμάμαι»
Tης Παναγιώτας Γιδαροπούλου

Από τα 17 του χρόνια ο Ηλίας Αναστασιάδης υπήρξε εθισμένος στον τζόγο. Σήμερα σε ηλικία 34 χρονών, δημοσιογράφος στο επάγγελμα  
και αρχισυντάκτης σε γνώστη ιστοσελίδα,  καθαρός πλέον, περιγράφει στην Karfitsa πως…  γλύτωσε από τον εθισμό που του στοίχισε 

περισσότερα από 100.000 ευρώ! «Ξεκίνησα στα 17 περίπου, έπαιζα ιντερνετικό στοίχημα γιατί μου άρεσαν πολύ τα αθλητικά. Άρχισα να παίρνω 
κρυφά από τις πιστωτικές κάρτες του πατέρα μου, το είδα σαν παιχνίδι σαν πλάκα. Στην αρχή δεν ήμουν εθισμένος μετά όμως άρχισα να μπαίνω… 

πιο βαθιά» και καθώς όπως ο ίδιος λέει, χωνόταν πιο βαθιά στον κόσμο του εθισμού η μόνη του επιθυμία ήταν να το κάνει… όλη μέρα: «Ήταν 
αυτό που σκεφτόμουν συνεχώς, ήταν η μοναδική μου έννοια», λέει.

Και συμπληρώνει: «Ήθελα να παίζω 18 ώρες την μέρα 
και 24 αν γινόταν, να παίζω χωρίς να… κοιμάμαι. Στην 
ουσία ήταν η απομόνωση μου, ο καλύτερος τρόπος για 
να μην αντιμετωπίζω τα προβλήματα μου. Κλεινόμουν σε 
αυτό, εξαφανιζόμουν σαν να έπαιρνα τη δόση μου».

Το ταμείο του εθισμού

Τα χρόνια περνούσαν και ο εθισμός του μεγάλωνε όπως 
άλλωστε και τα χρήματα που έχανε. «Με έναν πρόχει-
ρο υπολογισμό όλα αυτά τα χρόνια έχασα πάνω από… 
100.000€», λέει. Άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει 
πρόβλημα,  όταν το περιοδικό στο οποίο εργαζό-
ταν έκλεισε κι έμεινε χωρίς δουλειά. Τότε πέρασε 
-όπως αναφέρει- την πιο δύσκολη φάση: «Το χει-
ρότερο που βίωσα ήταν αυτός ο μήνας που ζήτησα 
βοήθεια, έχασα περίπου 10.000€, την αποζημίωση 
μου από την δουλειά μου, χωρίς να έχω… επόμε-
νη. Σπατάλησα τα χρήματα που θα μπορούσαν να 
με βοηθήσουν να επιβιώσω για λίγο καιρό. Αυτό 
με τρόμαξε, είπα ότι κάτι πρέπει να κάνω». Κι έκα-
νε…

Η ώρα του τηλέφωνου

Στην ηλικία των 29 χρόνων του ο Ηλίας, αφού έχα-
σε χρήματα, δουλειά, παρόν και μέλλον έκανε ένα 
σωτήριο τηλεφώνημα. «Μετά το γερό χαστούκι 
που έφαγα χάνοντας πολλά χρήματα σε ένα μήνα, 
επικοινώνησα με το ΚΕΘΕΑ. Περίμενα μερικούς 
μήνες μέχρι να γίνω δεκτός στο πρόγραμμα, ενώ 
συνέχιζα να παίζω και μετά ευτυχώς άρχισαν οι 
συνεδρίες». Η αποδοχή του προβλήματός του έγι-
νε αφού εντάχθηκε στο πρόγραμμα: «Το κατάλαβα 
αφού ξεκίνησα το  πρόγραμμα, για να είμαι ειλι-
κρινής». Στην αρχή του προγράμματος ένιωθε ότι 
δεν είχε θέση εκεί: «Μπήκα στο πρόγραμμα απε-
ξάρτησης  με… αμφιβολία ότι δεν είμαι ακριβώς 
σαν τους άλλους, ένιωθα διαφορετικός γιατί όλοι 
οι άλλοι είχαν το φόβο των χρεών κι εγώ δεν είχα  
χρέη» Με το πέρας του πρώτου εξαμήνου της θε-
ραπείας βεβαιώθηκε ότι τελικά είχε περισσότερα 

κοινά απ΄ ότι πίστευε αρχικά. «Δεν διέφερα καθόλου 
από τα άλλα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 
Το γεγονός ότι δεν θα με έκλειναν φυλακή δεν σήμαινε 
ότι δεν ήμουν εθισμένος». Η ομαδική θεραπεία ξεκίνη-
σε έναν μήνα μετά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα:  
«ήταν ακριβώς όπως βλέπουμε στις ταινίες άνθρωποι 
κάθονται γύρω-γύρω και παραδέχονται εθισμούς και 
προσπάθειες να αποτοξινωθούν.

Ο ψυχολόγος σε βοηθάει αλλά δεν έχει μπει στην κα-
τάσταση σου, δεν μπορεί να κρίνει όπως ένας άνθρω-
πος που έχει περάσει τα ίδια, που έχει πει ψέματα για 

αυτό, που έχει δανειστεί χρήματα, σε καταλαβαίνει 
καλύτερα κάποιος που το έχει ζήσει κι αυτό ήταν 
μεγάλη βοήθεια». Σήμερα δηλώνει μετανιωμένος 
για όλο εκείνον τον χρόνο που σπατάλησε τζογά-
ροντας αφού ο χρόνος ήταν και είναι κάτι πολύτιμο 
σημειώνοντας «το βλέπω τώρα, θα ήθελα αυτά τα 
15 χρόνια που έπαιζα να μην το έκανα , είναι χαμέ-
νος χρόνος» .

Η συγγραφή ενός  
αυτοβιογραφικού βιβλίου

Ο Ηλίας Αναστασιάδης  κατέγραψε την εμπει-
ρία ζωής και χάσιμο χρόνου σε ένα βιβλίο που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα με τον τίτλο «Δευτέρα» 
και ο τίτλος οφείλεται όπως εξηγεί στο ότι «οι 
ομαδικές συνεδρίες γινόταν κάθε Δευτέρα και 
δεν θα το ξεχάσω…». Το βιβλίο απευθύνεται σε 
ανθρώπους που έχουν γενικά πρόβλημα όχι μόνο 
στους εθισμένους του τζόγου: «Απευθύνεται σε 
ανθρώπους που έχουν κοιταχτεί στον καθρέφτη 
κι έχουν πει: “Το παρακάνεις με αυτό, έχεις… 
πρόβλημα” εμείς ξέρουμε καλύτερα τις αδυναμίες 
μας,  όποιος έχει πρόβλημα θα βρει σημεία που 
θα ταυτιστεί». Σύμφωνα με το συγγραφέα όλοι 
μπορούν να ελευθερωθούν από το πρόβλημα 
τους αρκεί να το…  παραδεχτούν και να το αποδε-
χτούν «Ο καθένας μπορεί να τα καταφέρει και να 
καθαρίσει, αρκεί  να προσπαθήσει. Πρέπει να δει 
την ζωή από την άλλη πλευρά. Όλοι μπορούν…»
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«Τα εκατομμύρια από το Regency Casino Thessaloniki 
έγιναν χλοοτάπητες και ασφαλτοστρώσεις»

«Έργα στη Θέρμη έχουν να γίνουν από το 2010»

Tης Έλενας Καραβασίλη

«Ο δήμος Θέρμης θα μπορούσε να είναι το… «στολίδι της ανατολικής Θεσσαλονίκης», τονίζουν στην Karfitsa κάτοικοι της περιοχής του 
Ρυσίου, που κάνουν λόγο για δισεκατομμύρια στα ταμεία του δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη που λάμβανε μέχρι πρότινος από το αεροδρόμιο 

«Μακεδονία», το Regency Casino Thessaloniki, τα λατομεία στην περιοχή των Ταγαράδων, τα ακίνητα που νοικιάζει και τα κονδύλια του κρατικού 
προϋπολογισμού, που είναι πλέον μειωμένα.

Να υπενθυμίσουμε ότι, ο δήμος Θέρμης λαμ-
βάνει ετησίως μόνο από τα ανταποδοτικά τέλη 
του Regency Casino Thessaloniki, 1.400.000 
ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θ. Παπαδό-
πουλο: «στις αρχές της οικονομικής κρίσης, 
από το 2009 έως το 2012 τα χρήματα που 
έπαιρνε ο δήμος μόνο από το Regency Casino 
Thessaloniki, ήταν πάρα πολλά διότι τότε ο κό-
σμος είχε και διέθετε μεγάλα χρηματικά ποσά. 
Ακόμη και σήμερα, τα λεφτά αυτά είναι αρκετά 
και θα μπορούσαν να γίνονται έργα στην περι-
φέρεια... κάτι που δε συμβαίνει», υπογραμμί-
ζουν.   

«Πολλά τα λεφτά… λειψά τα έργα»

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ρυσίου 
Χρήστος Θωμάρεϊς, εξηγεί πως αφότου έγινε 
η συνένωση των δήμων, σύμφωνα με το σχέ-
διο Καλλικράτης, πραγματοποιήθηκαν κάποια 
έργα όπως το κλειστό γυμναστήριο και ο πεζό-
δρομος. «Πρόκειται για έργα που υλοποιήθη-
καν το 2000... από εκεί και πέρα έχουμε μείνει 
στάσιμοι, με την αιτιολογία ότι ο δήμος πρέπει 
να κοιτάξει και τα άλλα χωριά, στα οποία δίνει 
προτεραιότητα διότι έχουν μεγαλύτερες ελλεί-
ψεις. Το μεγάλο μας ζήτημα είναι το σχολείο- 
που βέβαια έγκειται στην αρμοδιότητα της 
περιφέρειας- παρόλα αυτά ο δήμαρχος υπο-
σχέθηκε πως έχουν περισσέψει κάποια χρήμα-
τα από τα κονδύλια και θα φτιαχτεί», λέει ο κ. 
Θωμάρεϊς. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης υποστηρίζει πως: 
«έργα στη Θέρμη έχουν να γίνουν από το 2010. 
Απεναντίας, χρήματα που δίνουν κάτοικοι του 
δήμου Θέρμης πηγαίνουν σε έργα για τις περι-
φερειακές κοινότητες. Στη δική μας κοινότητα 
περιμένουμε να γίνει ένα μεγάλο έργο ασφαλ-
τοστρώσεως το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει ο ερ-
γολάβος. Ακόμη και ο χλοοτάπητας που μπή-
κε στο γήπεδο, είναι ένα σημαντικό έργο διότι 
εκεί απασχολούνται περίπου 80 μικρά παιδιά». 
Ο ίδιος συμπληρώνει πως: «σύντομα πιστεύω 
πως θα ολοκληρωθεί και το έργο της αποχέ-
τευσης όπου λείπουν δύο αντλιοστάσια. Η θέση 
η δική μας και του δημάρχου είναι πως πρέπει 
να γίνουν έργα σε όλους τις τοπικές κοινότητες 

και αυτό είναι κάτι που γίνεται». 

«Η περιοχή μας μένει πίσω»

«Στην περιοχή μας έχουμε τρία λατομεία και 
την Ηλέκτωρ που παράγει ενέργεια από τα 
απόβλητα. Όλα αυτά δίνουν μία μεγάλη ει-
σφορά στο δήμο Θέρμης. Εμείς λοιπόν, θα πε-
ριμέναμε να γυρίζουν αυτά τα χρήματα στους 
Ταγαράδες. Βέβαια, δε φταίει τόσο η διοίκηση 
του δήμου όσο το νομικό καθεστώς του Καλ-
λικράτη, που ορίζει πως όλα τα χρήματα πη-
γαίνουν σε ένα ταμείο και από εκεί το δημοτικό 
συμβούλιο τα διαθέτει κατά το δοκούν. Εμείς 
ζητούμε αναμόρφωση του νομικού πλαισίου, 
διότι δεν είναι δυνατόν να υφιστάμεθα όλες τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία 
των λατομείων και τα χρήματα να μη μένουν 
στους Ταγαράδες. Το δημοτικό συμβούλιο κρί-
νει πώς θα διαθέσει τα χρήματα και η περιοχή 
η δική μας μένει πίσω. Τις καλές εποχές, ο δή-
μος έπαιρνε πάνω από 1.000.000 ευρώ κάθε 
χρόνο, μόνο από τη λειτουργία των λατομείων, 
αυτό το ποσό πλέον ανέρχεται περίπου στις 
700.000 ευρώ», εξηγεί ο Δημήτρης Καλαθάς 

πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ταγαράδων. 
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βασιλι-
κών- μία περιοχή που δε διαθέτει ολοκληρω-
μένο αποχετευτικό σύστημα- Στυλιανός Δού-
μπλιος λέει πως: «έχουν ξεκινήσει μεγάλα έργα 
στην περιοχή μας, όπως είναι η αποχέτευση 
και ο αναδασμός που γίνεται με ίδια κεφάλαια. 
Έχουν ζητηθεί και κάποια επιπλέον έργα που 
δεν έχουν προχωρήσει, όμως πιστεύω πως 
θα δρομολογηθούν». Αναφορικά με το αποχε-
τευτικό σύστημα που αποτελεί σημαντικό πρό-
βλημα για τα Βασιλικά, ο κ. Δούμπλιος εξηγεί: 
«έχουν γίνει οι συνδέσεις σε ποσοστό 90%. 
Μάλιστα σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, προ-
χωρά μία μελέτη για όσα κομμάτια δεν είχαν 
ενταχθεί στην αρχική μελέτη. Βέβαια, δεν έχει 
ολοκληρωθεί ο βιολογικός οπότε καταλαβαίνε-
ται πως χωρίς αυτό... δε μπορεί να δουλέψει η 
αποχέτευση στα Βασιλικά. Σίγουρα η κοινότητα 
έχει ανάγκη και από άλλα έργα, όπως είναι η 
γέφυρα στα Σφαγεία η οποία θα τονώσει τη δυ-
τική πλευρά του χωριού». Να υπενθυμίσουμε 
ότι σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Karfitsa, 
o επικεφαλής της δημοτικής παράταξης στο 
δήμο Θέρμης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατρο-

πής» Δημήτρης Βλαχομήτρος είχε υποστηρίξει 
πως: «η διοίκηση του δήμου δεν διαχειρίζεται 
σωστά τα οικονομικά της, αναφορικά με την 
περιφέρεια. Τα προβλήματα που υπάρχουν δε 
λύνονται, απεναντίας αυξάνονται. Για το λόγο 
αυτό καταψηφίζουμε και τον προϋπολογισμό 
και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Ιδιαίτερα 
για τα Βασιλικά δεν προβλέπεται κανένα έργο, 
ακόμη και αυτά που η αξία τους είναι πολύ μι-
κρή, 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 κόμ-
βους στα Σφαγεία, στα παλιά μνήματα και στα 
σχολεία». Μάλιστα ο κ. Βλαχομήτρος είχε θέσει 
ως επιτακτική την ανάγκη να διαμορφωθεί ο 
χώρος έξω από το ΕΠΑΛ, όπου «ο αύλειος χώ-
ρος είναι γεμάτος με μπάζα τα τελευταία δέκα 
χρόνια τουλάχιστον. 

Να τονίσουμε ότι έχουμε ζητήσει από τον 
δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, 
να μας αναφέρει τα έργα που έχουνε γίνει 
κατά την περίοδο της διοίκησης του και ανα-
μένουμε να φιλοξενήσουμε τις απαντήσεις 
του, όποτε αυτές δοθούν στην εφημερίδα.

#έρευνα_γ’_μέρος

Επίσης η αποχέτευση που έγινε στα Βασιλικά, έχει 
πολλές ελλείψεις με αποτέλεσμα να μην καλύπτει 
τις ανάγκες όλων των κατοίκων. Τα έσοδα του δήμου 
είναι τέτοια, που μπορούν να γίνουν έργα σε διάφορες 
περιοχές. Παρόλα αυτά… δε γίνεται τίποτα. Η σχολική 
στέγη που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, 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». Ο πρόεδρος της τοπικής κοι-
νότητας Περιστεράς, Γιώργος Κουτσιλάς, σημείωσε 
πως στην δική του περιοχή έγιναν έργα... φωτισμού 
και ασφαλτόστρωσεις. Τέλος, από την πλευρά της η 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 
Μαρία Τσιουβάκα, δε θέλησε να τοποθετηθεί για όσα 
έργα έγιναν και… δεν έγιναν. 
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«…δεν παίρνουν κανένα  
από το χέρι για να “παίξει” με το ζόρι!»

Show... business 
στους «ναούς του τζόγου»

Tης Φιλίας Νομικού

Το μάρκετινγκ των καζίνων δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω τη λεγόμενη showbiz. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, performers, άνθρωποι της μόδας, 
συχνά πυκνά καλούνται να… ψυχαγωγήσουν τους επισκέπτες των «ναών του τζόγου» για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων.

Προφανής στόχος αυτών των… μετα-
κλήσεων σε καζίνο, είναι η προσέλκυ-
ση παικτών που θα ρίξουν χρήματα στα 
παιχνίδια –χαλαροί και ικανοποιημένοι 
- πριν ή μετά το show που θα απολαύ-
σουν.  Αυτοί μπορεί να είναι τακτικοί 
τζογαδόροι, που θα επισκεφτούν το κα-
ζίνο ακόμη περισσότερο με αφορμή τον 
«καλλιτέχνη-μαγνήτη», ή  άλλοι νέοι και 
ενδεχομένως πιο άπειροι που δεν θα 
πήγαιναν υπό άλλες συνθήκες στο χώρο 
για πάνω από 21χρόνων, αλλά τώρα θα 
μπουν στον πειρασμό να δοκιμάσουν την 
τύχη τους σε κάποιον κουλοχέρη, στη 
ρουλέτα ή στο τραπέζι του μπλακ-τζακ.

«Τη δουλειά μου κάνω  
κι αυτή είναι το τραγούδι…»

Μεγάλα ονόματα της showbiz έχουν 
δεχτεί προσκλήσεις για εμφανίσεις σε 
κάποιο καζίνο. Πολλοί έχουν κατηγο-
ρηθεί επειδή επιτρέπουν να τους αξι-
οποιούν ως… «μαγνήτες» τα καζίνο, ή 
ακόμα περισσότερο, ως  συνυπεύθυνοι 
για την προσέλκυση Ελλήνων στα καζίνο 
των Σκοπίων ή της Βουλγαρίας. Υπάρχει 
βέβαια και ο αντίλογος: αφενός ότι δεν 
παίρνουν κανέναν από το χέρι για να παί-
ξει στο καζίνο με το ζόρι και αφετέρου 
ότι δεκάδες ή εκατοντάδες επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες κάνουν δουλειές στα 
Σκόπια, την Αλβανία ή την ευρωπαϊκή 
Βουλγαρία χωρίς να λογοδοτούν για 
αυτό…

Ανάμεσα στους αστέρες της showbiz 
που έχουν εμφανιστεί στα καζίνο της Β. 
Ελλάδος αλλά και των Βαλκανίων είδαμε 
μεταξύ άλλων τους: Αντζελα Δημητρίου, 
Γιάννη Πλούταρχο, Καίτη Γαρμπή,Πέγκυ 
Ζήνα, Αντώνη Ρέμο, Γιώργο Μαργαρίτη, 
Θάνο Πετρέλη, Δημήτρη Μπάση,Ραλλία 
Χρηστίδου , Μελίνα Ασλανίδου, Βασίλη 
Λέκκα, Ηρώ, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Κα-
ραφώτης , Άσπα Θεοφίλου…

«Δεν ξέρω από τζόγο, δεν παίζω και δεν 
με αφορά»,  λέει στην Karfitsa η Έλλη 
Κοκκίνου. «Δεν βρίσκω καμία διαφορά 
σε σύγκριση με τον κόσμο που μπορεί 
να πάει στα μαγαζιά. Κόσμος -που θέλει 
να διασκεδάσει- είναι και στις δύο περι-
πτώσεις. Για μένα είναι μια δουλειά σαν 
όλες τις άλλες σε οποιονδήποτε άλλο 
χώρο. Θα πάω για την πρόβα μου, για 
τον έλεγχο του ήχου και για την συναυ-
λία και θα φύγω. Δεν γνωρίζω από εκεί 
και πέρα ποια είναι η διαδικασία των πε-
λατών που θα έρθουν στο χώρο που θα 
τραγουδήσω, δεν μπορώ να γνωρίζω με 
τι κριτήριο μπαίνουν. Άλλωστε νομίζω 
απευθύνονται σε… ενήλικους. Είναι δικό 
τους θέμα. Σε ότι αφορά το promotion 
εγώ τους δίνω μια φωτογραφία-αφίσα, 
αναφέρεται η ημερομηνία της εμφάνι-
σης, σίγουρα το στέλνουν στο πελατολό-
γιό τους  και από εκεί και πέρα δεν ξέρω 
πως αλλιώς το επικοινωνούν» επισημαί-
νει η κα Κοκκίνου.

«Αυτός που θέλει να παίξει  
δεν περιμένει σόου»

Ο γνωστός κομμωτής Τρύφωνας Σαμα-
ράς λέει στην Karfitsa ότι «Δεν πιστεύω 
ότι κάποιος που δεν θα έπαιζε στο καζί-
νο, θα πάει να παίξει ξαφνικά ένα μηνι-
άτικο επειδή θα βρεθεί στο χώρο για να 
δει έναν τραγουδιστή ή μια στιλιστική 
παρουσίαση ή μια επίδειξη μόδας. Κι αν 
θέλετε τη γνώμη μου, δεν θεωρώ πολύ 
πιθανό, κάποιος που δεν θα πήγαινε 
καθόλου στο καζίνο, να πάει γι’ αυτό το 
λόγο. Δεν μπορεί να δει τον τραγουδι-
στή ή την επίδειξη κάπου αλλού; Γιατί 
θα πρέπει σώνει και καλά να πάει να τον 
δει στο καζίνο; Ούτε και στο καζίνο της 
Γευγελής πιστεύω ότι θα έρθει κάποιος 
να παίξει όλα τα λεφτά του, επειδή θα 
δει μια παρουσίαση μόδας ή να ακούσει 
έναν καλλιτέχνη. Άντε να έρθει κάποιος 
που θα το δει ως έξοδο για να δει κάτι 
που δεν έχει ευκαιρία να πάει στην Αθή-

να κι ίσως παίξει και 20 ευρώ. Αυτός που 
θα παίξει 500 ευρώ δεν νομίζω ότι περι-
μένει το Τρύφωνα Σαμαρά για να παίξει».

Ο Γιώργος Τσαλίκης έχει απορρίψει 
πρόταση να εμφανιστεί σε καζίνο, αλλά 
όχι επειδή θεωρεί κακό ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο. Άλλωστε έχει εμφανιστεί  ως 
προσκεκλημένος καλλιτέχνης σε ξενο-
δοχείο με καζίνο του Λας Βέγκας των 

ΗΠΑ. «Εντάξει εκεί μιλάμε για άλλα με-
γέθη και συνθήκες», επισημαίνει. «Όταν 
μιλάμε για εμφανίσεις καλλιτεχνών στο 
Λας Βέγκας, μιλάμε για εμφανίσεις σε 
ξενοδοχεία με τεράστιους χώρους. Είχα 
πρόταση για να πάω και σε καζίνο στην 
Ελλάδα για εμφάνιση, αλλά τελικά δεν 
έγινε κάποια συνεργασία, όχι όμως επει-
δή το θεωρώ κακό...», καταλήγει ο κ. 
Τσαλίκης.

#έρευνα_γ’_μέρος

Η Έλλη Κοκκίνου 
υποστηρίζει στην 

Karfitsa πως είναι 
γι’ αυτήν δουλειά
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Show... business 
στους «ναούς του τζόγου»

#success_story

Aνοδική πορεία για την Welcome Stores
Γράφει η  Άννα Ανδρεώλα

Σε μια περίοδο που τα επενδυτικά κεφάλαια διστάζουν να «εισβάλουν» στην ελληνική αγορά, έρχεται η αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome 
Stores  να δείξει τον δρόμο της ανάπτυξης. Η δημιουργία μιας πρότυπης, ελληνικής, οικονομικά εύρωστης αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών, η 

οποία δίνει λύσεις και ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Η Welcome Stores είναι μια ελληνική αλυσίδα καταστημάτων 
ηλεκτρικών, με πελατοκεντρική φιλοσοφία. Ξεκίνησε το 2011 από τη Β. Ελλάδα με 19 καταστήματα, (σήμερα έχει φτάσει τα 76) που αποτελούσαν 

υγιείς επιχειρήσεις που αποφάσισαν να αυτοδιαχειρισθούν το μέλλον τους χωρίς να ανήκουν σε κάποιο διεθνή οργανισμό. 

Αν και ο κλάδος των αλυσίδων κατα-
στημάτων ηλεκτρονικών και ηλεκτρι-
κών ειδών έχει χάσει την τελευταία 
5ετία περίπου ένα μεγάλο ποσοστό του 
τζίρου του, ωστόσο η πραγματικότητα 
αυτή κάθε άλλο παρά έχει αποθαρρύ-
νει τις εταιρείες του από το να εξακο-
λουθήσουν να επενδύουν. Μια αυτές 
είναι η ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών 
ειδών Welcome Stores που συνεχίζει 
και επενδύει. Σημειώνεται ότι η  αλυσίδα 
Welcome Stores αυξάνει το μερίδιο της 
σε μια πολύ δύσκολη αγορά. Πιο συγκε-
κριμένα από  τον κλάδο των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών «χάθηκαν» 
περισσότερα από 260 καταστήματα, 8 
εμπορικά σήματα και εκατοντάδες θέ-
σεις εργασίας αφού οι πωλήσεις του 
άγγιξαν μετά βίας τα 2 δισ. ευρώ το 

2015 - 1,989 δισ. ευρώ, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της GfK TEMAX - από τα 3,6 
δισ. ευρώ που ήταν το 2008. Τα μερίδια 
αγοράς της αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
Welcome Stores, βρίσκονται σε ανοδι-
κή πορεία, πιο συγκεκριμένα το 2016 
η Welcome Stores παρουσίασε αύξηση 
των πωλήσεων λιανικής κατά 21%, με 
αποτέλεσμα ο συνολικός τζίρος να δια-
μορφωθεί στα 52 εκατ. ευρώ σύμφωνα 
με τα στελέχη της εταιρείας. Κύρια δρα-
στηριότητα της αλυσίδας είναι η λιανική 
πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
προϊόντων και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης μέσω του δικτύου της, με την 
ταυτόχρονη παροχή πλήρους πακέτου 
υπηρεσιών όπως μεταφορά, εγκατά-
σταση, service. Πρόκειται για μια πο-
λυμετοχική εταιρεία που ξεκίνησε από 

17 επιχειρηματίες και αναπτύσσεται με 
την μέθοδο του franchise. Η στρατηγι-
κή της εταιρείας επικεντρώνεται προς 
την κατεύθυνση της καινοτομίας και της 
διαφορετικότητας. Η Welcome Stores 
έρχεται σαν απάντηση στον κουρασμέ-
νο καταναλωτή από τις μεγάλες απρό-
σωπες και ξένων συμφερόντων αγορές 
ηλεκτρικών. Όπως αναφέρoυν στελέχη 
της εταιρείας, στόχος τους  είναι ο κα-
ταναλωτής σε κάθε κατάστημα  της 
Welcome Stores να νιώθει μοναδικός. 
Η Welcome Stores αποτελούμενη από 
καταστήματα με μεγάλη ιστορία στην 
εμπορία ηλεκτρικών, συνδυάζει την 
εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση 
με την φρεσκάδα, την προστασία και την 
ευελιξία μια νέας δυναμικής, οικονομικά 
υγιούς και καθαρά ελληνικής αλυσίδας. 

Το όραμα της Welcome stores  είναι από 
την αρχή στοχευμένο,  όπως έχουν το-
νίσει στελέχη της εταιρείας είναι η δημι-
ουργία πρότυπης αλυσίδας ηλεκτρικών 
ειδών που ικανοποιεί και δίνει λύσεις σε 
όλες τις ανάγκες του σύγχρονου κατα-
ναλωτή, είναι βιώσιμη,  δίνει κέρδος για 
τους επιχειρηματίες - μέλη της. Σε αυτό 
το σημείο να αναφέρουμε ότι οι τελευ-
ταίες προσθήκες της προαναφερθείσας 
αλυσίδας είναι τα καταστήματα Ζορμπάς 
στην Καρδίτσα, Τζουβάρας στην Άρτα 
και Μποζατζίδης στην Αλεξανδρούπολη. 
Σημειώνεται πως η αλυσίδα έχει ισχυρή 
παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ πλέ-
ον είναι αρκετά δυνατή και στη νησιω-
τική χώρα, διεκδικώντας πλέον ένα ση-
μαντικό μερίδιο στην αγορά ηλεκτρικών 
συσκευών.

Το δίκτυο των 76 πλέον καταστημάτων σε όλη τη χώρα της 
Welcome Stores σημείωσε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 
21% το 2016 αποδεικνύοντας την δυναμική του στην ελληνική 
επικράτεια και τη νησιωτική χώρα.
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#συνέντευξη

Υπ’ ατμόν βρίσκονται οι υπηρεσίες του δήμου Νέας 
Προποντίδας Χαλκιδικής. Μπορεί το καλοκαίρι 
να… αργεί, ωστόσο η διοίκηση εργάζεται πυ-

ρετωδώς προκειμένου να υποδεχτεί τους εκατο-
ντάδες χιλιάδες τουρίστες Θεσσαλονικείς και 
ξένους που επισκέπτονται την περιοχή με 
το που… «βγει» ο Μάιος. Μιλώντας στην 
Karfitsa ο δήμαρχος Νέας Προποντί-
δας Μανώλης Καρράς αναφέρεται 
σε προβλήματα, λύσεις και έργα 
υποδομής που έγιναν τα τελευ-
ταία δυόμιση χρόνια ή θα γί-
νουν το προσεχές διάστη-
μα στον δήμο «βιτρίνα» 
της Χαλκιδικής, της 
πιο τουριστικής 
περιοχής της 
χώρας.

 «Τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα 

του δήμου μετά από 
δυόμιση χρόνια… τα 

λύσαμε» υποστηρίζει ο 
κ. Μανώλης Καρράς. «Και 

τα σκουπίδια μαζεύτηκαν και 
ανάθεση σε εργολάβο που ασχο-

λείται με την καθαριότητα κάναμε. 
Βεβαίως, εχθρός του καλού είναι το 

καλύτερο και γι’ αυτό προσπαθούμε να 
βελτιώσουμε ορισμένες ατέλειες που 
υπάρχουν» υποστηρίζει. 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νέας Προ-
ποντίδας τα τελευταία δυόμιση χρόνια 
επιλύθηκε το σημαντικό πρόβλημα της 
ύδρευσης που αντιμετώπιζε η περιο-
χή. «Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του 
δικτύου ύδρευσης σε επτά χωριά του δή-
μου Ν. Προποντίδας σε: Σήμαντρα, Πορ-
ταριά, Νέα Φλογητά, Παραλία Διονυσίου, 
Ζωγράφου, Νέα Τρίγλια και Νέα Τένεδο. 
Παραδώσαμε επίσης το Γενικό Λύκειο 
Νέας Καλλικράτειας, ολοκληρώνεται το 
αποχετευτικό δίκτυο Φλογητών, Νέων 
Πλαγίων, Σημάντρων. Υλοποιούνται οι 

βιολογικοί καθαρισμοί Τρίγλιας. Σύντομα 
θα ολοκληρωθούν και οι συνδέσεις των 
δημοτικών ακινήτων των παραπάνω χω-
ριών με τα δίκτυα ύδρευσης, οπότε και 
αυτά σύντομα θα παραδοθούν στο δήμο 
και τους συμπολίτες μας. Επίσης υλοποι-
ούμε μελέτες για έργα εσωτερικής οδο-
ποιίας. Έχουμε προχωρήσει στην αποξή-
λωση των παιδικών χαρών του δήμου και 
υλοποιούμε 21 νέες παιδικές χαρές σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές του υπουρ-
γείου» ισχυρίζεται. Όπως σημειώνει ο 
δήμαρχος Νέας Προποντίδας αισθάνεται 
ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μια 
πλειάδα έργων που η περιοχή είχε ανάγκη 
για δεκαετίες ολοκληρώνεται. 

Οι επόμενοι στόχοι

Για το υπόλοιπο μισό της θητείας του, μέ-
χρι το 2019 οπότε και θα στηθούν ξανά 
δημοτικές κάλπες ο δήμαρχος Νέας Προ-
ποντίδας θέτει ως στόχο την ολοκλήρωση 
τριών νηπιαγωγείων και έργων αντιπλημ-
μυρικής προστασίας σε διάφορες περιο-
χές του δήμου. 

Ο ίδιος στέλνει το μήνυμα: «είμαστε προε-
τοιμασμένοι για να υποδεχτούμε τουρίστες 
τους καλοκαιρινούς μήνες». Σημειώνεται 
πως ο δήμος Νέας Προποντίδας διαθέ-
τει συνολικά 40.000 μόνιμους κατοίκους, 
ενώ τους θερινούς μήνες δέχεται περί-
που… 400.000 τουρίστες. «Μεγαλύτερο 
πρόβλημα ήταν η αποκομιδή των σκου-
πιδιών που δεν γινόταν μέχρι το 2014. 
Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε 
οργανωθεί» υποστηρίζει και ξεκαθαρίζει 
ότι τα νερά της περιοχής είναι ελεγμένα 
και πιστοποιημένα και δεν υπάρχει κανέ-
νας φόβος εάν κάνει κανείς μπάνιο. 

Ο κ. Καρράς στέλνει τέλος, μήνυμα και 
στην κεντρική διοίκηση πως «οι δήμοι 
που προσφέρουν τα μέγιστα στον κεντρι-
κό προϋπολογισμό θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται με βάση τα έσοδα με τα οποία 
συνεισφέρουν στο κράτος. Το καλοκαίρι 
με τους 400.000 κατοίκους μας συνεισφέ-
ρουμε αρκετά. Θα πρέπει να δοθούν χρή-
ματα στον δήμο μας για να γίνουν μεγάλα 
αναπτυξιακά έργα υποδομής» καταλήγει ο 
κ. Καρράς. 

Μανώλης Καρράς, δήμαρχος της Νέας Προποντίδας

Έτοιμοι 40.000 μόνιμοι κάτοικοι για 400.000 τουρίστες

Του Βαγγέλη Στολάκη
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#επιχειρηματική_ιδέα

Οι Έλληνες που δημιούργησαν το Airbnb των… αυτοκινήτων
Του Βαγγέλη Στολάκη

Σίγουρα κι εσείς έχετε βρεθεί μποτιλιαρισμένος στην κίνηση του κέντρου της πόλης ή έχετε «πιάσει» τον εαυτό σας να κάνει… κύκλους προκειμένου να βρει 
μια θέση πάρκινγκ, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. «Γιατί δεν κατέβηκα με το αστικό» αναρωτιέστε εσωτερικά, το χέρι σας «κολλάει» στην κόρνα, τα νεύρα σας είναι… 

τεντωμένα και δυσανασχετείτε για την θέση στην οποία βρίσκεστε, δηλαδή του οδηγού! Λύση στο πρόβλημα πάρκινγκ που απασχολεί εκατομμύρια οδηγούς σε όλη 
τη χώρα επιδιώκουν να δώσουν τρεις νέοι επιχειρηματίες με τη διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησαν. 

Ο λόγος για το PARKY (parky.gr) που από 
πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως το… ελληνι-
κό airBnB για αυτοκίνητα. Η καινοτόμα πλατ-
φόρμα απευθύνεται σε διπλό ακροατήριο: 
αυτούς οι οποίοι διαθέτουν έναν χώρο στάθ-
μευσης ο οποίος όμως παραμένει ελεύθερος 
για αρκετές ώρες και σε εκείνους που θέλουν 
να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους κοντά 
στη δουλειά, χωρίς ωστόσο να ξοδέψουν μια 
ολόκληρη περιουσία. Οι πρώτοι, σύμφωνα με 
τους δημιουργούς της πλατφόρμας κερδίζουν 
χρήματα την ώρα που η θέση τους παραμένει 
άδεια, και οι δεύτεροι σταθμεύουν το αυτο-
κίνητό τους και γλυτώνουν πολλές χαμένες 
ώρες στην γύρα με λίγα… ευρώ. 

Δημιουργοί του PARKY, το οποίο γνωρίζει με-
γάλη άνθηση στην Αθήνα και το επόμενο διά-
στημα θα εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις της 
χώρας, είναι η Μαρία-Ζωή Παπαϊωάννου και 
ο Θοδωρής Σωτηρίου. Το τελευταίο διάστημα 
στην ομάδα προστέθηκε και ο Χρήστος Χατζής. 
Η Μαρία-Ζωή Παπαϊωάννου, 25 ετών είναι 
απόφοιτος χρηματοοικονομικών με εργασια-
κή εμπειρία ως business και financial analyst 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τον συνιδρυτή, 

Θοδωρή Σωτηρίου, 24, απόφοιτο διοίκησης 
επιχειρήσεων και πληροφορικής γνωρίζονται 
πολλά χρόνια και έτσι αποφάσισαν να στηρι-
χθούν ο ένας στις δυνατότητες του άλλου. 

Πως λειτουργεί η εφαρμογή; 

Ποια ήταν όμως η αφορμή για την δημιουργία 
της διαδικτυακής αυτής πλατφόρμας; Όπως 
λένε στην Karfitsa οι νεαροί επιχειρηματίες, η 
Μαρία-Ζωή Παπαϊωάννου ήταν καλεσμένη σε 
party γενεθλίων στο κέντρο και δυστυχώς το 
μόνο που πρόλαβε ήταν λίγο από το γλυκό στο 
τέλος. Άργησε διότι δεν έβρισκε να παρκάρει. 
Αυτό όμως που την εκνεύρισε περισσότερο 
ήταν ότι έβλεπε άδειες θέσεις σε πιλοτές πο-
λυκατοικιών χωρίς κάποιο μέσο για να τις χρη-
σιμοποιήσει. Έτσι με τον Θοδωρή Σωτηρίου 
αποφάσισαν να τεστάρουν την ιδέα στο Athens 
Startup Weekend University 2016 και εκεί 
γνώρισαν τον Χρήστο Χατζή (chief engineer).

Η διαδικασία είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι 
ιδιοκτήτες χώρου στάθμευσης (είσοδος πολυ-
κατοικίας, γκαράζ, αυλή κ.α.) που επιθυμούν 
να μισθώσουν το χώρο τους, εγγράφονται 

στην πλατφόρμα, δηλώνουν ώρες και ημέρες 
διαθεσιμότητας και τιμή ενοικίου. Από την 
άλλη, όσοι οδηγοί δεν θέλουν να ψάχνουν να... 
παρκάρουν, μπορούν απλά με λίγα κλικς... να 
βρουν διαθέσιμο χώρο στην περιοχή που επι-
θυμούν. Ο ενδιαφερόμενος οδηγός μπαίνει στο 
site, εντοπίζει στον χάρτη την περιοχή που τον 
ενδιαφέρει (έως και το συγκεκριμένο μέρος) 
και συγκρίνει τιμές και διαθεσιμότητα. Στην 
συνέχεια μπορεί προαιρετικά να επικοινωνή-
σει με τον ιδιοκτήτη για περισσότερες πληρο-
φορίες και πληρώνει ηλεκτρονικά ή μετρητά. 
Έτσι λοιπόν καταφέρνει να βρει parking πριν 
βγει από το σπίτι του, πολύ πιο ασφαλές από το 
πάντα επίφοβο παρκάρισμα στο δρόμο και να 
αποφύγει τον εκνευρισμό την εύρεσης θέσης. 

Θέση στάθμευσης από δυο ευρώ

Σύμφωνα με τους τρεις νεαρούς επιχειρηματί-
ες οι οδηγοί –τουλάχιστον στην Αθήνα- έχουν 
αγκαλιάσει το εγχείρημά τους. Όπως αναφέ-
ρουν στην Karfitsa: «Κρίνοντας από τις κα-
θημερινές εγγραφές είναι σίγουρα κάτι που ο 
κόσμος καταλαβαίνει την αξία του. Ήδη έχουν 
γίνει μακροχρόνιες αλλά και βραχυχρόνιες 

συμφωνίες και ειδικά θέσεις κοντά στο κέντρο 
έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση. Η ελευθερία που 
έχουν στο να ορίζουν οι ίδιοι τιμές και διαθεσι-
μότητα δίνει μια αίσθηση στους ιδιοκτήτες πως 
το Parky είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και όχι 
μια απρόσωπη πλατφόρμα συναλλαγών. Ταυ-
τόχρονα λαμβάνουμε και πολλά σχόλια για το 
Parky από κόσμο που έχει να προτείνει κάτι, να 
εκφράσει την θετικότητα του ως προς το εγχεί-
ρημα μας, ξέρετε, αυτά είναι που μας γεμίζουν 
με την μεγαλύτερη δύναμη, συνδυαστικά με τα 
θετικά νούμερα». 

Οι τιμές ποικίλουν. Μπορεί κανείς να βρει θέση 
βραχυπρόθεσμης μίσθωσης από δύο έως 
τέσσερα ευρώ για οκτώ με δέκα ώρες στάθ-
μευσης αλλά και θέσεις στάθμευσης με με-
γαλύτερη απόκλιση. «Πολλοί ενδιαφερόμενοι 
ξεκίνησαν με μακροχρόνια διαθεσιμότητα αλλά 
ταυτόχρονα κερδίζουν λεφτά και από ημερή-
σιες ενοικιάσεις μέχρι να κλείσουν κάποια μη-
νιαία συμφωνία» αναφέρει στην Karfitsa η κ. 
Παπαϊωάννου. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα 
το PARKY εξυπηρετεί οδηγούς στην Αθήνα, 
σύντομα όμως η εφαρμογή θα εξαπλωθεί σε 
όλη την Ελλάδα. 
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Το 1939 ο Πανταζής Δασκαλιάδης ίδρυσε το ανθο-
πωλείο Πανταζή στη Θεσσαλονίκη. Στο ανθοπωλείο 
Πανταζή συνεχίζουν με επιμονή στην ποιότητα. 
Μαζί με τους καλύτερους παραγωγούς & εισα-
γωγείς, παρέχουν τα ομορφότερα άνθη και φυτά 
εσωτερικού χώρου. Βλέπουν τις νέες τάσεις και σας 
προτείνουν τις πιο καλαίσθητες συνθέσεις. 

Νίκος & Πανταζής Δασκαλιάδης

Διεύθυνση: Πόντου 80, Καλαμαριά 
Τηλέφωνο: 231 045 2626 
Ιστοσελίδα: pantazisflowers.gr

Το κατάστημα Instante ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 1998 με όνειρο την επιτυχία και την καταξίωση 
ανάμεσα σε πολλά ανάλογα καταστήματα στη 
Θεσσαλονίκη και ειδικά στην Καλαμαριά. Μετά απο 
18 χρόνια συνεχούς προσπάθειας και δουλειάς και 
επιλέγοντας τις καλύτερες συλλογές κορυφαίων 
σχεδιαστών το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Με 
άψογο σέρβις και τις καλύτερες τιμές, η εταιρεία 
Instante μπόρεσε να χτίσει και να διατηρήσει την 
καλύτερη φήμη στην αγορά της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα η γαμπριάτικη γωνία του καταστήματος 
προσφέρει εξαιρετικές προτάσεις για να ξεχωρίσει 
ο κάθε γαμπρός σε μία από τις πιο σημαντικές 
στιγμές της ζωής του. Μερικές από τις κορυφαίες 
εταιρείες στο χώρο της μόδας που συνεργάζεται 
η εταιρεία Instante είναι: Hugo Boss, Lagerfeld, 
MonteNapoleone, Angelo Toma, Dino Libero, Guy 
Laroche, Hackett, U.S. Assn, Wellenstyne, me & my, 
Versace V1969, Khujo και Rivieras.

Διεύθυνση: Πασαλίδη 97 Καλαμαριά 
Τηλέφωνο: 2310455669 
Ιστοσελίδα: www.instante.gr

Με απόλυτο σεβασμό και βαθιά γνώση, στο Coquet 
Make up & Nails σας προσφέρονται οι πιο σύγχρο-
νες μέθοδοι ομορφιάς, extensions βλεφαρίδων για 
επιμήκυνση και πύκνωση, ανώδυνο τρύπημα αυ-
τιών – μύτης – ομφαλού περιποίηση άκρων. Νυφι-
κό μακιγιάζ και μακιγιάζ για κάθε περίσταση όπως 
και ημιμόνιμο μακιγιάζ (τατουάζ) προσώπου.

Το ημιμόνιμο τατουάζ φρυδιών με την νέα μέθο-
δο 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 τσι-
μπιδάκι, η ίδια η φύση οι διάφορες ασθένειες (όπως 
η αλωπεκία ή μετά απο χημειοθεραπεία) όπου απου-
σιάζει τελείως το φρύδι. Έτσι, πετυχαίνουν όμορφα 
και καλοσχηματισμενα φρύδια.

Ο φιλόξενος χώρος έχει δημιουργηθεί για να είναι 
αφιερωμένος στην ομορφιά και ευεξία.

Διεύθυνση: Σουμελά 39, Πεζόδρομος Καλαμαριάς 
Τηλέφωνο: 2310 805 552 & 6948 720 780 
Facebook: CoquetMakeUpNails

H εταιρεία Κυφωνίδη δραστηριοποιείται στο χώρο 
του καφέ και των ροφημάτων από το 1953. Όλα αυτά 
τα χρόνια με κύριο κριτήριο πάντα την άριστη ποιό-
τητα προσφέρει στους καταναλωτές σπάνια χαρμά-
νια καφέ όλων των τύπων. Η προσεκτική επιλογή 
της πρώτης ύλης και η σχολαστική επεξεργασία και 
συσκευασία, κατατάσσει τον καφέ μας στην κορυφή 
των ομοειδών προϊόντων, κατέχοντας έτσι σημαντι-
κό μερίδιο της αγοράς αυτής.

Διεύθυνση και τηλ.: Πασσαλίδη 30, τηλ 
2310454870 & Θεμιστοκλή Σοφούλη 17 τηλ. 
2310429814

Δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ όταν ψάχνεις για 
τα κλασικά ουζερί της Θεσσαλονίκης. Επί 22 και 
πλέον χρόνια «Τα Πινελίκια» προσφέρουν μοναδι-
κές γευστικές εμπειρίες, σε έναν από πιο όμορφους 
δρόμους της πόλης, την Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ο 
μοντέρνος ανακαινισμένος χώρος δεν έχασε ούτε 
ικμάδα από την ζεστασιά του ουζερί που συνδυάζει 
την παράδοση και την αγάπη για το φαγητό. Εκεί θα 
βρει κανείς ολόφρεσκα θαλασσινά, ψάρια και αμέ-
τρητα ορεκτικά που θα ικανοποιήσουν και τους πιο 
απαιτητικούς γευσιγνώστες, πάντα σερβιρισμένα 
άψογα. Κι όταν τελειώσει η νηστεία αξίζει να δο-
κιμάσεις τα κρεατικά του, κι αυτά με την ποιότητα 
που έχoυν καθιερώσει «Τα Πινελίκια». Αξίζει να 
σημειωθεί πως «Τα Πινελίκια» εδώ και καιρό προ-
σφέρουν ατομικό μενού 3 πιάτων με κρασί στα 10€, 
όπως επίσης ατομικό μενού με ψάρι στα 13€. Γιατί η 
ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι απρόσιτη.

Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 89, Καλαμαριά 
Τηλέφωνο & FAX: 2310 410555 
Website: www.pinelikia.gr 
E-mail: pinelikia@yahoo.gr 
Facebook: Pinelikia

Το The ariston project, Βρετανικός φορέας εκπαι-
δευτικής τεχνογνωσίας, με μεγάλες συνεργασίες 
με εκπαιδευτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης διεθνώς, αναγνώρισε την MP 
Balatsinos ως εκπαιδευτικό φορέα και ανέλαβε την 
αξιολόγηση των δομών και της εν γένει λειτουργί-
ας της. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η MP 
Balatsinos, ως μια πρωτοπόρος εταιρία διοργά-
νωσης σεμιναρίων, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες 
της με βάση τα πρότυπα μεγάλων εκπαιδευτικών 
φορέων και πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Τα ομορφότερα φυτά στο 
ανθοπωλείο Πανταζή

Instante: Κορυφαίοι σχεδιαστές με 
άψογο σέρβις και τις καλύτερες τιμές

Coquet Make up & Nails: ένας 
φιλόξενος χώρος αφιερωμένος 

στην ομορφιά και την ευεξία

Κυφωνίδη: Ο καφές  
του καλού γούστου

Τα Πινελίκια: Το κλασικό είναι αξεπέραστο

Αναγνώριση της MP Balatsinos 
από το Τhe ariston project

#αυτό_το_μάθατε;

Ένα πρωτοποριακό όσο και μεγάλης σπουδαιότητας 
και αξίας επίτευγμα από φοιτητές μηχανολόγους- 
μηχανικούς της Νέας Μηχανιώνας και όχι μόνο, 
έτυχε πανευρωπαϊκής αναγνώρισης, αφού στον 
διεθνή διαγωνισμό Motostudem, που έγινε στην 
Αραγονία της Ισπανίας, ανάμεσα σε πανεπιστημι-
ακές ομάδες από 10 χώρες, ολοκληρώνοντας με 
επιτυχία όλα τα αγωνίσματα, έχασε για ελάχιστους 
μόνο πόντους την πρωτιά. Πρόκειται για μια 
μοτοσικλέτα τύπου MOTO GP3 (250 c.c.), που έλαβε 
μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, η οποία 
κατασκευάστηκε από 11 φοιτητές (μεταξύ των 
οποίων και συντοπίτες μας από τη Ν. Μηχανιώνα) 
του τμήματος Μηχανολόγων – Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και τη βοήθεια των 
υπευθύνων καθηγητών τους Δ. Γιογκόπουλου και 
Γ. Νενέ.

Η ΣΕΚΑΠ, η ιστορική καπνοβιομηχανία της Ξάνθης, 
ήταν μια από τις εταιρείες που ξεχώρισε στον 
φετινό θεσμό «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορεί-
ου Ελλάδος», καθώς κέρδισε το βραβείο της 
κατηγορίας «Περιφερειακή Αριστεία – Θράκη». 
Το συγκεκριμένο θεσμό διοργάνωσε για πέμπτη 
χρονιά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλά-
δος. Στην ειδική τελετή απονομής των βραβείων, ο 
ΣΒΒΕ βράβευσε τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά 
που πέρασε. Το βραβείο για τη ΣΕΚΑΠ παρέλαβε 
ο αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος, κ. 
Konstantin Galanidi.

Διεθνής διάκριση για φοιτητές 
από τη Νέα Μηχανιώνα

Βραβεύτηκε η ΣΕΚΑΠ 
συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη
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Η JYSK, η Δανέζικη αλυσίδα καταστημάτων με είδη 
σπιτιού, υποδέχεται την άνοιξη παρουσιάζοντας την 
πλούσια γκάμα προϊόντων της για τον κήπο, την βερά-
ντα, το camping και την παραλία. Η JYSK, είναι γνωστή 
σε όλη την Ευρώπη (και πλέον και στην Ελλάδα) για τις 
καταπληκτικές προσφορές της σε είδη σπιτιού και φυ-
σικά στα έπιπλα και τα είδη του κήπου όπου οι πελάτες 
μπορούν να βρουν εξαιρετικές λύσεις για την ανανέωση 
του κήπου και της βεράντας τους.  Έως και το Σάββατο 
18 Μαρτίου στα καταστήματα της JYSK στην Αθήνα, το 
Ελληνικό, τις Αχαρνές, τη Θεσσαλονίκη και την Λάρισα 
αλλά και στο e-shop JYSK.gr οι πελάτες θα βρουν μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων για τον κήπο με την ποιότητα και το 
Σκανδιναβικό design της JYSK σε προσφορές 20 - 50%! 
H ενέργεια Green Days είναι μια ακόμα Σκανδιναβική 
προσφορά από τη JYSK και αποτελεί μια πολύ καλή ευ-
καιρία, από την αρχή ακόμα της άνοιξης, για ανανέωση, 
εξοπλισμό και διακόσμηση του κήπου και της βεράντας 
με οικονομία, στυλ αλλά και την εγγύηση προδιαγραφών 
και ποιότητας JYSK!

Με slogan «Η Θεσσαλονίκη μαθαίνει Ιταλικά!», η εται-
ρεία ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε. αποτελεί το νέο σημείο επαφής 
και γνωριμίας των καταναλωτών της Θεσσαλονίκης με 
τις μάρκες του Ομίλου FCA. Στις ανανεωμένες εγκα-
ταστάσεις της ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε. που βρίσκονται στη 
Θεσσαλονίκη (Δημοσθένους 33, έναντι Λαχαναγοράς), 
λειτουργεί η νέα έκθεση αυτοκινήτων για τις μάρκες Fiat 
και Fiat Professional, καθώς και εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο και φανοβαφείο για τις αντίστοιχες μάρκες και 
επιπλέον για την Alfa Romeo. Οι οδηγοί θα βρουν άνετους 
χώρους parking και φιλικό προσωπικό έτοιμο πάντα να 
εξυπηρετήσει άψογα! Όσοι επισκεφτούν την έκθεση θα 
έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλα τα μοντέλα 
Fiat & Fiat Professional. Η έκθεση λειτουργεί από τις 8.30 
το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Την πρώτη διεθνή τιμητική διάκριση του έβαλε το νερό 
«Άθως», στις 4 Μαρτίου, στο πλαίσιο της DETROP-OENOS 
2017. Η Βιομηχανία – Εταιρεία Εμφιαλώσεως Νερού 
«Άθως Εμφιαλωτική ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «Νερό 
Άθως» δραστηριοποιείται στις Καλύβες Χαλκιδικής από 
το 1989, εδώ δηλαδή και 28 χρόνια και συμμετείχε στη 
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και Συσκευασίας DETROP  -  OENOS  2017 
που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της έκθεσης 
η εταιρία έλαβε τιμητική βράβευση, με την Aπονομή της 
Χρυσής Πλακέτας Xαρακτήρα για το Eπιτραπέζιο Nερό 
«Άθως», στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό GOURMET Νερού 
που διεξήχθη στο Παρίσι, με διοργανωτή τον αναγνω-
ρισμένο από το 2005, Οργανισμού για την Ανάπτυξη των 
Γεωργικών Προϊόντων AVPA και με πάνω από 3.000 συμ-
μετοχές ετησίως, από όλο τον κόσμο.

Η Places & Flavors σε συνεργασία και με πρωτοβουλία 
του δήμου Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε το πρώτο ταξίδι 
του φημισμένου πλέον Made in Thessaloniki Food Basket 
το οποίο και παρουσιάστηκε στο κοινό του Βερολίνου. 
Στην δραστηριότητα παρουσιάστηκαν επίσης προϊόντα 
από την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με την υποστήριξη και του Οργανισμού 
Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής. Στο τραπέζι βρέθη-
καν επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης και 
παρουσιάστηκε η δυναμική της ευρύτερης περιοχής στο 
γαστρονομικό τομέα, αλλά και η σύνδεση με το γαστρο-
νομικό τουρισμό. Το μενού της παρουσίασης, βασισμένο 
πάντα στα προϊόντα του Food Basket, δημιουργήθηκε από 
τους 3 chef ambassadors της Θεσσαλονίκης, Νίκο Τζούμα 
με το μιλφέιγ λαχανικών, Ανδρέα Κλαυδιανό με τη χοι-
ρινή πορκέτα και Ιωάννα Θεοδωρακάκη  με το αρνάκι 
ραγού.

Έπιπλα σπιτιού στη Θεσσαλονίκη 
με αέρα… Δανίας 

Αυτοκίνητα έτοιμα να σας 
εξυπηρετήσουν άψογα! 

Νερό να το πιεις στο ποτήρι  
και με βραβεία! 

Το «καλάθι» της Θεσσαλονίκης 
στο Βερολίνο

#αυτό_το_μάθατε;
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Η Ελλάδα χρειάζεται προοπτική

Η Ν.Δ. δεν θα ψηφίσει 
μέτρα, δεν θα ψηφί-
σουμε το δημοσιονομι-
κό πακέτο, ο λογαρια-
σμός είναι του κ. Τσίπρα 
και του κ. Καμμένου οι 
οποίοι θα τον επωμι-
στούν και θα ψηφίσουν 
μόνοι τους τα μέτρα.

Η συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ φέρνει 
το 4o Mνημόνιο από 
το παράθυρο, ξεκα-
θαρίζουμε την στάση 
μας, το πρόβλημα της 
χώρας σήμερα είναι οι 
καθυστερήσεις της κυ-
βέρνησης Τσίπρα στη 
διαπραγμάτευση, επι-
σημαίνοντας τα χρονικά 
περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά και ο κίνδυνος να μην μπει η χώρα 
στην ποσοτική χαλάρωση μεγάλος.

Χρέος μας είναι να συνθέτουμε και να ενώνουμε, απευθύνουμε ει-
λικρινές και ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία που ξεπερνά τα στενά 
κομματικά πλαίσια της Ν.Δ.

Και αυτοί που δεν μας ψηφίζουν θα θέλουν να πετύχουμε.

Οι πολίτες χρειάζονται προοπτική, την οποία μόνο η μεγάλη δημο-
κρατική και φιλελεύθερη παράταξη μας μπορεί να φέρει.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Σύντομη συνάντηση είχαν το απόγευ-
μα της περασμένης Κυριακής  δυο 
αιρετοί της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος 
για τον υφυπουργό Εξωτερικών 
Γιάννη Αμανατίδη και τον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη οι 
οποίοι είχαν τετ α τετ σε γνωστό στέκι 
της πόλης. Οι δυο άνδρες μίλησαν για 
όλους και για όλα και κυρίως για την 
επανενεργοποίηση του Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού. Στην παρέα 
προστέθηκε λίγο αργότερα και ο 
διευθυντής του πολιτικού γραφείου 
του υφυπουργού Εξωτερικών, Φώ-
της Κοντός και όπως μάθαμε έλυσαν 
πολλές… παρεξηγήσεις. 

Αφού τα πήγαν περίφημα με τους αριθμούς των επισκε-
πτών είπαν να βγάλουν και μια selfie για να θυμούνται την 
AGROTHESSALY 2017. Ο λόγος για τους δυο επικεφαλής 
της ΔΕΘ-HELEXPO, Κυριάκο Ποζρικίδη και Τάσο Τζήκα και 
τους εργαζόμενους της εταιρίας που με την πρώτη έκθεση 
στον… κάμπο «έσκισαν». Οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 
40.000 στην έκθεση της Λάρισας, που φιλοξένησε 167 εκ-
θέτες, 500 επιχειρήσεις από 26 χώρες, αριθμός τριπλάσιος 
έναντι της προηγούμενης διοργάνωσης, ενώ υπερδιπλά-
σιος ήταν ο εκθεσιακός χώρος, που ανήλθε σε 20.000 τ.μ., 
στην Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης. Το επόμενο «ραντεβού» 
της ΔΕΘ-Helexpo με τους ανθρώπους του αγροτικού κλά-
δου είναι η Agrotica, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του 
πρωτογενούς τομέα στην Ευρώπη, η οποία θα διοργανω-
θεί από την 1η έως τις 4 Φεβρουαρίου του 2018.

■ Η περίοδος χάριτος (ή «ασυλίας»)… 
έληξε! Με αυτή τη φράση του Κώστα 
Γκιουλέκα με πολλούς αποδέκτες κυ-
ρίως όμως τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
Γιάννη Μπουτάρη.  Σε συνάντηση που 
είχε με δημοσιογράφους ο βουλευτής 
της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης δήλωσε πως 
από την ημέρα που τελείωσαν οι αυ-
τοδιοικητικές εκλογές συνειδητά δεν 
μίλησε. «Θα σταματήσω να κρατώ αυτή 
την περίεργη ασυλία του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης» σημείωσε με νόημα ο 
υπεύθυνος της ΝΔ για την Μακεδο-
νία και τη Θράκη.  Βάζοντας στο στό-
χαστρό του τον Γιάννη Μπουτάρη, ο 
πρώην επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου 
είπε πως: «πρέπει να βρεθεί επιτέλους 
ένας άνθρωπος να διοικεί την πόλη. Θα 
αρχίσω να μιλάω». Χαρακτήρισε «φιά-
σκο» τον χειρισμό της κακοκαιρίας του 
χειμώνα από πλευράς δήμου Θεσσα-
λονίκης και σημείωσε ότι «αυτά δεν 
πρέπει και δεν μπορούν να γίνονται σε 
επίπεδο Θεσσαλονίκης». Ο κ. Γκιουλέ-
κας αρνήθηκε να απαντήσει εάν θα τον 
ενδιέφερε εκ νέου ο δημαρχιακός θώ-
κος Θεσσαλονίκης ισχυριζόμενος πως 
«είναι πολύ νωρίς για το 2019. Ως βου-
λευτής Θεσσαλονίκης νιώθω την ανά-
γκη να μιλήσω. Το φιάσκο δεν μπορεί 
να συνεχίζεται. Η πόλη αναζητά έναν 
δήμαρχο για να κάνει τη δουλειά…» 
Όχι δεν είπε κάτι για τον συνάδελ-
φο του Σταύρο Καλαφάτη επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο 
Θεσσαλονίκης, ούτε στο γεγονός ότι ο 
κ Μπουτάρης είχε την στήριξη μέρους 
της ΝΔ (βλ συνάντηση του με Μπακο-

γιάννη αλλά και δήλωση του δημάρχου 
ότι  ο κ Μητσοτάκης είναι ο καταλλη-
λότερος για αρχηγός της ΝΔ).

■ Με τόσα ταξίδια στο εξωτερικό για 
τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης έχει 
ενισχυθεί και ο τουρισμός του… εξω-
τερικού! Αυτή τη φορά στο Βερολίνο 
έστειλαν εκπροσώπους η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης και ο Τουριστικός Οργα-
νισμός Χαλκιδικής, προκειμένου να 
παρουσιάσουν σε επαγγελματίες του 
τουρισμού και δημοσιογράφους, ένα 
γαστρονομικό ταξίδι στις γεύσεις της 
Μακεδονικής γης. Η Karfitsa ετοιμάζει 
μεγάλη έρευνα για τα αμέτρητα ταξίδια 
των φορέων και τα όσα κατάφεραν για 
την πόλη και τον τουρισμό της,  οι εκ-
πρόσωποι τους…

■ Με… καθυστέρηση θα γίνει η επίση-
μη πρώτη της Καλυψούς Γούλα στην 
θέση της προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Η κυρία 
πρόεδρος εδώ και μήνες είχε οργανώ-
σει ένα ταξίδι στην Νέα Υόρκη καλε-
σμένη από οργανώσεις ως αντιδήμα-
χος Κοινωνικής Πολιτικής. Τα εισιτήρια 
είχαν «κλειστεί», το πρόγραμμα είχε 
ανακοινωθεί και όπως είναι λογικό 
οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο 
Μπουτάρης δεν ήταν δυνατόν να αλλά-
ξουν όλα όσα σχεδιάζονταν για μήνες. 
Για το λόγο αυτό η επόμενη συνεδρί-
αση του οργάνου θα πραγματοποιηθεί 
στις 27 Μαρτίου, με την… αντιπολίτευ-
ση να βρίσκεται στα κάγκελα λόγω της 
καθυστέρησης.

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

#karfitsomata
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Πήγε στις Βρυξέλλες και την… 
ξενύχτησε! Ο λόγος για την ευρω-
βουλευτίνα της ΝΔ Μαρία Σπυρά-
κη, η οποία την περασμένη βδο-

μάδα είχε τετ α τετ με τον πρόεδρο 
του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη 

στο κέντρο των… Βρυξελλών. Η 
συνάντηση, όπως μαθαίνουμε δι-
ήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες και μεταξύ άλλων συμπερι-
ελάμβανε γνωριμία του αρχηγού 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 
νέους επιχειρηματίες. Την οργά-
νωση του προγράμματος Μητσο-
τάκη ανέλαβε η Μαρία Σπυράκη η 
οποία όπως είναι γνωστό διατηρεί 
άριστες σχέσεις με τον αρχηγό του 
κόμματος πολύ πριν γίνει αρχηγός 

του κόμματος…

Μπορεί ο ίδιος μέχρι στιγμής να διαψεύδει οποιαδήποτε επιστροφή 
του στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι κινήσεις του μαρτυρούν άλλα. 
Αναφερόμαστε στον πρώην βουλευτή και πρώην δήμαρχο Βόλβης 
Δημήτρη Γαλαμάτη ο οποίος… κινείται! Πρόσφατα συναντήθηκε με 

τον Κώστα Καραμανλή… τζούνιορ, βουλευτή Σερρών και  εξάδελφο 
του πρώην πρωθυπουργού. Η συνάντηση έγινε «στα φανερά» σε 

ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Θεσσαλονίκης, στην ιστορική – 
πολιτικά - πλατεία Αριστοτέλους. Όχι δεν ακούσαμε να συζητούν για 

επάνοδο του Καραμανλή στην αρχηγία… (πχ  ύστερα από ήττα του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στις προσεχείς εκλογές).

Άρωμα… γυναίκας και μάλιστα Θεσσαλονικιάς 
έχει πλέον το πολιτικό συμβούλιο του ΠΟΤΑΜΙΟΥ. 
Μετά τις σχετικές εκλογές και κατόπιν πρότασης 
του ιδίου του επικεφαλής του κόμματος, Σταύρου 
Θεοδωράκη συμμετέχει σε αυτό η γνωστή δικη-
γόρος Γιάννα Παναγοπούλου. Σημειώνεται πως 
το πολιτικό συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο 
του κόμματος το οποίοι καθορίζει την «γραμμή» 
που θα ακολουθηθεί εντός και εκτός… κοινο-
βουλίου!
Ο αρχιτέκτονας της Νέας Παραλίας ανέλαβε 
να… καλλωπίσει το πρώην στρατόπεδο Παύ-
λου Μελά. Ο Πρόδρομος Νικηφορίδης ανέλαβε 
ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Δημήτρη Δε-
μουρτζίδη και εδώ και λίγες ημέρες ορίστηκε 
ως επικεφαλής της ομάδας που θα σχεδιάζει 
και θα μεταμορφώσει το πρώην στρατόπεδο σε 
μητροπολιτικό πάρκο! Δεν ακούσαμε πάντως 
από συναρμόδια χείλη, ότι και «θάλασσα θα τους 
πάει ο δήμαρχος»

 «Αυτή είναι η αριστερή πολιτι-
κή, σκληρή και ανάλγητη» είπε 
μεταξύ άλλων σε συνέντευξη 
που παραχώρησε ο βουλευτής 
της ΝΔ από τη Β’ Θεσσαλονίκης, 
Σάββας Αναστασιάδης «η δική 
μας θέση είναι ξεκάθαρη και εί-
ναι αυτή που ήταν και όταν ήμα-
σταν κυβέρνηση.. Από τη στιγ-
μή που η χώρα έφτασε εκεί που 
έφτασε και μπήκε κάτω από τα 
μνημόνια και την επιτήρηση, ο 
μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί 
αυτό το πρόβλημα και λιγότερο 
επώδυνα για τον πολίτη είναι να 
φύγουμε όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα. Δηλαδή να είμαστε 
συνεπείς σε αυτά που δεσμευό-
μαστε να κάνουμε. Να κλείνου-
με στην ώρα τους όλα  αυτά που 
συζητάμε τώρα επί δύο χρόνια» 
Αμήν.

 «Όργωσε» την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας η αδελφή του προέδρου της ΝΔ, 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ντόρα Μπακογιάν-
νη την περασμένη βδομάδα βρέθηκε στην 
Θεσσαλονίκη μίλησε σε συναντήσεις και… 
συνεστιάσεις. Μεταξύ άλλων πήγε και στο 
Πανόραμα όπου συναντήθηκε με τον δήμαρ-
χο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και μίλησε σε εκδή-
λωση που συνδιοργάνωσε με τον βουλευτή 
Β’ Θεσσαλονίκης και πρ. υπουργό Θεόδωρο 
Καράογλου. Όπως μάθαμε η πρ. υπουργός 
συνεχάρη τον «πιο αποτελεσματικό δήμαρ-
χο της Θεσσαλονίκης και μάλιστα στα δύ-
σκολα (με μνημόνια, παγετούς κλπ)»

#karfitsomata
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Η αντιπαράθεση βρίσκεται στο… κόκκινο στο δήμο Παύλου Μελά. Διοίκηση και αντιπο-
λίτευση μαλώνουν για το ΣΜΑ Ευκαρπίας. Με αφορμή ανακοίνωση του δημάρχου της 
περιοχής Δημήτρη Δεμουρτζίδη - πως δεν πήγε στα εγκαίνια του έργου γιατί πρέπει πρώ-
τα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του δήμου - ο επικεφαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ 
Δήμου Παύλου Μελά, Γιώργος Λίλτσης εξέδωσε άλλη ανακοίνωση! Αναφέρει μεταξύ 
άλλων: «Δυστυχώς η διοίκηση του δήμου μας για άλλη μια φορά απλώς ακολουθεί τα 
γεγονότα και δεν τα προκαλεί. Δυόμιση χρόνια μετά την εκλογή της, ζητά εξηγήσεις για 
το... ΣΜΑ. Ζητά υλοποίηση δεσμεύσεων κατόπιν εορτής... Αφού πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια και κόπηκαν οι... κορδέλες. Οι πολίτες επιτέλους πρέπει να μάθουν την αλήθεια 
για αυτά που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία τη δική τους και των παιδιών 
τους. Όλοι οι δήμοι πανηγυρίζουν για το έργο διότι επωφελούνται από την παρουσία του 
ΣΜΑ στην Ευκαρπία». 

■ Από αντιπεριφερειάρχες του Τζιτζικώστα… βουλευτές; Το τελευ-
ταίο διάστημα στα «πηγαδάκια» της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης 
ακούμε συχνά τα ονόματα των Κώστα Γιουτίκα και Φάνη Παππά για 
την Β’ Περιφέρεια, όταν στηθούν κάλπες. Αν και στενοί συνεργάτες 
του Απόστολου Τζιτζικώστα και οι δυο στην δεύτερη διαδικασία στή-
ριξαν με θέρμη την υποψηφιότητα Μητσοτάκη, κάτι που σημαίνει ότι 
ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα έχει λόγο να αντι-
δράσει σε ενδεχόμενη υποψηφιότητά τους. Μην σας πούμε ότι θα τους 
ήθελε και τους δυο εντός Βουλής!

■ «Ζηλεύω γιατί στην Αθήνα δεν έχουμε τέτοιο δημαρχείο και τέτοιες 
εγκαταστάσεις». Και τέτοιο δήμαρχο θα πούμε εμείς! Αναφερόμαστε 
στις δηλώσεις της πρώην υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη από το Πα-
νόραμα Θεσσαλονίκης. Η κ. Μπακογιάννη συναντήθηκε μεταξύ άλλων 
με το δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και συζήτησε μαζί 
του για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης για περίπου μισή ώρα. Είπε 
πως το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι «ταφόπλακα για την αυτοδιοί-
κηση» και δεν παρέλειψε να… ευλογήσει τα… γένια και το έργο του 
Καϊτεζίδη!

■ Ο ίδιος ούτε διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει ότι θα είναι υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον πρώην αντιπεριφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας και νυν υπεύθυνο του οργάνου για το προσφυ-
γικό στην Β. Όλγας, Χάρη Αηδονόπουλου. Ο κ. Αηδονόπουλος είναι 
αποφασισμένος να επιστρέψει στο δημαρχείο της πόλης και όχι ως... 
κλητήρας αλλά ως... δήμαρχος. Μένει να δούμε εάν οι... διαρροές θα 
γίνουν και επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας για τον δημαρχιακό 
θώκο το 2019. ΥΓ: Βέβαια, ο κ. Αηδονόπουλος δεν πιστεύουμε πως 
ελπίζει σε... «γαλάζια» στήριξη!

SMS: Ακούμε πως στην πρόσφατη φιέστα που «στήθηκε» στο πρώην στρατόπεδο 
Παύλου Μελά με αφορμή την παράδοση της σύμβασης παραχώρησης ορισμένοι αι-
ρετοί… «στράβωσαν» με στέλεχος της διοίκησης που τους ζήτησε να… σηκωθούν 
από τις πρώτες σειρές για να καθίσουν ο Πάνος Καμμένος και οι συνεργάτες του. 

SMS: Αληθεύει πως ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτής Σπύρος 
Βούγιας ξεκίνησε τις συναντήσεις με τα δυσαρεστημένα στελέχη της «Πρωτοβουλί-
ας», προκειμένου να τους ενημερώσει για την πρόθεσή του να διεκδικήσει το δήμο 
της Θεσσαλονίκης το 2019; Φανταστείτε πως αισθάνεται όταν και αυτοί του… ανα-
κοινώνουν ότι προτίθενται να ηγηθούν ψηφοδελτίου. 

Ο κόσμος το έχει... τούμπανο κι αυ-
τοί κρυφό καμάρι! Αναφερόμαστε 
στους... ΣΥΡΙΖΑίους της Καλαμα-
ριάς, οι οποίοι όπως μαθαίνουμε το 
2019 θα δώσουν στήριξη στον νυν 
δήμαρχο της περιοχής Θεοδόση 
Μπακογλίδη. Όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά στην KARFITSA κορυ-
φαίος κυβερνητικός παράγοντας: 
«εάν θέλουμε να έχουμε αντίκρισμα 
στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει 
να προχωρήσουμε σε ευρύτερες 
συνεργασίες». Βέβαια ο νυν επικε-
φαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Καλαμαριά και πρώην πρόε-
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Μανόλης Λαμτζίδης 
δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει 
τα... όπλα. Δηλώνει σε κάθε τόνο 
«παρών» και έτοιμος να ριχτεί στην 
μάχη του σταυρού. Λέτε, να ζήσουμε 
και... αντάρτικα στον ΣΥΡΙΖΑ;

Απορία:
Αληθεύει πως εδώ και λίγο καιρό δυο αιρετοί 

του νομού Θεσσαλονίκης δεν λένε ούτε... «κα-
λημέρα»; Όπως μαθαίνουμε ο λόγος του μεταξύ 
τους καυγά έχει να κάνει με ζητήματα... επι-

κοινωνίας. «Στράβωσαν» που λέτε γιατί ο ένας 
εκτιμά ότι ο άλλος είχε περισσότερη... προβολή 
σε τοπικά και πανελλαδικά ΜΜΕ με αφορμή ένα 
ζήτημα επικαιρότητας που απασχόλησε πρόσφα-
τα την πόλη. Τι να πούμε, έχουν και οι... καρε-

κλοκένταυροι τα προβλήματά τους!

#downtown
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#politics

Είναι μόλις 25 ετών, δικηγόρος, εκλεγμένος με την παράταξη του 
Μπουτάρη στο δήμο της Θεσσαλονίκης και πρόσφατα τον πήρε 
το… «Ποτάμι» ως γραμματέα του κόμματος στην πρώτη περι-

φέρεια. Ο Πέτρος Τερζής εδώ και λίγες εβδομάδες εξελέγη στην 
εν λόγω θέση μετά από τις σχετικές εσωκομματικές εκλογές. 
Αποφάσισε να «πέσει» στα βαθιά την ώρα που το κόμμα του 
Σταύρου Θεοδωράκη καταγράφει (τουλάχιστον δημοσκο-
πικά) τα χαμηλότερα ποσοστά από την ίδρυσή του και 
πολλοί το… εγκαταλείπουν. Ξέρει ότι την έδρα στην 
Α’ Θεσσαλονίκης την «κρατάει» ο αρχηγός του 
κόμματος και παρόλα αυτά αποφάσισε να έχει 
πιο ενεργή συμμετοχή στα κομματικά δρώ-
μενα. Μιλώντας στην Karfitsa ο Πέτρος 
Τερζής ξεκαθαρίζει πως στις ερχόμενες 
εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος βου-
λευτής, αναφέρεται στους στόχους 
του για την οργάνωση που πρό-
σφατα ανέλαβε, μιλά για τον 
Σταύρο Θεοδωράκη και τα 
λάθη του και αποκαλύπτει 
τι θα έκανε εάν γινόταν 
για μια ημέρα… Αλέ-
ξης Τσίπρας!

Γιατί ένας νέος άν-
θρωπος να ασχολη-

θεί με την πολιτική; Δεν 
έχει… άλλες δουλειές;

Ένας νέος έχει πολλές δουλειές 
να δοκιμάσει ή να ακολουθήσει. Και 

προσωπικά έχω κάνει δουλειές και δου-
λειές. Από σερβιτόρος και ιντερνετάκιας, 

μέχρι σήμερα, δικηγόρος. Η πολιτική όμως 
δεν είναι δουλειά. Είναι πάθος. Είναι η σκέψη 
ότι μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή σου ή τη 
δουλειά σου και μαζί με τη δική σου να βελ-
τιώσεις και του διπλανού σου. Αυτή η σκέψη, 
με σαγηνεύει. Δεν έχω φυσικά τη μαγική συ-
νταγή για να ζήσουν αυτοί καλά κι εμείς κα-
λύτερα. Έχω τις ιδέες στις οποίες πιστεύω και 
με τις οποίες θα προσπαθήσω στη ζωή μου να 
αλλάξω ό,τι μπορώ για μένα, για τον δίπλα μου 
και για τον κάτοικο ενός μακρινού χωριού της 
Ελλάδας που δεν έχω ακόμα γνωρίσει. 

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την οργάνω-
ση της Α’ Θεσσαλο-
νίκης, της οποί-
ας εκλεχθήκατε 
γραμματέας πριν 
λίγες εβδομά-
δας; 

Φιλοδοξώ να 
δώσω στα μέλη 
της οργάνωσης 
έναν λόγο να 
τρέξουν, 

να μιλήσουν και να παλέψουν για τις ιδέες του 
Ποταμιού. Να τους κάνω να πιστέψουν πως 
όταν ιδρώνεις για να διαδώσεις μια ιδέα στο 
τέλος της ημέρας θα κοιτάζεις το ταβάνι του 
σπιτιού σου κουρασμένος μα δικαιωμένος. Θα 
νιώθεις νικητής. Εδώ που φτάσαμε αυτό χρει-
αζόμαστε. Ανθρώπους που θέλουν να γίνουν 
νικητές. Τέτοιους ανθρώπους θέλω να δια-
μορφώσουμε όλα τα μέλη στη Θεσσαλονίκη. 

Ποιο είναι το πιο… περίεργο σχόλιο που 
σας έκαναν για τα νέα σας καθήκοντα; 

Άντε κουφάλα τώρα θα έχεις και έξτρα μισθό! 

Τελικά, από πού… μπάζει το «Ποτάμι» με 
αποτέλεσμα την δημοσκοπική «κατρακύ-
λα» του κόμματος; 

Το «Ποτάμι» επέλεξε το δύσκολο δρόμο. Ξέ-
ρετε, σε μια χώρα που ξοδεύει πολιτικό χρόνο 
να συζητάει για το αν «μας βάλανε σε Μνημό-
νιο με φουσκωμένα νούμερα» δεν είναι εύ-
κολο να μιλάς για αξιολόγηση του Δημοσίου, 
για γεφύρωση του διαγενεακού προβλήματος 
στο ασφαλιστικό, για διαχωρισμό κράτους και 
εκκλησίας. Η εμμονή μας με αυτά μας έφαγε, 
τι να πω. Δε βάλαμε κι εμείς λίγο λαϊκισμό στο 
κρασί μας. Και την πάθαμε. 

Εκτός από στέλεχος του Ποταμιού, είστε 
και εκλεγμένος κοινοτικός σύμβουλος 
της «Πρωτοβουλίας». Πως σχολιάζετε τις 
τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της 
διοικούσας παράταξης του δήμου Θεσσα-
λονίκης; 

Ο δήμαρχος έλαβε κάποιες αποφάσεις. Απο-
φάσεις που είχε νομοθετικά κάθε δικαίωμα 
να λάβει. Ήταν απρόσμενες; Σε μένα ναι. Δεν 
περίμενα να αλλάξει τον πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου. Ο κ. Αβραμόπουλος υπήρξε 
ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Πρωτοβουλίας 

και πρώτος σε σταυρούς στις εκλογές. 
Ο δήμαρχος, εγκαινιάζει την πιο 

κρίσιμη περίοδο της πενταετίας 
με εντελώς νέο σχήμα. Όλοι στο 
τέλος θα κριθούμε. Και ο δή-
μαρχος και ο κ. Αβραμόπουλος 
κι εγώ ο ίδιος. Επιτρέψτε μου 
όμως ένα σχόλιο. Το 2010, 18 
χρονών τότε, έζησα τις ιστορι-
κές στιγμές της νίκης μας ως 
εθελοντής μαζί με τον αδερφό 
μου. Εκείνη η νίκη ήταν μια 
νίκη που δεν μας τη χάρισαν 
στελέχη. Ήταν μια εκλογική 

νίκη ψυχής. Ψυχής των ανθρώπων που «το 
πίστεψαν», όπως έλεγε το σύνθημα μετά  την 
πρώτη Κυριακή. Για την πρωτοβουλία ακόμα 
μεγαλύτερος κίνδυνος από την απώλεια στε-
λεχών της είναι η απώλεια της «ψυχής» της. 
Αυτήν πρέπει να «σώσουμε».  Σε παραπέμπω 
και σε σχετικό άσμα της Πρωτοψάλτη.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος του Σταύ-
ρου Θεοδωράκη; 

Ο επικεφαλής συγκέντρωσε εξαιρετικούς 
ανθρώπους από κάθε μετερίζι του προοδευ-
τικού πολιτικού και κοινωνικού φάσματος. 
Αυτούς τους ένωσε με την προσωπικότητά 
του, περισσότερο κάτω από  προτάσεις και όχι 
κάτω από ιδέες. Τις ιδέες της Ανοιχτής κοινω-
νίας, της Δημοκρατίας και της αναδιανομής 
του πλούτου. Όταν λόγου χάρη την πρόταση 
για αξιολόγηση του Δημοσίου την ακούσεις 
και αλλού θα φύγεις. Την ιδέα που σε ενώνει 
με τον άλλον, όμως, θα δυσκολευτείς πολύ να 
την πουλήσεις. 

Εάν για μια ημέρα γινόσαστε… Αλέξης 
Τσίπρας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 
θα κάνατε; 

Θα έλεγα στον κόσμο τι πίστευα ότι ήταν Αρι-
στερά και τι τελικά, μετά από 2 χρόνια εξουσί-
ας, πιστεύω σήμερα ότι είναι. 

Πολλοί προεξοφλούν ότι το Ποτάμι δεν θα 
είναι στην επόμενη Βουλή. Τι απαντάτε; 

Μια Βουλή χωρίς Το Ποτάμι, θα είναι κακό 
σημείο των καιρών. Γιατί θα δείχνει ότι η πιο 
ρεαλιστική πρόταση για την έξοδο της χώρας 
από την κρίση ηττήθηκε πανηγυρικά. 

Σκοπεύετε να «κατεβείτε» για βουλευτής; 
Η Α’ Θεσσαλονίκης είναι «πιασμένη» από 
τον κ. Θεοδωράκη… 

Δε θα κατέβω για βουλευτής μέχρι να πατήσω 
καλά στα πόδια μου ως δικηγόρος. Όχι απα-
ραίτητα γιατί πιστεύω ότι «οι πολιτικοί πρέπει 
να έχουν ένσημα», αλλά γιατί δε θέλω να είμαι 
δεμένος επαγγελματικά με το λειτούργημα 
του βουλευτή. Θέλω να μπορώ να φύγω. 

Τελικά, ας το πάρει το… Ποτάμι. Θα «κολ-
λήσετε» με το ΠΑΣΟΚ ή τη ΝΔ; 

Αν θέλαμε να κολλήσουμε κάπου δε θα λεγό-
μασταν Ποτάμι, θα λεγόμασταν «Δέλτα Αξιού».   
Το ποτάμι εκ φύσεως και εκ συνειδήσεως πάει 
πάντα μπροστά μέχρι να πιάσει θάλασσα.

Πέτρος Τερζής, επικεφαλής «Ποταμιού» Α’ Περιφέρειας – δικηγόρος

‘Ενας γραμματέας ετών 25 στη Θεσσαλονίκη 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Επίσκεψη  
Σταύρου  
Θεοδωράκη  
στη ΔΕΘ / φωτό: 
Θοδωρής  
Μανωλόπουλος
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#πόλη

«Σεξ…αλονίκη» λόγω κρίσης
«Συνδυάζοντας κέρδος και… απόλαυση αντιμετω-

πίζουμε την οικονομική κρίση» όπως είπαν 
στην karfitsa κυρίως νέοι και νέες που 

αναζητούν στα… σεξουαλικά τους προσόντα, μια 
παράλληλη (και… αφορολόγητη) πηγή εσόδων 
και επιβίωσης. Είναι οι… εκδιδόμενοι της δι-
πλανής πόρτας. Δεν θεωρούν τους εαυτούς 
τους επαγγελματίες του σεξ και δηλώνουν 
ερασιτέχνες «άντε μετά βίας… ημιεπαγ-
γελματίες». Τις δε ώρες που δεν προ-
σφέρουν «ηδονή με το αζημίωτο», 
τους συναντάς και τους βρίσκεις 
στις «κανονικές» τους δου-
λειές και συνήθειες.

«Εγώ τις πρωινές ώρες εί-
μαι σερβιτόρος» λέει στην 
Karfitsa ο Σπύρος Α. 27 ετών. 
«Άλλα παιδιά που το κάνουν 
αυτό, είναι φοιτητές ή φοι-
τήτριες, συνήθως από άλλες 
πόλεις από εκείνες που σπου-
δάζουν. Εξασφαλίζουν έτσι 
ένα καλό… χαρτζιλίκι για την 
περίοδο των σπουδών τους, 
ώστε να μη ζητάνε συνέχεια 
από τους γονείς τους. Άλλοι 
είναι άνεργοι που προσπαθούν 
να τα βγάλουν πέρα έτσι, μέ-
χρι να βρουν κάποια δουλειά, 
ή και εργαζόμενοι, όπως εγώ, 
με μισθούς που δεν φτάνουν 
για να ζήσεις. Φυσικά δεν 
μπορώ να πω ότι αισθάνομαι 
αναγκασμένος να προσφέρω 
σεξουαλικές υπηρεσίες  με 
αμοιβή. Η αλήθεια είναι ότι 
το απολαμβάνω κιόλας... Ξε-
κινάω με αισθησιακό μασάζ, 
άλλοτε σταματάνε όλα σε αυτό, 
άλλοτε υπάρχει και συνέχεια. 
Ίσως είμαι τυχερός, αλλά δεν 
μου έχει ζητηθεί ποτέ ως 
τώρα να προσφέρω υπηρεσίες 
χωρίς να το απολαύσω παράλ-
ληλα». Ο Σπύρος ήταν αυτός, 
από μια σειρά ανδρών και γυ-
ναικών - με σχετικές αγγελίες 
στο διαδίκτυο - που δέχτηκε 
να μας μιλήσει γι αυτή την… 
παράλληλη δραστηριότητά του 
και να φωτογραφηθεί (έστω 
πλάτη), στη διάρκεια της απο-
καλυπτικής κουβέντας μας…

«Μέχρι και 200 ευρώ  
για 1-2 ώρες»

Η 22χρονη (κατά την αγγελία 
της) Έλσα, ήταν η μόνη από 
τις κοπέλες που αρκέστηκε 
να πει δυο λόγια τηλεφωνικά, 
αρνούμενη περαιτέρω τετ-α-

τετ με γυναίκα δημοσιογράφο. 
«Δεν θέλω δημοσιότητα, ούτε 
καν υποψία της, γιατί αν μά-
θουν οι δικοί μου τι κάνω θα… 
πεθάνουν» εξηγεί. «Τι να σας 
λέω τώρα; Πόσο δύσκολο εί-
ναι να είσαι φοιτήτρια σε άλλη 
πόλη;Δεν ξέρετε τα έξοδα των 
σπουδών; Δεν ξέρετε τα προ-
βλήματα και την ανέχεια των 
γονιών;». Στην επισήμανση, 
ότι οι φωτογραφίες που συ-
νοδεύουν την αγγελία της στο 
διαδίκτυο, αποτελούν πιο επι-
κίνδυνη δημοσιότητα από μια 
ανώνυμη συνέντευξη, απαντά 
«Οι φωτογραφίες μου μοιά-
ζουν αλλά δεν είμαι εγώ…». 

«Για τις κοπέλες, είναι και πιο 
εύκολο και πιο προσοδοφό-
ρο, επειδή η “πελατεία” είναι 
ασφαλώς πολυπληθέστερη 
γεγονός όμως που κάνει και 
τον κίνδυνο να… εκτεθούν 
μεγαλύτερο», επισημαίνει ο 
Σπύρος. «Για τους άντρες, δεν 
είναι το ίδιο. Μια κοπέλα θα 
πάρει 100, 150, ή 200 ευρώ 
για 1-2 ώρες και το τηλέφωνό 
της θα χτυπάει σχεδόν κάθε 
μέρα από ενδιαφερόμενους. 
Εγώ θα πάρω 30, 40, 50 ευρώ 
τη φορά, με 3-4 κλήσεις την 
εβδομάδα και σπάνια από μό-
νες γυναίκες, όχι επειδή δεν 
το θέλουν, αλλά επειδή φο-
βούνται να επιδιώξουν να συ-
ναντηθούν με έναν άγνωστο 
για σεξ σε κάποιο ξενοδοχείο. 
Εμένα με καλούν συνήθως 
ζευγάρια που θέλουν να πραγ-
ματοποιήσουν τη φαντασίωση 
της γυναίκας για… τρίο με 
δύο άντρες. Και το κουμάντο 
σεξουαλικά σε αυτά τα ζευ-
γάρια το κάνουν συνήθως οι 
κυρίες, που συχνά έχουν θέμα 

Της Φιλίας Νομικού

Εντείνεται η ανησυχία 
στην αγορά 
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της κυβέρνησης, το 2017 
αναμένεται να είναι έτος ανάπτυξης για την 
ελληνική οικονομία. Ωστόσο η κατάσταση 
που επικρατεί στην πραγματική οικονομία 
δεν επιτρέπει περιθώρια αισιοδοξίας. Ήδη 
από την αρχή της χρονιάς, επιχειρήσεις και 
εργαζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν 
μια νέα φοροκαταιγίδα, ενώ εκτιμάται ότι το 
2017 οι φόροι και οι εισφορές θα υπερβούν 
το 60% του εισοδήματος των Ελλήνων. 
Περίπου 6 εκατομμύρια φυσικά και νομικά 
πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν 2,5 
δισ. ευρώ επιπλέον σε φόρους, σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος. Σε αυτές τις 
επιβαρύνσεις προστίθεται η αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, που ισοδυναμεί 
με μείωση εισοδήματος για μεγάλες ομάδες 
μισθωτών, αλλά και η πρωτοφανής αύξηση 
των εισφορών για συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες ελευθέρων επαγγελματιών. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες, η επιχειρηματική 
επιβίωση ισοδυναμεί με καθημε-

ρινή μάχη. 

Όσο η ελληνική η οικονομία 
ακροβατεί, τόσο τα λουκέτα 
στις ελληνικές επιχειρήσεις θα 

συνεχίζουν με αμείωτη ένταση. 
Είναι χαρακτηριστικό πως στους 

δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος 
έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

μητρώου του ΒΕΘ, μόλις 51 επιχειρήσεις 
έκαναν έναρξη, ενώ τριπλάσιες (164) οδη-
γήθηκαν σε αναστολή εργασιών. Το αντί-
στοιχο περσινό διάστημα 201 επιχειρήσεις 
κατέβασαν ρολά, ενώ 56 έκαναν εγγραφή. 

Όσο δεν επανέρχεται η κανονικότητα 
στην ελληνική αγορά δεκάδες επενδύσεις 
πολλών εκατομμυρίων ευρώ, μέσω των 
οποίων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
χιλιάδες θέσεις εργασίας θα μένουν στα 
συρτάρια.

Το δυστύχημα και αυτό που το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, δεν φαίνεται 
να αντιλαμβάνεται, είναι πως προσπαθεί 
να αντλήσει έσοδα από μια... δεξαμενή 
που έχει στερέψει. Και όλα αυτά μετά από 
σχεδόν 8 χρόνια ύφεσης, όπου ο πλούτος 
των ελληνικών νοικοκυριών υποχώρησε 
σε ποσοστό 37,5% σύμφωνα με μελέτη της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η σημαντικότερη, σε αυτή τη φάση, προϋ-
πόθεση για να βελτιωθεί η κατάσταση εντός 
του 2017 είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, 
η οποία  καταγράφει μνημειώδη καθυστέ-
ρηση. Είναι κατανοητό ότι η αδιαλλαξία και 
η αδυναμία συμφωνίας μεταξύ των θεσμών 
και της κυβέρνησης επιβαρύνει τη θέση 
της Ελλάδας, που θα κληθεί να πάρει νέα 
εξοντωτικά μέτρα. 

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σε συν-
δυασμό με τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκό-
τερου φορολογικού περιβάλλοντος για την 
επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, την 
επιτάχυνση της διαδικασίας διαχείρισης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την 
συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων, αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
μπορεί να ξεκινήσει μια θετική πορεία για 
την οικονομία και την αγορά. 

*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονί-
κης και Ά αντιπρόεδρος ΚΕΕ.
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#πόλη

«Σεξ…αλονίκη» λόγω κρίσης

σίζουν να τολμήσουν το πέρασμα της λεπτής 
γραμμής ανάμεσα στη φαντασίωση και στην 
πραγματικότητα» μας λέει ειδικός του είδους. 
«Οι πραγματικοί swingers, εμείς που έχουμε 
το swinging ως lifestyle, συνήθως απεχθανό-
μαστε εκείνους που το κάνουν επάγγελμα», 
εξηγούν στην Karfitsa ο Πέτρος και η Ελένη, 
ζευγάρι στην ηλικία των 40 ετών περίπου, 
που ασχολούνται με το swinging εδώ και έξι 
χρόνια. «Για ζευγάρια που το τολμούν και εί-
ναι πρωτίστως καλά μεταξύ τους σε όλα τα 
επίπεδα, είναι και ένας τρόπος διασκέδασης 
και μια μορφή socializing με άλλα ζευγάρια 
που έχουν κοινά ενδιαφέρονται… πέρα από τα 
στερεότυπα», εξηγούν. «Μέσα από διαδικτυα-
κές κοινότητες για swingers έχουν προκύψει 
πολύ όμορφες παρέες με δραστηριότητες που 
ξεπερνούν το σεξ. Γι` αυτό άλλωστε, αυτές οι 
κοινότητες, τους “επαγγελματίες” τους… ξερ-
νάνε. Συχνά και η υποψία πως κάποιο ζευγάρι 
επιχειρεί άγρα πελατών, αρκεί για τη διαγρα-
φή του από τη διαδικτυακή κοινότητα».

«Δεν αισθάνομαι πως είναι… πορνεία»

Το παράνομο της υπόθεσης απασχολεί, αλλά 
όχι σε βαθμό αποτρεπτικό. «Δεν αισθάνομαι 
πως είναι πορνεία αυτό που κάνω», λέει ο 
Σπύρος. «Παίρνω βέβαια τα μέτρα μου, για να 
εξασφαλίσω ότι αυτός που μου τηλεφωνεί… 
δεν είναι αστυνομικός, αλλά δεν θεωρώ πως 
κάνω έγκλημα ρε παιδιά. Άλλωστε, αν το κα-
λοσκεφτείτε, με τα λάδια για το μασάζ και με 
τις βενζίνες, επειδή κατοικώ σε επαρχιακή 
πόλη, ίσα που βγάζω τα έξοδά μου για κάτι 
που απολαμβάνω τελικά. Και έτσι το ξεκίνησα 
άλλωστε. Βρέθηκα καλεσμένος 2-3 φορές σε 
πάρτι swingers και gangbang (πολλοί άντρες 
με μία γυναίκα) ως… έξτρα άντρας, αποκόμισα 
πολύ καλά σχόλια από τις κυρίες, μετά έκατσα 
και διάβασα για τεχνικές μασάζ και διάφορα 
βιβλία περί φαντασιώσεων, γυναικείου οργα-
σμού και είπα να το αναπτύξω περισσότερο, 
με τις αναγκαίες προφυλάξεις αυτονόητες».

τετ με γυναίκα δημοσιογράφο. 
«Δεν θέλω δημοσιότητα, ούτε 
καν υποψία της, γιατί αν μά-
θουν οι δικοί μου τι κάνω θα… 
πεθάνουν» εξηγεί. «Τι να σας 
λέω τώρα; Πόσο δύσκολο εί-
ναι να είσαι φοιτήτρια σε άλλη 
πόλη;Δεν ξέρετε τα έξοδα των 
σπουδών; Δεν ξέρετε τα προ-
βλήματα και την ανέχεια των 
γονιών;». Στην επισήμανση, 
ότι οι φωτογραφίες που συ-
νοδεύουν την αγγελία της στο 
διαδίκτυο, αποτελούν πιο επι-
κίνδυνη δημοσιότητα από μια 
ανώνυμη συνέντευξη, απαντά 
«Οι φωτογραφίες μου μοιά-
ζουν αλλά δεν είμαι εγώ…». 

«Για τις κοπέλες, είναι και πιο 
εύκολο και πιο προσοδοφό-
ρο, επειδή η “πελατεία” είναι 
ασφαλώς πολυπληθέστερη 
γεγονός όμως που κάνει και 
τον κίνδυνο να… εκτεθούν 
μεγαλύτερο», επισημαίνει ο 
Σπύρος. «Για τους άντρες, δεν 
είναι το ίδιο. Μια κοπέλα θα 
πάρει 100, 150, ή 200 ευρώ 
για 1-2 ώρες και το τηλέφωνό 
της θα χτυπάει σχεδόν κάθε 
μέρα από ενδιαφερόμενους. 
Εγώ θα πάρω 30, 40, 50 ευρώ 
τη φορά, με 3-4 κλήσεις την 
εβδομάδα και σπάνια από μό-
νες γυναίκες, όχι επειδή δεν 
το θέλουν, αλλά επειδή φο-
βούνται να επιδιώξουν να συ-
ναντηθούν με έναν άγνωστο 
για σεξ σε κάποιο ξενοδοχείο. 
Εμένα με καλούν συνήθως 
ζευγάρια που θέλουν να πραγ-
ματοποιήσουν τη φαντασίωση 
της γυναίκας για… τρίο με 
δύο άντρες. Και το κουμάντο 
σεξουαλικά σε αυτά τα ζευ-
γάρια το κάνουν συνήθως οι 
κυρίες, που συχνά έχουν θέμα 

με… το μέγεθος ή τις σεξουαλικές επιδόσεις 
του συντρόφου τους. Υπάρχουν βέβαια και οι 
εξαιρέσεις. Ζευγάρια που απλά επιθυμούν την 
έξτρα ικανοποίηση της γυναίκας».

Πολλά τέτοια ζευγάρια;

«Θα σας εξέπληττε πόσο πολλά», απαντά. 
«Και φανταστείτε, ότι στην φαντασίωση ενός 
ζευγαριού για ομαδικό σεξ, προηγείται συνή-
θως η επαφή με άλλο ζευγάρι, ακολουθεί η 
επιλογή για τρίο με γυναίκα ως τρίτο πρόσω-
πο και ως τρίτη επιλογή είναι το τρίο με άλλον 
άντρα. Σκεφτείτε λοιπόν, ότι στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχουν περισσότερα από 100 ζευγάρια που 

έχουν αναζητήσει τα 2-3 τελευταία χρόνια συ-
νάντηση για μασάζ στην κυρία και ενδεχόμενο 
τρίο με άλλον άντρα μέσω της δικής μου αγ-
γελίας και κάντε τα μαθηματικά που λένε…». 

Φυσικά, για τα ζευγάρια που αναζητούν… 
ζευγάρια, το swinging που έχει γίνει της 
μόδας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, 
εξασφαλίζει “δωρεάν” την υλοποίηση της 
φαντασίωσης, με άλλα ζευγάρια που έχουν 
ανάλογες αναζητήσεις. «Υπάρχουν όμως και 
οι περιπτώσεις επαγγελματικής ενασχόλησης 
ζευγαριών με το swinging, που απευθύνονται 
συνήθως σε ζευγάρια που δύσκολα αποφα-

Η ρεπορτερ της Karfitsa Φιλία Νομικού  
μιλάει με σερβιτόρο - ζιγκολό  
και της εξηγεί τα... καθέκαστα

Έργο το εικαστικού Γιάννη Γίγα
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■ Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων αναμένει σημαντική άνοδο 
τουριστικών εσόδων και αφίξεων τουρι-
στών για το 2017. O πρόεδρος του ΣΕΤΕ, 
Ανδρέας Ανδρεάδης, τονίζει ότι τα έσοδα 
εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα κατά 1 δισ. 
ευρώ σε σχέση με το 2016 και οι αφίξεις 
να υπολογίζονται σε περισσότερες κατά 
1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Ο 
πρόεδρος του ΣΕΤΕ, από το Βερολίνο 
όπου βρίσκεται για την μεγαλύτερη διεθνή 
τουριστική έκθεση, δήλωσε συγκεκριμέ-
να πως «συνυπολογίζοντας στοιχεία που 
λαμβάνουμε στην έκθεση ΙΤΒ, τον προ-
γραμματισμό για 1,5 εκατ. επιπλέον θέ-
σεις το 2017 (500 χιλ. σε Αθήνα  1 εκατ. σε 
υπόλοιπους προορισμούς), τόσο από νέες 
όσο και από παραδοσιακές αγορές και την 
διαχρονική πληρότητα των αεροπλάνων, 
που φέτος προβλέπεται αυξημένη σε σχέ-
ση με πέρυσι, η εκτίμηση του ΣΕΤΕ για το 
2017 είναι ότι οι διεθνείς αφίξεις μπορεί να 
ανέλθουν περίπου στα 26 εκατ. από 24,8 
εκατ. το 2016.

■ Με «λουκέτο» απειλούνται τα φαρμα-
κεία της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της δει-
νής οικονομικής θέσης στην οποία έχουν 
περιέλθει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  
το 2016 έκλεισαν 42 φαρμακεία, ενώ άλλα 
τόσα είναι στο κόκκινο, προσπαθώντας 
να επιβιώσουν και να αντεπεξέλθουν στις 
συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους είτε 
με ρύθμιση των χρεών τους είτε με μα-
κροχρόνιες δόσεις προς τους προμηθευ-
τές τους. «Αιτίες της κατάστασης που έχει 
δημιουργηθεί είναι τόσο η πτωτική πορεία 
των εσόδων των φαρμακείων της Θεσσα-
λονίκης, με το ποσοστό της μείωσης να 
κυμαίνεται από 50% έως 80%, όσο και το 
ότι οι φαρμακοβιομηχανίες ζητούν προκα-
ταβολικά τα χρήματα προκειμένου να τρο-
φοδοτήσουν κάποιον φαρμακοποιό. Επι-
πλέον επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί 
και το «φέσι» σε βάρος των φαρμακοποι-
ών από τα συσσωρευμένα χρέη του ΕΟ-
ΠΥΥ. Πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφει-
λές ύψους 2.348.655,38 ευρώ, οι οποίες 
εκκρεμούν από το 2011, ενώ περιλαμβά-
νουν και οφειλές για συνταγές που έχουν 
εκτελεστεί από το 2012 έως και το 2014. 

Μάλιστα, για τις οφειλές αυτές ο Φαρμα-
κευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει 
καταθέσει αγωγή σε βάρος του ΕΟΠΥΥ», 
σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

■ Tο υπουργείο εργασίας κατέθεσε πρό-
ταση στους θεσμούς η οποία προβλέπει 
τη δημιουργία έως 450.000 νέων θέσεων 
εργασίας με χρηματοδότηση ύψους 3 δις 
ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει κοινωφελής 
εργασία κάθε χρόνο για 75.000 ανέργους 
του ΟΑΕΔ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να 
δημιουργηθούν έως 450.000 νέες θέσεις 
εργασίας ως το 2020. Από αυτές, περίπου 
οι μισές, δηλαδή οι 75.000 θέσεις εργασίας 
το χρόνο θα αφορούν Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Εργασίας. Επίσης, στόχος εί-
ναι να δημιουργηθούν έως 55.000 θέσεις 
εργασίας για νέους με υψηλά προσόντα. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, παρουσιάστηκαν οι στόχοι για ειδικά 
προγράμματα απασχόλησης που θα αφο-
ρούν νέους ανέργους 22-29 ετών, αλλά 
και ανέργους άνω των 55 ετών.

■ Μετά την πρώτη επιτυχημένη διοργά-
νωση του 2016, η Sportexpo Marathon 
έρχεται το 2017 ακόμα πιο δυναμική. Πε-
ρισσότερα από 28.000 άτομα επισκέφτη-
καν την προηγούμενη διοργάνωση, προ-
σέλκυση που έστειλε αισιόδοξα μηνύματα 
για την επιτυχία της επόμενης. Στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης, του Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα 
ΔΕΘ ΗΕLEXPO, από 30 Μαρτίου και έως 
1 Απριλίου 2017 θα παρουσιασθούν οι τε-
λευταίες εξελίξεις στον αθλητισμό και τα 
πιο σύγχρονα αθλητικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους 
όσους ασχολούνται με οποιαδήποτε μορ-
φή αθλητικής δραστηριότητας. Φορείς του 
αθλητισμού, αθλητικοί σύλλογοι, αθλητές, 
προπονητές, αθλίατροι φυσιοθεραπευτές  
από όλες τις κατηγορίες αθλημάτων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και 
πολίτες που αγαπούν την άθληση αποτε-
λούν τους υποψήφιους επισκέπτες της 
έκθεσης. Εγγύηση για την επιτυχημένη και 
ποιοτική επισκεψιμότητα αποτελεί η πα-
ράλληλη διεξαγωγή του 12ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
στις 2 Απριλίου 2017.

■ Σημαντικές προσλήψεις προσωπι-
κού καμπίνας ανακοίνωσε η Ryanair. 
Για όσους ενδιαφέρονται, σημειώνεται 
πως η αεροπορική εταιρεία θα κάνει 
προσλήψεις προσωπικού στην Ελλάδα 
μέσα στο Μάρτιο. Συγκεκριμένα, στις 
29 Μαρτίου είναι οι «ημέρες πρόσλη-
ψης» στη Θεσσαλονίκη, ενώ η εταιρεία 
επισημαίνει πως δεν είναι απαραίτητη 
η προϋπηρεσία για αυτές τις θέσεις. 
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
ώστε να συμμετάσχουν στην παραπά-
νω «ημέρες πρόσληψης», μπορούν να 
το κάνουν επισκεπτόμενοι τη σελίδα 
www.crewlink.ie

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 
εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) -σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συ-
μπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) καθώς 
και των διατάξεων της παρ. 2 περ. (θ) 
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), 
όπως ισχύει - για χρονικό διάστημα 
έως οκτώ μήνες, για την κάλυψη εκτά-
κτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον 
Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης που 
εδρεύει στον Λιμένα Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 2313-325899) 
έως και τη Δευτέρα 20-03-2017.

■ Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών Ν. 
Θεσσαλονίκης ανακοινώνει εκ νέου 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έρ-
γου με ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ/
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για την 
υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου 
έργου «REACT» (Refugee, Assistance, 
Collaboration, Thessaloniki) της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο 
Θεσσαλονίκης (στο οποίο συμμετέχει 
και ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών), κατά 
το μέρος των αρμοδιοτήτων που αφο-
ρούν στο Δήμο Νεάπολης- Συκεών. 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στα τηλέφωνα 2313-329.538, 2313-
329.585, 2313-329.596. 
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ΒΡΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΑΓΟΡΑ με τις εξωφρε-
νικές ασφαλιστ(ρ)ικές απαιτήσεις του 
ενιαίου ασφαλιστικού ΕΦΚΑ που ούτε 
λίγο ούτε πολύ, έρχονται στην κυριο-
λεξία να δώσουν τη... «χαριστική βολή» 
σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Στοχεύοντας μεθοδευμένα στην πλειο-
ψηφία των επαγγελματιών και τις ΜΜΕ, 
αυτές δηλαδή που δηλώνουν ετήσια 
έσοδα 20 - 30.000 ευρώ, τους ζητούν 
μηνιαίως κατά μέσο όρο 750 ευρώ, ενώ 
τα προηγούμενα χρόνια πλήρωναν 450 
ευρώ την τριμηνία (!) και απ’ αυτά, μόλις 
το 30% των επαγγελματιών κατάφερνε 
να τα πληρώσει. Πάμε να τρελαθούμε, 
λένε οι έμποροι της αγοράς «Δεν φτάνει 
που είμαστε όλοι καταχρεωμένοι με 
τις παλιές εισφορές, έρχονται τώρα και 
απαιτούν τα 5πλάσια (!) Με ποια λογική; 
Δεν αντιλαμβάνονται ότι θα καταστρέ-
ψουν κι άλλες ακόμη δεκάδες χιλιάδες 
επιχειρήσεις;». Αναμένεται τσουνάμι 
νέων λουκέτων, λένε οι λογιστές, που 
βλέπουν τους επόμενους μήνες τους 

πελάτες τους, να οδηγούνται βίαια 
σε κλείσιμο! Από την άλλη 

πλευρά, έχουμε τις ιλαρές 
δηλώσεις του αρμόδιου 
υφυπουργού, που τον... 
σταματούν οι επαγγελματίες 
και του ζητούν να αυξήσει 

κι άλλο τις εισφορές! Μας 
δουλεύουν κι από πάνω, λένε 

οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρί-
ων, που βλέπουν να έρχεται μια ακόμη 
μεγάλη καταστροφή...

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ και ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών κ. Γιάννης Μανδρίνος επισημαίνει: 
«Ποιος επιχειρηματίας θα αντέξει όταν 
το σύνολο της φορολογίας και των 
ασφαλιστικών εισφορών που επιβάλλο-
νται θα παίρνουν ακόμη και το 80% από 
τα έσοδά του, λαμβανομένου υπόψη ότι 
επιπλέον πληρώνουμε και φόρο αλλη-
λεγγύης και έκτακτη εισφορά και τους 
λοιπούς φόρους; Περιμένουμε από τους 
αρμόδιους Υπουργούς να προλάβουν 
το κακό που έρχεται και να συζητήσουν 
μαζί μας προκειμένου να βρεθεί η χρυ-
σή τομή, διότι όπως έχουν τα πράγματα 
και οι επιχειρήσεις θα κλείσουν και το 
Κράτος δεν θα εισπράξει τα έσοδά του».

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ και το Κράτος 
πλουτίζει! Χιλιάδες είναι οι φορολογού-
μενοι που σπεύδουν στις Εφορίες για να 
παραχωρήσουν κάποιο ακίνητό τους, 
γιατί έχουν αδυναμία πληρωμής των 
φόρων τους! Περιουσίες ολόκληρες 
ακινήτων που εν μέσω οικονομικής 
κρίσης δεν μπορούν να πωληθούν γιατί 
πολύ απλά δεν υπάρχουν αγοραστές, 
παραχωρούνται στο Κράτος έναντι 
οφειλών των πολιτών στην Εφορία! Η 
συνέχεια της κατάστασης θα το δείτε, 
είναι όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 
ή να παραχωρούνται από το Κράτος στα 
«κοράκια» των δανειστών στο 1/3 της 
τιμής τους ή να ...απορροφώνται από 
το Υπερ-Ταμείο για εξυπηρέτηση του 
δημόσιου χρέους! Αν αυτό δεν λέγεται 
«ξεπούλημα» τότε πως λέγεται;

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινω-
νίας

Νέες θέσεις εργασίας
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press@karfitsa.gr, agenda@karfitsa.gr
Επιμέλεια: Χρυσάνθη Καράπα

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 εικαστικός 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

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

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου και 
Παραλία, τηλ. 231 089 5800)

Το Άλλο Αλφάβητο Έκθεση έργων ζωγραφικής του Σάμη 
Ταμπώχ

Ο θεσσαλονικιός εικαστικός, Σάμης Ταμπώχ, αποτυπώνει 
σε χαρτί  χειρόγραφα γράμματα εβραϊκού αλφαβήτου. Η 
έκθεση περιλαμβάνει 24 έργα, τα 2 εκ των οποίων ανα-
φέρονται στο χάος πριν από την γέννηση του αλφαβήτου. 
Διάρκεια Έκθεσης: Έως 2 Απριλίου

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

Οικία Τέλλογλου

Ραντεβού με καλλιτέχνες

Στο πλαίσιο της νέας αυτής δράσης του Τελλογλείου, 
δημιουργοί που εκπροσωπούν ολόκληρο το φάσμα των 
εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, χαρακτική, σκηνογραφία, 
φωτογραφία, γλυπτική) θα παρουσιάζουν το έργο τους και 
στη συνέχεια θα συζητούν με το κοινό. Την Τετάρτη, 22 
Μαρτίου, στην οικία Τέλλογλου θα βρίσκεται ο καθηγητής 
Σκηνογραφίας του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Α.Π.Θ. Απόστολος Βέττας.

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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«Είμαι 35 χρονών και ζω στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα 
ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με κα-
θηγητές τον Γιάννη Φωκά και Βαγγέλη Πλοιαρίδη και 
κατόπιν στο Saint Martins του Λονδίνου, όπου έκανα 
μεταπτυχιακό. Τα τελευταία χρόνια εκθέτω στην Ευ-
ρώπη και την Αμερική και έργα μου βρίσκονται στη 
συλλογή του University of The Arts London αλλά και 
σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Αγγλία, ΗΠΑ, Ια-
πωνία, Αυστραλία και Ολλανδία», συμπληρώνει ο εικα-
στικός.

Αβεβαιότητα στο χώρο της τέχνης

«Ασχολούμαι με την τέχνη από 17 χρόνων, τότε που απο-
φάσισα να σπουδάσω στην Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι 
από τα λίγα πράγματα που σου αποκαλύπτουν εμπειρίες 
της νόησης και της ύπαρξης, που με άλλο τρόπο δεν θα 
τις πλησίαζες ποτέ. Τα προβλήματα που αντιμετώπισα 
είναι ίσως τα γνωστά που αντιμετωπίζουν όλοι οι καλ-
λιτέχνες. Η αβεβαιότητα, το γεγονός ότι ασχολείσαι με 
κάτι που δεν έχει κανόνες, ο αδιευκρίνιστος ρόλος που 
έχει ο καλλιτέχνης στην κοινωνία, η δύσκολη επιβίωση 
κ.τ.λ. Όσον αφορά τις συνεργασίες του παρελθόντος ο κ. 
Αβραμίδης υποστηρίζει «η πρώτη συνεργασία που έκα-
να ήταν με τον Παντελή Τσάτση και την γκαλερί Tsatsis 
Projects όταν ήμουν 25, και συνεχίζουμε από τότε μέχρι 
σήμερα σταθερά. Από το 2011 και μετά εκπροσωπούμαι 
επίσης από την γκαλερί The Contemporary στο Λονδίνο 
και την Slete gallery στο Los Angeles, κι έχω εκθέσει με 
γκαλερί του Λονδίνου όπως James Freeman, Jacob’s 
Island, Matt Roberts, Griffin gallery και Charlie Smith 
(The Future Can Wait), την γκαλερί Oxholm στην Κοπεγ-

χάγη και την Spoke Art στο San Francisco». Οι επιθυμη-
τές συνεργασίες του μέλλοντος αποτελούν ένα άγνωστο 
πεδίο για τον καλλιτέχνη.

«Δεν μπορείς ως θεατής να βρεις εύκολες 
απαντήσεις…»

Σύμφωνα με τον κύριο Αβραμίδη όχι μόνο ένας καλλιτέ-
χνης μπορεί να βγάλει τα προς το ζην από την τέχνη που 
υπηρετεί αλλά οφείλει να προσπαθήσει ακόμα και αν η 
τέχνη που υπηρετεί δεν απευθύνεται σε ευρύ κοινό εδώ 
ή στο εξωτερικό. «Η λέξη εξωτερικό καλύπτει φυσικά 
όλες τις χώρες εκτός συνόρων. Σε κάποιες ίσως εκτι-
μάται, σε κάποιες άλλες ίσως όχι. Στην Ελλάδα υπάρχει 
ένα καλό ποσοστό ανθρώπων που εκτιμάει και παρα-
κολουθεί την τέχνη, και ελπίζουμε να μεγαλώνει όσο 
γίνεται. Η εικαστική τέχνη δεν είναι και τόσο εύπεπτη, 
για αυτό και το κοινό είναι παντού περιορισμένο, αλλά 
ενθουσιώδες και σταθερό.» Σχετικά με την αντικειμε-
νικότητα της τέχνης μας λέει ότι είναι «Ίσως ελάχιστη, 
αλλά δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Το μεγαλύτερο μέρος είναι 
ίσως θέμα ταύτισης ιδεών, ταύτισης αναγκών και ανα-
ζήτησης (καλλιτέχνη και κοινού), υπάρχουν διαφορε-
τικά μείγματα παιδείας ανάμεσα στους καλλιτέχνες, το 
ίδιο και ανάμεσα σε όσους παρακολουθούν την τέχνη, κι 
έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό που κάνει τον 
κόσμο της τέχνης μυστήριο και δύσκολο να αποκωδικο-
ποιηθεί και να εκλογικευτεί. Δεν μπορείς ως θεατής να 
βρεις εύκολες απαντήσεις.» Για το πώς ορίζει ο ίδιος την 
τέχνη μας απαντά ευθέως «Αυτή είναι μια ερώτηση που 
προκύπτει συχνά και εύλογα, αλλά έχουν δοθεί αρκετοί 
ορισμοί και ισχύουν θα’ λεγα οι περισσότεροι. Για εμέ-

να η τέχνη είναι ένας τρόπος να δει κάποιος την ύπαρξη 
μέσα από ένα διαφορετικό χώρο που μόνο η ίδια η τέχνη 
μπορεί να δημιουργήσει και που ο κάθε καλλιτέχνης χει-
ρίζεται διαφορετικά.»

Πραγματική ζωή σε… καμβάδες

Όταν του ζητάμε να διαλέξει το πιο αγαπημένο του έργο 
μας απαντά «δεν υπάρχει, αλλά ίσως «στέκομαι» λίγο 
παραπάνω σε έργα που σηματοδοτούν κάποια στροφή 
στη ζωγραφική μου ανά διαστήματα. Υπάρχουν ομά-
δες έργων, ή σειρές καλύτερα, που αντιπροσωπεύουν 
τον προβληματισμό κάποιας χρονικής περιόδου. Για 
παράδειγμα η σειρά «Caretakers» που μελετάει την 
έννοια του κήπου ως ανάλογο της ζωής, η «Resort 
archaeology» που εμπνέεται από την αρχιτεκτονική, το 
ανθρώπινο ίχνος και το πέρασμα του χρόνου, η σειρά 
«Outskirts» που ξεκινάει με την οπτική εμπειρία ενός 
αδιάφορου τοπίου στις παρυφές της πόλης, και το φιλ-
τράρισμά του από το μέσο της ζωγραφικής, και η τελευ-
ταία σειρά «Harvester» που είναι ο ανταγωνισμός ενός 
αποστάγματος της μνήμης της πραγματικής ζωής, με 
αυτόν που προκύπτει από την εμπειρία του να βλέπεις 
ζωγραφική ως θεατής στο μουσείο. Τα τελευταία χρό-
νια κοιτάζω σύγχρονη τέχνη και τέχνη προηγούμενων 
αιώνων που βρίσκεται σε μουσεία, με περίπου τον ίδιο 
τρόπο. Βλέπω με παρόμοιο ενδιαφέρον Ολλανδούς ζω-
γράφους του 17ου αιώνα, μινιμαλισμό και εξπρεσιονι-
σμό του 20ού αιώνα, αρχιτεκτονική σύγχρονη και του 
‘70, και αρκετούς σύγχρονούς μου καλλιτέχνες που 
μοιραζόμαστε κοινά στοιχεία, πολλούς με τους οποίους 
εκθέτουμε και μαζί», καταλήγει ο κ. Αβραμίδης.

Ζει στη Θεσσαλονίκη αλλά έργα του «κρέμονται» σε όλο τον κόσμο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Tης Χρυσάνθης Καράπα

#πρόσωπο

«Για μένα η τέχνη είναι ένας τρόπος να δεις την ύπαρξη σου, μέσα από ένα διαφορετικό χώρο που μόνο η ίδια η τέχνη μπορεί να δημιουργήσει, 
και που ο κάθε καλλιτέχνης χειρίζεται διαφορετικά» λέει στην Κarfitsa o εικαστικός Βασίλης Αβραμίδης.
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#opinions

Πράξη κάνει η ΔΕΘ-Helexpo τη δέσμευσή της για εξωστρέφεια και συ-
νέργειες. Η Agrothessaly, προϊόν της συνεργασίας του δήμου Λαρισαίων 
με τον εθνικό εκθεσιακό φορέα, ήταν μόνο η αρχή και απέδειξε πως η 
σύμπραξη φέρνει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Η 11η Πανελλήνια 
Έκθεση για τη Γεωργία και τη Κτηνοτροφία Agrothessaly ξεπέρασε τις 
προσδοκίες και κατάφερε, στην πρώτη της διοργάνωση υπό τη νέα της 
μορφή, να πετύχει και τους τρεις στόχους που είχε θέσει εξαρχής: την 
επισκεψιμότητα, τους εκθέτες και τους εκθεσιακούς χώρους. Ειδικότε-
ρα, η έκθεση, που με τη διοργάνωσή της αυτή εγκαινίασε τη στρατηγική 
συνεργασία της ΔΕΘ-Helexpo και του δήμου Λαρισαίων, κατάφερε να 
προσελκύσει 40.153 επισκέπτες, μέγεθος τετραπλάσιο σε σχέση με την 

προηγούμενη έκθεση. Παράλληλα, φιλοξένησε 167 εκθέτες που 
εκπροσώπησαν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις από 26 

χώρες, αριθμός τριπλάσιος έναντι της προηγούμενης διοργά-
νωσης, ενώ υπερδιπλάσιος ήταν ο εκθεσιακός χώρος, που 
ανήλθε σε 20.000 τ.μ., στην Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης.

Σειρά έχει τώρα η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς, που 
τον φετινό Μάιο θα σηματοδοτήσει την έναρξη της συνεργασίας 

της ΔΕΘ-Helexpo με τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς. Ένας 
κλάδος ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία φέρνει κοντά τις 
δύο πλευρές με μοναδικό σκοπό τη μεγέθυνση μιας έκθεσης-συμβόλου 
για τη γούνα. Με την εκθεσιακή μας τεχνογνωσία και την εμπειρία του 
Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι 
εντυπωσιακά, με τη συγκεκριμένη διοργάνωση να μπαίνει σε μια νέα 
φάση της ιστορίας της. 

Στη ΔΕΘ-Helexpo πιστεύουμε πως η εξωστρέφεια δεν είναι μόνο 
εξορμήσεις στις διεθνείς αγορές, αλλά και ενίσχυση των δράσεων εντός 
συνόρων, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας όπου το εκθεσιακό know how της 
εταιρείας μπορεί να βοηθήσει στην προβολή της τοπικής παραγωγής 
και των επιχειρήσεων, αλλά και να συμβάλει στην τόνωση των τοπικών 
οικονομιών. Ήδη στην Κομοτηνή έχουμε συμπράξει με την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διοργάνωση της έκθεσης «Ανα-
τολική Μακεδονία Θράκη», που χρόνο με τον χρόνο γίνεται πιο δυνατή, 
ενώ εξετάζουμε διάφορες συνεργασίες ανά την Ελλάδα, που θα εμπλου-
τίσουν το εκθεσιακό μας χαρτοφυλάκιο και θα συμβάλουν στην περιφε-
ρειακή ανάπτυξη, ένα κρίσιμο «στοίχημα» για τη χώρα. Μάλιστα, αυτή 
την περίοδο συζητάμε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου το ενδεχόμενο 
συνδιοργάνωσης της έκθεσης «Πελοπόννησος». 

Την ίδια ώρα, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην Αττική, μια ιδι-
αίτερα σημαντική εκθεσιακή αγορά. Πριν από λίγο καιρό διοργάνωσε τις 
Infacoma-Aquatherm για πρώτη φορά στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία, 
ενώ εντός του Μαΐου θα διοργανώσει την 1η Greek Travel Show, μια 
καινούρια τουριστική έκθεση, ενόψει της έναρξης του καλοκαιριού. 

Στο μεταξύ, η ΔΕΘ-Helexpo δικτυώνεται και σε διεθνές επίπεδο, διευρύ-
νοντας τις συνεργασίες της στο εξωτερικό, ενώ η επικείμενη συμμετοχή 
της Κίνας ως τιμώμενης χώρας στην 82η ΔΕΘ έχει ήδη ανοίξει έναν 
δίαυλο επικοινωνίας με την Άπω Ανατολή. 

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον εθνικό εκθεσιακό 
φορέα και διατρέχει την εκθεσιακή πολιτική του, κάτι που θα γίνει ακόμα 
πιο εμφανές στο επόμενο διάστημα. 

*Ο κ. Ποζρικίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.

Σειρά κυβερνητικών στελεχών καταφεύγουν στην τακτική της ηθι-
κολογίας, όταν αισθάνονται την πολιτική απομόνωση στην οποία έχει 
περιέλθει η Κυβέρνηση ριζοσπαστικής εθνικολαικιστικής Αριστεράς 
και τραμπικής ακροδεξιάς. Κάθε φορά που παίρνει τον λόγο ο Αλέξης 
Τσίπρας στην Βουλή επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια, ενώ ο εμφανιζό-
μενος εσχάτως ως στρατάρχης Πάνος Καμένος μοιάζει με αρθρογράφο 
της ΑΥΡΙΑΝΗΣ της δεκαετίας του ‘80. Είμαι πεισμένος ότι στην πορεία 
για τις εκλογές, αυτά τα φαινόμενα θα ενισχυθούν τροφοδοτώντας ένα 
αρρωστημένο, διχαστικό κλίμα. Αυτό φαίνεται να είναι το τελευταίο κα-
ταφύγιο μιας Κυβέρνησης που όλα δείχνουν ότι οδεύει σε μια μεγάλης 
έκτασης στρατηγική ήττα. Όταν βλέπεις ο αντίπαλός σου να προηγείται 
16 μονάδες ( τελευταία έρευνα της OPINION POLL) θέλει πολιτική παι-

δεία και αξιοπρέπεια για να διαχειριστείς την ήττα σου με στοιχειώ-
δη σοβαρότητα που δεν φαίνεται να διαθέτουν οι κρατούντες.

Θα ήταν χρήσιμο πάντως τα επικοινωνιακά επιτελεία της 
Κυβέρνησης να κάνουν μια προσπάθεια να αλλάξουν το 
σκεπτικό τους, τις μεθόδους τους. Έτσι κι αλλιώς, ότι είχαν 
να πουν το έχουν πει χιλιάδες φορές από την εποχή που 

ήταν αντιπολίτευση μέχρι και σήμερα που κυβερνούν πάνω 
από δύο χρόνια. Έτσι κι αλλιώς αν έχουν βάση αυτά που λένε, 

προκύπτει το απλό ερώτημα: Τι κάνατε κύριοι δύο χρόνια τώρα; 
Υπάρχει όμως και ακόμα κάτι, που δεν διαφεύγει από τους πολίτες . Η 
Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυβερνά πάνω από δύο χρόνια και πρό-
λαβε με χαρακτηριστική ταχύτητα να φθείρουν κάθε έννοια αριστερού 
ηθικού πλεονεκτήματος. Δεν μπορούν επομένως να εμφανίζονται σε 
ρόλο εισαγγελέα, μιας και είναι ήδη υπόλογοι για σοβαρά ατοπήματα.

Ας δούμε μερικά:  Έχουν να απολογηθούν για παράδειγμα για το σκάν-
δαλο της ATTICA BANK και του τρόπου που χορηγούνταν σε ημέτε-
ρους δάνεια και σπαταλούσαν τα χρήματα των μηχανικών. Έχουν να 
απολογηθούν για τον τρόπο που προετοίμασαν τον έλεγχο των ΜΜΕ, 
με χορήγηση εκατομμυρίων ευρώ σε γνωστό επιχειρηματία, αλλά και 
έργων με κατάτμηση. Έχουν να απολογηθούν για το πως έχουν διαχει-
ριστεί εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού- 
Προσφυγικού, που διερευνάται πια από διεθνείς οργανισμούς. Έχουν 
να απολογηθούν πριν απ’ όλα για την μεγαλύτερη πολιτική απάτη της 
Μεταπολίτευσης, υποσχόμενοι σκισίματα Μνημονίων και φτάνοντας να 
υλοποιούν ότι κατάγγελναν και κάτι παραπάνω .Μόνο το πρώτο εξάμη-
νο του 2015 κόστισαν στην Ελληνική Οικονομία 85 δις. ευρώ. Τα capital 
controls κόστισαν ανυπολόγιστα, ενώ ακόμα εμποδίζουν την ελεύθερη 
μεταφορά χρήματος.

Υπάρχουν όμως κι άλλα. Για παράδειγμα η δημιουργία golden boys σε 
χρόνο ρεκόρ. Η υπόθεση του ΔΕΣΦΑ, όπου ο κομματικά διορισμένος 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έδωσε προαγωγή στον εαυτό 
του για λίγες μέρες για να πάρει εφάπαξ μόλις... 258.000 ευρώ, τι 
είναι; Ηθική στάση η ωμή πρόκληση σε μια κοινωνία που δεινοπαθεί; 
Η υπόθεση του ηγετικού διοικητικού δίδυμου του ΑΔΜΗΕ που έδωσε 
αύξηση των μισθών τους από 10.000 σε 20.000 ευρώ και πήραν και 
αναδρομικά , τι είναι; Η αύξηση κατά 50% του μισθού της Διευθύντριας 
του κ. Μουζάλα, ώστε να φτάσει στις 4.000 ευρώ, τι είναι άραγε;

Δυστυχώς για τους κρατούντες, χάνοντας δεν χάνουν μόνο πολιτικά. 
Χάνουν και ιδεολογικά, απογυμνώνοντας και ηθικά κάθε έννοια αρι-
στεράς η αριστερής ηθικής υπεροχής. Ας το προσέξουν... Ας αλλάξουν 
τακτική. Έτσι κι αλλιώς η τακτική της συνεχούς προβολής μιας εναλλα-
κτικής αλήθειας που πάντα διαψεύδεται και η επιμονή στην αναζήτηση 
εχθρών δεν τους οδηγεί πουθενά . Έτσι κι αλλιώς η εξουσία τους έκανε 
σε χρόνο ρεκόρ να αναζητήσουν τα θέλγητρά της.

*Ο κ. Ζούπης είναι Πολιτικός Αναλυτής

Η εξωστρέφεια κάνει… καλό! Περί ηθικής υπεροχής της Αριστεράς
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retziostassos@gmail.com#post_truth_crisis
Τάσος Ρέτζιος

Πού σε βρίσκει η σύγχρονη τέχνη; Μικρές εισαγωγές, 
μεγάλα ξεκαθαρίσματα

Αυτά τα μεγάλα έργα γλυπτικής που έγιναν κυρίως από 
σιλικόνη, ρητίνη και γύψο και που μ’ έναν γοητευτικά 
υπερβολικό τρόπο εστιάζουν στα μύχια της ανθρώπι-
νης ψυχής (μέσα από βλέμματα και σιωπές κυρίως), 
ανήκουν σ’ έναν από τους αγαπημένους μου καλλιτέ-
χνες, τον Ron Mueck. 

Αγαπώ τη δουλειά του, όχι μόνο γιατί είναι ένα σοκ να 
βλέπεις έτσι μεγεθυμένα δύσκολες συναισθηματικές 
στιγμές ή άλλες, που δείχνουν τη φρικτή λεπτομέρεια 
πίσω από το θαύμα. Όχι μόνο, δηλαδή, επειδή είναι 
μια διαρκής υπενθύμιση της βαθιάς θνητότητας της 
ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και γιατί είναι μια δουλειά 
που αφορά στους πολλούς και στον καθένα ξεχωριστά, 
έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί όλη η σύγχρονη τέχνη.

Ίσως αυτός ο Αυστραλός που εργάζεται στην Αγγλία 
να έχει ακόμα στη σκευή του τη θητεία του στα παιδικά 
προγράμματα, όπου το μέσο εξακολουθεί να μην είναι 
μήνυμα, ίσως επειδή δεν έχει βιώσει την κρίση του 
«ψόφα» και του να «καεί το μπουρδέλο» ή ίσως πάλι 
γιατί είναι αφελής και πιστεύει, ακόμα, ότι σε κάθε ερώ-
τηση η απάντηση είναι ο άνθρωπος, δημιουργεί έργα 
που ψάχνουν τη ματιά, το στομάχι και την καρδιά του 
θεατή τους. Λίγο διαφορετικά απ’ αυτό που έχει επιλέ-
ξει εδώ και καιρό η σύγχρονη (;) τέχνη, όπου είτε μια 
εγκεφαλική περικοκλάδα, είτε ένας ευκοίλιος συναι-
σθηματισμός, καναλιζάρυν το βλέμμα. 

Και κοιτάξτε να δείτε ειρωνεία: όσο υπερρεαλιστικά 
και γιγάντια είναι τα έργα του Mueck, τόσο ταπεινά, με 
αλληλεγγύη και κατανόηση ρίχνει το βλέμμα του στη 
ανθρώπινη δυστυχία. Ενώ, αντιθέτως, κάτι μικρά, στη 
«φυσική» τους διάσταση έργα – καταγγελία της εκμε-
τάλλευσης, της ανισότητας και της εξαθλίωσης (sic), 
θωρούν τον κόσμο από ύψη ανυπέρβλητα, τέτοιον που 
φτάνουν και τα μπαλόνια γεμισμένα με αέρα…

Όλα αυτά τα γράφω γιατί μου γεννήθηκαν κάτι παρά-
ξενοι συνειρμοί, σχετικά αφενός με τη συνένωση των 
δύο Μουσείων Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης 
(Μακεδονικό και Κρατικό) και αφετέρου με την πα-
ραχώρηση (ξανά!) του πρώην στρατοπέδου Παύλου 

Μελά στην «τοπική κοινωνία» (εκτός, φυσικά, των 8 
στρεμμάτων που με το έτσι θέλω πήρε η Εκκλησία). Τι 
συνειρμοί; Στη βάση του ότι καθόλου δεν μου αρέσει 
να βλέπω μουσεία, με σημαντική γενεσιουργό απο-
στολή, να επιδίδονται σε εκδηλώσεις και μαραθώνι-
ους εκθέσεων που αρμόζουν σε γκαλερί (κάποιες εκ 
των οποίων μπερδεύονται και νομίζουν πως δρουν ως 
μουσεία – αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση), αλλά κι 
επειδή μάλλον όλοι έχουμε κουραστεί και ταλανιστεί τα 
μάλα από διάφορες «αξιοποιήσεις» ανοικτών χώρων, 
σκεφτόμουν πώς θα ήταν ιδανική συνθήκη να περπα-
τάς σ’ ένα… μητροπολιτικό πάρκο και να πετυχαίνεις τα 
γλυπτά του Mueck.

Καθ’ υπερβολή, αλλά και κατ’ ανάγκην! Ο δήμαρχος 
Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, έκανε μια 
καλή επένδυση με την πρόσληψη ως συμβούλου του 
Πρόδρομου Νικηφορίδη, δημιουργό και (κυρίως θα 
έλεγα) επιστάτη της νέας παραλίας. Καλή, φυσικά, αν 
επιθυμεί το βλέμμα των ανοικτών χώρων που προφα-
νώς θα έχει στο σκεπτικό του ο Νικηφορίδης.

Εκεί που θα μπορούσε να φωλιάσει και η σύγχρονη τέ-
χνη, αυτή που δεν φοβάται να ριχτεί στον κενό χώρο, 
να την αλλοιώσει ο καιρός, να παίξουν τα παιδιά μαζί 
της, να γίνει οικείο τοπόσημο, μέρος της καθημερινό-
τητας. Θυμάμαι πώς στη Βαλένθια τα παιδιά τσουλού-
σαν σε μια μεγάλη παλάμη – γλυπτό και πώς κάπου 
στην Ιρλανδία γλυπτές φιγούρες έγιναν παγκάκια κι 
έργα ζωγραφικής πετάσματα.

Τον καιρό που ο Καλατράβα πρότεινε έναν πράσινο χεί-
μαρρο και πάρκο από το Σέιχ Σου μέχρι την παραλία, 
διαμέσου της ΔΕΘ και των πανεπιστημίων, ένας πρώην 
τοπικός παράγοντας, του έλεγε «τι μας λες ρε λαμόγιο». 
Ήξερε προφανώς τα χαρακτηριστικά εξ ιδίας πείρας, 
αλλά δεν ήξερε ότι αυτό που μνημειώνεται είτε με την 
σύγχρονη τέχνη, είτε με τις… εμβληματικές κατασκευ-
ές, είναι αυτό που η καθημερινότητα του πολίτη μπορεί 
να το αγκαλιάσει. Και προς το παρόν, ούτε το Παύλου 
Μελά, ούτε, πολύ περισσότερο τα μουσεία σύγχρονης 
τέχνης γνώρισαν αυτήν την αγκαλιά…

Οι μεγαλύτερες έριδες, τα μεγαλύτερα μίση και νομοτελειακά οι 
μεγαλύτερες λοξοδρομήσεις και οι μεγαλύτερες χαμένες ευκαιρίες 
συνήθως ξεκινάνε από μικρές παρανοήσεις. Ακριβέστερα: από μια 
ραθυμία κατά το μάλλον -ισχυρίζομαι- και από μια προκατάληψη 
κατά το ήττον – που μάλλον κι αυτό θα το ισχυριστώ.

Όχι ότι πριν υπήρχε κάποια σοβαρή δικαιολογία, αλλά τώρα προ-
φανώς δεν θα μπορέσει να σταθεί ούτε αυτή, γιατί πραγματικά η 
νέα σειρά που παρουσιάζουν οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος μάλλον 
ξεκαθαρίζει το τοπίο! Αναφέρομαι στη σειρά «Μικρές εισαγωγές» 
που μας συστήθηκαν με τρεις τίτλους (σύντομα ακολουθούν άλλοι 
τρεις), σε γενική επιμέλεια Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μέσα σε περί-
που 100 σελίδες μικρού σχήματος, συγγραφείς, ειδικοί κάθε φορά 
στο θέμα τους, προσπαθούν με εμπεριστατωμένο, αλλά και λιτό και 
απλό τρόπο να εξηγήσουν και να αναλύσουν λιγότερο ή περισσότε-
ρο σύνθετα θέματα.

Στα τρία πρώτα βιβλία ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Διε-
θνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, καταπιάνεται με «Πρόσφυγες, 
Ευρώπη, Ανασφάλεια», η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, 
Εμμανουέλα Δούση με την «Κλιματική Αλλαγή» και ο αναπληρωτής 
καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών στο ΕΚΠΑ. 
Αριστείδης Χατζής με τον «Φιλελευθερισμό».

Ειδικά στο τελευταίο, θεωρώ πως ο Αριστείδης Χατζής, με πλού-
σια, επίμονη και αρκετά τολμηρή, αν κρίνουμε από τους καιρούς, 
αρθρογραφία, δεν διστάζει να πάει κόντρα στο ρεύμα των καιρών 
και: α) να αποδομήσει συγκροτημένα την ανυπαρξία και τη γελοιό-
τητα του όρου νεοφιλελευθερισμός, β) να υπενθυμίσει και να επα-
νακαθορίσει τη σύνδεση του πραγματικού 
φιλελευθερισμού με την ελευθερία (πρωτί-
στως κοινωνικών δικαιωμάτων και δευτε-
ρευόντως αγορών) και γ) να μιλήσει για τις 
αδυναμίες, αλλά και τα πιθανά αδιέξοδα μιας 
ιδεολογίας που περισσότερο έχει να κάνει με 
ρεαλισμό και πραγματισμό, αλλά παρ’ όλα 
αυτά προσεγγίζεται, από φίλους κι εχθρούς 
ως ουτοπία.

Κάνει και κάτι άλλο ο συγγραφέας, εξίσου, ίσως και περισσότερο, 
πολύτιμο. Γράφει ως το θέμα του να είναι μυθιστόρημα ή μια περι-
πέτεια ιδεών, διηγείται τις διαδρομές ενός ήρωα με το όνομα φιλε-
λευθερισμός και προσπαθεί να τον υπερασπιστεί σαν άλλο Γιάννη 
Αγιάννη, λίγο προτού ο Ιαβέρης του δει το λάθος του – γιατί πιστεύει 
και το γράφει ότι τότε θα είναι πολύ αργά.

Νομίζω ότι μάλλον χρειαζόμαστε τέτοια κείμενα, σε μια εποχή όπου 
συζητάμε πολύ κι άλλο τόσο αφορίζουμε, για θέματα που δεν γνω-
ρίζουμε και για εδάφη που δεν έχουμε φροντίσει να είναι στέρεα. 
Από την άλλη, ίσως ακριβώς γι αυτό, να μοιάζει παράτολμη μια τέ-
τοια εκδοτική προσπάθεια… 
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ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 2310233665, 
Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 11.30 
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 16.00, Δευτέρα καμία προβολή
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους)
Προβολές: 18.00, Δευτέρα καμία προβολή 
Ο εμποράκος
Προβολές: 20.15, Δευτέρα: 18.00
The Last Face
Προβολές: 22.15, Δευτέρα καμία προβολή
Το χαμένο Σαββατοκύριακο
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ, προβολή τη  Δευτέρα 
στις 21.00 
Αίθουσα 2
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 11.30
La La Land
Προβολές 18.00
Lion  
Προβολές: 20.05
Ένα βήμα τη φορά
Προβολές: 22.00

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.45, Σάββατο: 15.10 – 17.45, 
Κυριακή: 12.30 – 15.10 – 17.45
Moonlight
Προβολές: 20.15 - 22.50
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.15, Σάββατο και Κυριακή: 13.15 
– 15.30 – 18.15
The Last Face
Προβολές: 20.30 - 23.10
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 17.20, Σάββατο: 14.40 – 17.20, 
Κυριακή: 12.00 – 14.40 – 17.20
Η Πεντάμορφη και το Τέρας 3D (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 20.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-

λους) 
Προβολές: 22.40
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.45 – 16.40 
Λόγκαν 
Προβολές: 19.15 – 22.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: Κυριακή: 12.20
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.20
Η Πεντάμορφη και το Τέρας – Dolby 
Atmos (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.00 
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου – Dolby 
Atmos
Προβολές: 21.00
Λόγκαν
Προβολές: 23.30
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.00 – 16.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους)
Προβολές: 19.00 – 21.50
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 12.10
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 14.20
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 17.10 - 19.50 – 22.20
Αίθουσα 8 
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους)
Προβολές: Σάββατο: 15.45, Κυριακή: 12.45 
– 15.45
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 18.40
Τρέξε!
Προβολές: 21.30 – 23.45
Αίθουσα 9 (Comfort)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους)
Προβολές: 19.50 - 22.30
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 

Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 20.20
Λόγκαν
Προβολές: 22.50

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ (Μ. Αλεξάνδρου 57, 
Εύοσμος, τηλ: 2310762400, 2310759766)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: Σάββατο: 17.00, Κυριακή: 11.30 
– 17.00
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.00
Έξοδος 1826
Προβολές: Παρασκευή – Σάββατο: 19.00
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή: 19.00
La La Land
Προβολές: Παρασκευή: 21.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
– ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου και Μεγάρων, 
Συκιές, τηλ: 2310638058, 2313329540)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.30
Η Ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 17.30
Έξοδος 1826
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)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 16.30, Κυριακή: 11.30 – 16.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους)
Προβολές: 18.45 
Καταπληκτικές γυναίκες
Προβολές: 21.00, Σάββατο καμία προβολή
Moonlight
Προβολές: 23.00, Σάββατο καμία προβολή

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και Δημ. 
Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)
Καταπληκτικές γυναίκες
Προβολές: 17.45, Δευτέρα καμία προβολή
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα 
Προβολές: 20.00, Δευτέρα: 18.00
T2 Trainspotting
Προβολές: 22.30, Δευτέρα καμία προβολή
Ο αδερφός
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ, προβολή τη  Δευτέρα στις 21.00

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
Το μεγάλο ταξίδι της Ζαράφα
Προβολές: Κυριακή στις 12.00
Το άγνωστο κορίτσι
Προβολές: 17.30 – 19.45 – 22.00
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
6η Εβδομάδα Αφρικάνικου Κινηματο-
γράφου
(έως Κυριακή 12/3, Δευτέρα 13/3 – Τετάρτη 
15/3 κλειστά)
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 1, λιμάνι
Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλλι 
Μάκι
Προβολές: 18.00 – 20.00
Clory
Προβολές: 22.00
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, λιμάνι
Glory
Προβολές: Τετάρτη – Σάββατο: 17.45 – 19.30
Νερούδα
Προβολές: Τετάρτη – Σάββατο: 21.30
Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκη: Αφιέρωμα στην 
Ιζαμπέλ Ιπέρ
Προβολές: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη: 18.30 – 
21.00

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

τισμένη)
Προβολές: 17.30, Σάββατο και Κυριακή:  12.00 
– 17.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους)
Προβολές: 20.00
Λόγκαν
Προβολές: 22.45
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.10, Σάββατο και Κυριακή:  11.30 
– 13.45 – 18.10
Τραγούδα! (μεταλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.00
Τρέξε!
Προβολές: 20.20 – 22.30
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  12.30 – 
15.00
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.15
Λόγκαν
Προβολές: 19.40
The Last Face
Προβολές: 22.20
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η εποχή των παγετώνων: Σε τροχιά 
σύγκρουσης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.30, Σάββατο και Κυριακή: 13.30 
–18.30
Kung Fu Panda 3
Προβολές: Παρασκευή και Τρίτη: 18.30, 
Σάββατο και Κυριακή: 11.15 – 16.15
Αντιρρησίας συνείδησης
Προβολές: Κυριακή: 20.30
Η επιστροφή
Προβολές: Δευτέρα: 20.10
Sully 
Προβολές: Τρίτη: 20.50
Florence Φάλτσο Σοπράνο
Προβολές: Τετάρτη: 20.30
Deadpool
Προβολές: Σάββατο: 20.50, Τρίτη: 23.00
Η άφιξη
Προβολές: Δευτέρα: 23.10
The Bachelor
Προβολές: Παρασκευή: 23.10
Batman V Superman: Η αυγή της 
δικαιοσύνης
Προβολές: Σάββατο: 23.00
Ο λογιστής

Προβολές: Τετάρτη: 23.00
Το κορίτσι του τρένου
Προβολές: Κυριακή: 23.10
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Τραγούδα! (μεταλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 11.45
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 14.15
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 16.50 – 21.50
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 3D
Προβολές: 19.20
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους) 3D
Προβολές: 18.00, Σάββατο και Κυριακή: 15.30 
– 18.00
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 23.10

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορίες: 
2310290290, κρατήσεις: 14560, online: www.
odeon.gr & www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 19.00, Σάββατο και Κυριακή: 16.00 
– 19.00
Λόγκαν 
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.10
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους)
Προβολές: 18.30
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.30
Η συνωμοσία της σκιάς
Προβολές: 18.50
Λόγκαν
Προβολές: 21.00
Αίθουσα 4 (Dolby)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.50

Σκηνοθεσία: Ζαν –Πιέρ και Λικ Νταρντέν

Παίζουν: Αντέλ Ενέλ, Ολιβιέ Μπονό, Ζερεμί Ρενιέ, Λούκα Μινέλι, Κριστέλ Κορνίλ, Ολιβιέ 
Γκουρμέ, Φαμπρίτζιο Ροντζιόνε

Η Τζένι μια νεαρή γιατρός θα αποτρέψει το νεαρό ασκούμενο βοηθό της να ανοίξει την πόρτα 
του ιατρείου της σε ένα νεαρό κορίτσι. Η άγνωστη κοπέλα, μετά από λίγες ώρες θα βρεθεί 
νεκρή. Η Τζένι καταθέτει στην αστυνομία που δεν μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητά της, 
οτιδήποτε θυμάται εκείνο το βράδυ. Αλλά αμέσως μετά, γεμάτη ενοχές για την αδράνειά της 
θα ξεκινήσει την δική της έρευνα για να μάθει ποιό ήταν αυτό το κορίτσι και πως έφτασε ως 
εκεί. Κάθε ασθενής της θα ανακριθεί όσο πιο διακριτικά γίνεται και κάθε ψήγμα πληροφορίας 
θα εμπλουτίσει το αρχείο της υπόθεσης ρίχνοντας το αμυδρό του φως στη λύση του μυστηρίου. 

Αν και η ηρωίδα της ταινίας δεν ανήκει στην εργατική τάξη όπως σχεδόν σε όλες τις ταινίες 
των Νταρντέν μέχρι σήμερα, όμως οι κοινωνικές ανησυχίες είναι ίδιες με τα προηγούμενα 
φιλμ των πολυβραβευμένων Βέλγων σκηνοθετών. Συντροφιά με την συντετριμμένη από τις 
τύψεις Τζένι θα οδηγηθούμε σε ένα συναρπαστικό υπαρξιακό και συναισθηματικό ταξίδι που 
θα θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τη ζωή της.

Οι πάντα συνεπείς αδελφοί Νταρντέν, έχοντας ήδη δύο Χρυσούς Φοίνικες στο ιστορικό τους, 
επέστρεψαν στα γνώριμα εδάφη του Φεστιβάλ Καννών για έβδομη φορά με το «Άγνωστο 
Κορίτσι», που ωστόσο δεν είναι από τις πιο δυνατές στιγμές τους…

Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Πιλ 
Παίζουν: Ντάνιελ Καλούγια, Κιθ Στάνφιλντ, Άλισον Γουίλιαμς, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Κάθριν 
Κίνερ

Ο Αφρο-Αμερικάνος Κρις θα συνοδεύσει τη λευκή κοπέλα του, Ρόουζ, στο πατρικό της για να 
περάσουν ένα Σαββατοκύριακο με τους γονείς της και τον αδερφό της, Τζέρεμι. Αρχικά ο Κρις 
θεωρεί πως, η παράξενη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι, όπου το υπηρετικό προσωπικό 
είναι μαύροι, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας οικογενειακής συνάθροισης οφείλεται 
στη διαφυλετική επιλογή της Ρόουζ, σύντομά, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με την τρομακτική 
αλήθεια…  Ένα θρίλερ διαφυλετικών προεκτάσεων, μια σάτιρα τρόμου που σάρωσε στην 
Αμερική και συζητήθηκε στη μετα Τραμπ συγκυρία.

«Το άγνωστο κορίτσι»«Τρέξε!»
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#ατζέντα_κινηματογράφου
Λόγκαν
Προβολές: 17.10
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 22.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.00
Λόγκαν
Προβολές: 20.10 – 23.00
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.40
The Last Face
Προβολές: 19.50 – 22.40
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 17.30 - 20.00 – 22.30
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.00
Τρέξε!
Προβολές: 20.50 – 23.10

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ STER 
(Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία, 
κρατήσεις από σταθερό: 8018017837 και 
από κινητό: 2108092690, online: www.
stercinemas.gr) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Τέλειοι ξένοι
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.00
Λόγκαν 
Προβολές: 19.00 – 22.00
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.30
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-

σμένη)
Προβολές: Δευτέρα, Τρίτη: 18.10
Η συνωμοσία της σκιάς
Προβολές: 20.20 – 22.20
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές Σάββατο και Κυριακή: 15.10
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους) 3D
Προβολές: 17.50
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με υπότιτ-
λους) 3D
Προβολές: 20.30
T2 Trainspotting
Προβολές: 23.10 
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.20 - 
17.40
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Τετάρτη: 18.10
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 20.10 – 22.40
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.00 - 
17.20
The Last Face
Προβολές: 19.50 – 22.50
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.00, Σάββατο και Κυριακή: 
16.00 – 18.00
Ένα βήμα τη φορά
Προβολές: 20.00 – 22.30
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.00

Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 19.10 - 21.40
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.20
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου
Προβολές: 18.40 – 21.10
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.40 – 
18.10
Τρέξε
Προβολές: 20.40 – 23.00, Δευτέρα, Τρίτη, 
Τετάρτη: 18.10 - 20.40 – 23.00
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 18.30, Σάββατο και Κυριακή: 
15.50 – 18.30
Αφανείς ηρωίδες
Προβολές: 21.20
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 19.30, Σάββατο και Κυριακή: 
16.50 – 19.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 22.10

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 10 , 
Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 2310208007)
Έξοδος 1826
Προβολές: 18.00
Γιατρός στο χωριό
Προβολές: 19.40, (εκτός Δευτέρα και Τρίτη)
Moonlight 
Προβολές: 21.30, (εκτός Δευτέρα και Τρίτη)

έως Τετάρτη 22/3

«Η πιο ευτυχισμένη 
μέρα του Όλλι Μάκι»

«Glory»

«Ένα βήμα τη φορά»

Σκηνοθεσία: Γιούχο Κουοσμάνεν

Παίζουν: Γιάρκο Λάχτι, Όνα Αϊρόλα, Έρο 
Μίλονοφ

Το καλοκαίρι του 1962, ο Όλλι Μάκι 
αγωνίζεται για τον τίτλο του Πρωταθλητή 
Κόσμου στην κατηγορία φτερού. Ο δρόμος 
για την επιτυχία, από την επαρχία της 
Φινλανδίας μέχρι την καρδιά του Ελσίνκι, 
μοιάζει να είναι βέβαιος. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι να χάσει βάρος και να 
συγκεντρωθεί στην προπόνηση. Υπάρχει 
όμως ένα πρόβλημα... Ο Όλλι έχει 
ερωτευτεί τη Ράιγια!

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κουοσμά-
νεν, που του χάρισε δικαίως το μεγάλο 
βραβείο στο τμήμα «Ένα κάποιο Βλέμμα» 
στο Φεστιβάλ Καννών, είναι μία χιου-
μοριστική ιστορία αγάπης αλλά και μια 
γλυκόπικρη ωδή στη χαμένη αθωότητα…

Σκηνοθεσία: Κριστίνα Γκροσέβα, Πέταρ Βαλκάνοφ

Παίζουν: Στέφαν Ντενολιούμποφ, Μαργκίτα Γκόσεβα, 
Κίτονταρ Τοντόροφ, Μίλκο Λαζάροφ 

Ο Τσάνκο Πέτροφ βρίσκει εκατομμύρια λέβα στις 
ράγες του σιδηροδρόμου, κατά τη καθημερινή του 
επιθεώρηση. Αποφασίζει να παραδώσει τα χρήματα 
στην αστυνομία και το κράτος τον τιμά με μια εκδήλω-
ση προς τιμήν του. Η Τζούλια Στάνκοβα, επικεφαλής 
Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Μεταφορών, 
παίρνει το παλιό του ρολόι, οικογενειακό κειμήλιο, για 
να μπορέσει να του απονεμηθεί ένα καινούριο- δώρο 
για το ήθος του. Στην πορεία το νέο ρολόι χαλάει 
και η Στάνκοβα έχει χάσει το παλιό. Εδώ ξεκινά η 
απεγνωσμένη μάχη του τίμιου εργάτη να επανακτήσει 
το οικογενειακό του κειμήλιο και τη χαμένη του 
αξιοπρέπεια…

Δύο χρόνια μετά το πολυβραβευμένο τους «Μάθημα», 
το σκηνοθετικό και συγγραφικό δίδυμο των Κριστίνα 
Γκροσέβα και Πέταρ Βαλκάνοφ επιστρέφει με ένα 
ακόμα μελανό πορτρέτο της βουλγάρικης κοινωνίας 
στο στιλ του σινεμά των αδελφών Νταρντέν, αλλά και 
του Κριστιάν Μουνγκίου…

Σκηνοθεσία: Μεντί Ιντίρ, Γκραν Κορ Μαλάντ 
Παίζουν: Πάμπλο Πολί, Σουφιάν Γκεράμπ, Νελιά Αρζούν, Μούσα Μανσαλί, Φρανκ Φαλίζ

Μπάνιο, ντύσιμο, περπάτημα, μπάσκετ. Όλα τα παραπάνω, είναι πράγματα που ο Μπεν δεν μπορεί πλέον να κάνει, όταν φτάνει σε ένα κέντρο 
αποκατάστασης μετά από ένα τρομακτικά σοβαρό ατύχημα. Πλέον, οι νέοι του φίλοι είναι τετραπληγικοί, παραπληγικοί, άνθρωποι με κρανιο-
εγκεφαλικά τραύματα. Μαζί, θα μάθουν να είναι υπομονετικοί. Θα αντιταχθούν. Θα ξεπεράσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα προδώσουν και θα 
γοητεύσουν ο ένας τον άλλο. Μα πάνω απ’ όλα, θα βρουν την ενέργεια για να μάθουν και πάλι τι σημαίνει να ζεις…   

Το 1997, όταν ο Φαμπιέν Μαρσό επόπτευε μία αθλητική κατασκήνωση, είχε ένα σοβαρό ατύχημα μετά από βουτιά στην πισίνα. Το αποτέλεσμα 
ήταν να εξαρθρώσει τη σπονδυλική του στήλη. Η εκτίμηση των γιατρών ήταν πως δεν θα καταφέρει να περπατήσει ξανά. Παρ’ όλα αυτά, ο 
Μαρσό διέψευσε κάθε προσδοκία. Όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά υιοθετώντας το ψευδώνυμο Γκραν Κορ Μαλάντ (Μεγάλο Άρρωστο Σώμα), έγινε 
ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γαλλικής μουσικής σκηνής, ως slam poet (ποίηση επί σκηνής με στοιχεία περφόρμανς).

Ο Μαρσό αποτύπωσε όλη αυτή την απίστευτη περιπέτεια στο βιβλίο του με τίτλο «Patients» («Πάντα Ήρωες» στα ελληνικά, σε μετάφραση Χάρις 
Αλεξίου), το οποίο με τη σειρά του, μεταφέρεται στον κινηματογράφο ως «Ένα βήμα τη φορά».

«Το άγνωστο κορίτσι»
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Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
(Γεωργίου Βαφόπουλου 3, τηλ: 2310 424 132-3)

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

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

Φεστιβάλ «Ανοιχτή Σκηνή-Θεατρικές Φωνές της 
Πόλης»: Για έκτη συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα: Σάββατο 18 Μαρτίου 
στις 21:00 η παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες» των 
Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά από την Θεατρική 
Ομάδα Enigma, Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Μαρτίου στις 21:00 
το «ΝΟ ΕΧΙΤ- Κεκλεισμένων των Θυρών» του Ζαν Πωλ 
Σαρτρ από την Θεατρική Ομάδα ΡίSκο και την Παρασκευή 
24 Μαρτίου στις 21:00 το «Γελώντας άγρια» του Κρίστοφερ 
Ντουράνγκ από την Push your Art Company.

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

«Δέκα μικροί νέγροι» από το ομώνυμο μυθιστόρημα της 
Agatha Christie σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. Παί-
ζουν οι ηθοποιοί: Κορίνα Αλεξανδρίδου, Ελένη Βουτυρά, 
Νίκος Γεωργάκης , Κώστας Ζέκος, Γιώργος Ζώης, Μαρία 
Καμακάρη, Γιάννης Νικολάου, Αννέτα Παπαθανασίου, Σάβ-
βας Πασχαλίδης, Οδυσσέας Σταμούλης. Φωνή κατήγορου: 
Μπάμπης Χατζηδάκης. Παραστάσεις: Σάββατο 18 Μαρτίου 
στις 18:15 και στις 21:00, Κυριακή 19 Μαρτίου στις 19:30 & 
Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 21:00. 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 18 στις 
21.30 & Κυριακή 19 Μαρτίου στις 19.00. Εισιτήρια: 10€ 

(γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων).

Θέατρο Αμαλία
(Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου, τηλ: 2310 888894)

«Απόψε: Lola Blau» μια καυστική σάτιρα του Georg 
Kreisler με την Κατερίνα Γιαμαλή για πέντε παραστάσεις. Σε 
μετάφραση Κοραλίας Σωτηριάδου και σκηνοθεσία Michael 
Seibel. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 18 & Κυριακή 
19 Μαρτίου στις 21.00. Εισιτήρια: 8€ (προπώληση), 12€ 
(γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικό-ανέργων).

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

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

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

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

«Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου σε σκηνοθεσία του Δήμου 
Αβδελιώδη και ερμηνεία Βερονίκης Αργέντζη. Για πέντε 
μόνο παραστάσεις: από Τετάρτη 22 έως Κυριακή 26 
Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 

10€ (φοιτητές, άτομα άνω των 65, πολύτεκνων, ΑΜΕΑ, 
προπώληση).

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

«Αναφορά στον Γκρέκο» το κύκνειο άσμα του Νίκου Κα-
ζαντζάκη, αυτοβιογραφικό, σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικά-
κου. Παραστάσεις: Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαρτίου στις 
21:00. Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 12€ (μειωμένο).

«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 Λέ-
νας Πετροπούλου. Παίζουν μουσική, τραγουδούν, χορεύουν, 
ερμηνεύουν ρόλους οι: Βασίλης Κανελλόπουλος, Παυλίνα 
Χαρέλα, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ελένη Χρυσομάλλη, 
Χρήστος Γκουτσίδης, Μάριος Κωνσταντίνου, Αντώνης Μαυ-
ρουδής, Χάρης Γκατζόφλιας. Τελευταίες παραστάσεις: 
Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ 
(γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό,ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 
65), 5€ (ατέλειες ΣΕΗ – ΕΣΗΕΜΘ).

Θέατρο Εγνατία
(Πατριάρχου Ιωακείμ 1, τηλ: 2310 231 431)

«Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας» η αργοναυτική 
εκστρατεία σε κείμενο Παρασκευά Καρασούλου και σκη-
νοθεσία Σοφίας Σπυράτου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ναταλία 
Λαμπαδάκη, Γιάννης Διονυσίου, Στρατής Ανούδης, Απόλλων 
Δρικούδης, Ευτυχία Σπυριδάκη, Νικόλας Βατικιώτης, Δημή-
τριος Χατζηθεοδοσίου, Μελίνα Ατρείδου, Ηλίας Τσάκωνας, 
Άννα Μανούδη, Ιωάννα Δημητριάδου, Daniel Arrando, 
Βαγγέλης Γεωργιάδης, Λάζαρος Βρουλάκος. Παραστάσεις: 
Σάββατο 18 Μαρτίου στις 18:00 & Κυριακή 19 Μαρτίου στις 
11:30. Εισιτήρια: 10€, 7€.

Θέατρο «ΡΟ»
(Αριστοτέλους 23, τηλ: 2310261584)
«Ο Επιθεωρητής» κωμωδία του Ν. Γκόγκολ σε σκηνοθε-
σία Γιώργου Ροντίδη. Συμμετέχουν 15 ηθοποιοί. Παραστά-
σεις: Σάββατο 18 στις 21:00 & Κυριακή 19 Μαρτίου στις 
20:30. Εισιτήρια: 7€ (γενική είσοδος), 10€ (άνεργοι τα 2 
άτομα).

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: Σάββατο 
18 Μαρτίου στις 21:00, Κυριακή 19 Μαρτίου στις 20:00 & 
Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 8€ (γενική 
είσοδος) , 6€ (φοιτητικό, ατέλεια, ανέργων, AμεΑ, ομαδικό 
10 ατόμων).

«Το όνειρο ενός γελοίου» μονόλογος του Φιοντόρ Ντο-
στογιέφσκι, από τον Δημήτρη Βερύκιο, σε σκηνοθεσία Τάκη 
Χρυσικάκου. Παραστάσεις: Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Μαρτίου 
στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (άνεργοι, 
φοιτητές , πολύτεκνοι, προπώληση).

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

«Los Topografos», μια χιουμοριστική περιπέτεια 
του Cruz Rosta, σε σκηνοθεσία Σταύρου Ευκολίδη και 
μετάφραση και δραματολογική επεξεργασία του σκηνοθέτη 
και της Μάρας Τσικάρα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μυρσίνη 
Χρυσοχοΐδου, Γιώργος Δημητριάδης, Ματίνα Κουλουριώτη, 
Αλέξανδρος Κωχ. Παραστάσεις: Κυριακή 19 στις 22:00 και 
Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 στις 21:30. Εισιτήρια: 10€, 7€.

Θέατρο Φλέμιγκ
(Μισραχή 15, τηλ: 2310 812 000)
«Το Πείραμα», του Edward Albert, σε σκηνοθεσία Χρι-
στίνας Μαγκάκη με τον Γρηγόρη Μήτα στον κεντρικό ρόλο, 
τον Νίκο Παπάζογλου και την Μικαέλα Καλλινίκου. Το έργο 
είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Παραστάσεις: Σάββατο 18 
& Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 21:30. Εισιτήρια: 10€ (γενι-
κή είσοδος), 7€ (φοιτητικό) 5€ (ΑμεΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι).

Κινηματοθέατρο Αλέξανδρος
(Εθνικής Αμύνης 1, τηλ: 2310 287 724)
«Η φωνή του Περιθάλποντα» θεατρικό αναλόγιο με 
αυθεντικά κείμενα περιθαλπόντων ατόμων με άνοια από 
τον Σύλλογο Φίλων της Alzheimer Hellas σε συνεργασία 
με το ΚΘΒΕ. Ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών: Μομώ 
Βλάχου, Έφη Δρόσου, Θάλεια Σκαρλάτου, Κοραλία Τσόγκα. 
Παράσταση:  Τρίτη 21 Μαρτίου στις 18:30. Είσοδος 
ελεύθερη για το κοινό.

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

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. Παί-
ζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Καύκας, Βιβή Μιτσίσκα, Τάσος 
Πεζιρκιανίδης, Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Κώστας Σαντάς, 
Εύη Σαρμή, Δημήτρης Σιακάρας, Πολυξένη Σπυροπούλου, 
Γιώργος Σφυρίδης, Εύα Σωφρονίδου, Χρύσα Τουμανίδου, 
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Γιάννης Τσάτσαρης, Θάνος Φερετζέλης, Ταξιάρχης Χάνος. 
Παράταση Παραστάσεων έως 9 Απριλίου: Τετάρτη 
18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00.

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
(Εθνικής Αμύνης 2)

«Ανεμοδαρμένα ύψη» μια ιστορία αγάπης και εκδίκησης 
σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβρι-
ανού. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Γλάστρας, Αίγλη 
Κατσίκη, Γιώργος Κολοβός, Αγγελική Νοέα, Ορέστης 
Παλιαδέλης, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Γρηγόρης Παπα-
δόπουλος, Κωστής Ραμπαβίλας, Αρετή Σεϊνταρίδου, Έφη 
Σταμούλη, Ορέστης Χαλκιάς. Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, 
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00.

«Big Days» ολοήμερο αφιέρωμα στον «καταραμένο» 
ποιητή, Κώστα Ταχτσή την Κυριακή 19 Μαρτίου. Πρό-
γραμμα: Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο  “Πώς 
η γλώσσα της γειτονιάς γίνεται λογοτεχνία (ή αλλιώς Το 
Τρίτο Στεφάνι) στις 10:00, Βιωματικό εργαστήρι ενηλίκων 
με τίτλο «Οι οικογενειακές σχέσεις στο τρίτο στεφάνι του 
Ταχτσή» στις 10:30, Θεατρικό εργαστήρι “Εκάβη” για παιδιά 
5-8 ετών στις 11:00, Θέλετε ν’ ακούσετε ένα ποίημα; στις 
12:00, “Ο συγγραφέας και οι άλλοι” στις 12:30, Στρογγυλό 
τραπέζι με θέμα «Το Τρίτο Στεφάνι», από το κείμενο στην 
παράσταση στις 12:45, Παρουσίαση με τίτλο «Κώστας 
Ταχτσής: ΚΕΙΜΕΝΑ» (Μια προσπάθεια ανάγνωσής τους) 
στις 14:00, Διάλεξη με τίλο “Παρενδυσίες της αφήγησης 
και αμφίσημες μητρότητες στο Τρίτο Στεφάνι” στις 14:45, 
Workshop με τίτλο «Tων στίχων μας η αιτία». Ο ποιητικός 
Ταχτσής, για ενήλικες στις 15:00, Προβολή εκπομπής ΔΙΑ-
ΛΟΓΟΙ και ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ. Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό. 

Μονή Λαζαριστών
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

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

«Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, μία παράσταση 
ιστορικού περιεχομένου για την Ελλάδα του μεσοπολέμου, 
της Κατοχής και του Εμφυλίου σε σκηνοθεσία Θανάση 

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

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

«Δες το Θετικό+Μωρό» stand-up comedy με τον 
Λάμπρο Φισφή. Τελευταία παράσταση: Σάββατο 18 
Μαρτίου στις 21:15. Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 10€ 
(προπώληση).

Μαύρη Τρύπα
(Βάιου 5, Λαδάδικα, τηλ: 2310 510 081)
Χριστόφορος Ζαραλίκος, stand-up comedy για την καθημε-
ρινότητα. Τελευταία παράσταση: Πέμπτη 23 Μαρτίου στις 
21:30. Εισιτήρια: 8€.

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
(25ης Μαρτίου και Παραλία, τηλ: 2310 895 800)
«Ταρτούφος ή Οι απατεώνες» σκοτεινή κωμωδία του 
Μολιέρου σε διασκευή και σκηνοθεσία των Αιμίλιου Χειλά-
κη και Μανώλη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αιμίλιος Χειλάκης, 
Άλκις Κούρκουλος, Ρούλα Πατεράκη, Αθηνά Μαξίμου, 
Άγγελος Μπούρας, Γιάννα Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος 
Βάρθης, Γιώργος Λιάντος, Τσιμάρας Τζανάτος, Φραγκίσκη 
Μουστάκη. Παραστάσεις: Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 
21:00, Σάββατο 25 Μαρτίου στις 18:00 και στις 21:00 & 
Κυριακή 26 Μαρτίου στις 18:00 και στις 21:00. Εισιτήρια: 
22€, 18€, 15€, 14€.

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 19 Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική 
είσοδος).

Μπενσουσάν Χαν
(Εδέσσης 6, Άνω Λαδάδικα, τηλ: 6984 244 577)
«Ο Εξορκισμός» από το θέατρο του Άλλοτε σε κείμενο 
Μαρίας Ράπτη και σκηνοθεσία Βαρβάρας Δουμανίδου. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Όλγα Καλαμάρα, Δημήτρης 
Βασιλειάδης, Βαρβάρα Δουμανίδου, Τζώρτζια Βογιατζό-
γλου, Στέργιος Κωνσταντζίκης. Παραστάσεις: Πέμπτη 23 
Μαρτίου (Πρεμιέρα) & Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 21:00. 
Εισιτήρια: 10€.

Πολυχώρος ΕΝΩ
(Ερμού 11 με Ίωνος Δραγούμη, τηλ: 2310 257 637)
Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή 
για παιδιά: «Ο Χρουσαϊτός Άτυς και η βασιλιοπούλα 
Ροδογάλη» για μία μοναδική παράσταση στο ΕΝΩ. Ένα 
παραδοσιακό παραμύθι από τη Σμύρνη, σε σκηνοθεσία και 
θεατρική μεταφορά Τάσου Ράτζου, Κείμενο-σκηνοθεσία: 
Τάσος Ράτζος, Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Κοντός, 
Πέτρος Μαλιάρας, Μαρίτα, Τσαλκιτζόγλου και Ανδρομάχη 
Φουντουλίδου. Παραστάσεις: Κυριακή 19 Μαρτίου στις 
20:00. Εισιτήρια: 7 ευρώ.

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 Κα-
νελλοπούλου, Ελένη Κρίτα και Χάρη Ρώμα. Παραστάσεις: 
Σάββατο 18 Μαρτίου στις 18:00 και στις 21:00 & Κυριακή 
19 Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 20€, 14€ (άνεργοι, 
συνταξιούχοι άνω των 65, φοιτητές, ΑμεΑ)

Studio ΝΕΜΕΣΗ
(Δελφών 176, τηλ: 2310 326 230)

«Σιωπή της Άλκηστης» οικογενειακό ψυχόδραμα 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. Παρα-
στάσεις: Σάββατο 18 Μαρτίου στις 21:30 & Κυριακή 19 
Μαρτίου στις 19:30. Εισιτήρια: ελεύθερη συνεισφορά.

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

«Το κόκκινο σινιάλο» έγκλημα της Αγκάθα Κρίστι σε 
σκηνοθεσία Μόνας Κιτσοπούλου και Γιώργου Γκασνάκη και 
δραματουργική 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 Καραμεσίνη, Στεφανία Κουφοπούλου, Δανάη Μηλίνη. 
Τελευταία παράσταση: Παρασκευή 24 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 Αρα-
μπατζή, Δημήτρης Καστέλλος, Αλέξανδρος Παπατριαντα-
φύλλου, Τριαντάφυλλος Δελής, Γιάννης Τσότσος, Λάμπρος 
Σταυρινόπουλος, Οδυσσέας Ζήκας. Παραστάσεις: Σάββατο 
18, Κυριακή 19, Δευτέρα 20 και Παρασκευή 24 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 20 Μαρτίου στις 22:15. Εισιτήρια: 
8€ (γενική είσοδος), 5€ (φοιτητικά, ανέργων, ατέλειες), 
ελεύθερη είσοδος με το «εισιτήριο που περιμένει».

Θέατρο Άρατος 
Η πρόταση της εβδομάδας

(Μοσκώφ 12, τηλ: 2315 312 487)

«Αυγά μαύρα», μια αληθινή ιστορική παράσταση του 
Διονύση Χαριτόπουλου, σε σκηνοθεσία και μουσική επι-
μέλεια του Κώστα Αβραμίδη, με ερμηνεία του ίδιου και 
της Μαρίας Ανθίδου. Παράταση Παραστάσεων: Σάββατο 18 
& Κυριακή 19 Μαρτίου στις 21:00. Εισιτήρια: 8€ (γενική 
είσοδος), 5€ (ανέργων)

#ατζέντα_θεάτρου
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#μόδα

Αμέτρητες είναι οι τάσεις που υιοθετήθηκαν ήδη ανά τον κόσμο από διάσημες bloggers και fashionistas για τη σε-
ζόν άνοιξη-καλοκαίρι 2017. Κάποιες από αυτές φαίνεται να κυριαρχούν και να εισβάλλουν δυναμικά στη γυναικεία 
guardaroba.

1. Ρούχα με statemement stripes φοριούνται all day long αλλάζοντας μόνο τα αξεσουάρ από τη μέρα στη 
νύχτα. Ξεφεύγοντας από την κλασσική μαρινιέρα, τολμήστε να λανσάρετε τις ευφάνταστες ρίγες σε μπλούζες και 
φορέματα.

2. Άνοιξη χωρίς λουλούδια δεν υφίσταται, γι’ αυτό τα head-to-toe florals είναι από τις επικρατέστερες τάσεις 
της σεζόν. Οι πασαρέλες κατακλύστηκαν από υπέροχα λουλουδάτα σύνολα φτάνοντας τα prints να είναι τυπωμένα 
ακόμη κι επάνω στις τσάντες και τα παπούτσια. Επιλέξτε floral prints που σας ταιριάζουν και παρατηρήστε τη 
διάθεσή να ανεβαίνει.

3. Τα super-bright colours όπως έντονο και φωτεινό ροζ, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο σε σχεδόν φωσφο-
ριζέ τόνους, είναι οι ιδανικές αποχρώσεις για show-stopping look! Αν είστε από τις γυναίκες που δε θέλουν 
να παιρνούν απαρατήρητες, ένα ή και περισσότερα items σε μία από αυτές τις αποχρώσεις είναι σίγουρο ότι θα 
μαγνητίσουν τα βλέμματα!

4. Τα new entries σε παπούτσια ακούνε στο όνομα slides ή sliders, μόνο που φέτος εμπλουτίζονται με λαμπερές 
πέτρες, μεταλλικές λεπτομέρειες ακόμη και πούπουλα, για να συνοδέψουν τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις 
ακόμη και εκτός παραλίας. Αν είστε λάτρης του minimal style επιλέξτε ένα standout ζευγάρι που θα αναβαθμίσει 
όλο το σύνολο.

Σας εύχομαι ένα stylish Σαββατοκύριακο!

4 trends 
που αγαπήθηκαν 

για SS17

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Τσάντα  
Michael Kors

Slides Mercedes Castillo

Slides Dolce & Gabbana

Silk satin midi dress Ellery

Silk satin midi dress Ellery

Παλτό Harris Wharf London

Δαχτυλίδι  
Delfina Delettrez

Τζίν Chloé

Σκουλαρίκια  
Jennifer Fisher

Jersey 
Etro

Παντελόνι Ellery  
με ρίγα στο πλάι

Φούστε floral  
Proenza Schouler

Floral 
Proenza Schouler
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Του Βαγγέλη Μπαντέ
Υπήρξαν διάφοροι λόγοι που επέλεξε να μετακομίσει στο Λον-
δίνο. Η βρετανική σκηνή μόδας είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για την αισθητική του σε αντίθεση με τους οίκους μόδας 
της Γαλλίας και Ιταλίας, λέει ο ίδιος στην KARFITSA. «Από την 
πρώτη φορά που επισκέφτηκα το Λονδίνο ένιωσα εμπνευ-
σμένος από την πολυπολιτισμικότητα που διακρίνει την πόλη 
και  τους ανθρώπους της, την αρχιτεκτονική αντίθεση, την 
μουσική σκηνή, όπως επίσης και την ελευθερία έκφρασης 
μέσω ένδυσης που παρατηρείται στους δρόμους του Λονδί-
νου. Νιώθοντας πως η επαγγελματική μου εξέλιξη στην Ελ-
λάδα ήταν κάπως περιορισμένη, η ιδέα μιας καινούριας αρχής 
στο Λονδίνο ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Έτσι λοιπόν, μαζί με 
την φίλη, συνάδελφο και συνεργάτιδα μου Μαίρη αποφασίσα-
με να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα».

Το ξεκίνημα στο Λονδίνο

Τα πρώτα χρόνια στο Λονδίνο ο Δημήτρης  εργάστηκε δίπλα 
σε νέους σχεδιαστές μόδας του Λονδίνου, κάνοντας πειραμα-
τισμούς με νέες ιδέες, καινούρια υλικά και εξελίσσοντας το 
προσωπικό του  στυλ, απέκτησε  την απαραίτητη εμπειρία 
κάτι που τον ώθησε να ξεκινήσει, μαζί με τη συνεργάτη του 
το δικό τους ατελιέ το 2011 με την επωνυμία  Έρεβος Αιθήρ 
(Erevos Aether). H σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρίας ξε-
κίνησε αναμιγνύοντας παραδοσιακές τεχνικές υψηλής ρα-
πτικής με υφάσματα τελευταίας τεχνολογίας, παντρεύοντας 
παράλληλα φουτουρισμό, θεατρικότητα και μόδα. Επέλεξαν 
να παρουσιάσουν την πρώτη συλλογή-ντεμπούτο με ένα μι-
κρού μήκους φιλμ το οποίο έκανε πρεμιέρα στο περίβλεπτο 
A Shaded View on Fashion της Diane Pernet και επιλέχτηκε 
να προβληθεί στο κινηματογραφικό φεστιβάλ μόδας ASVOFF 
IV που έλαβε μέρος στο μουσείο σύγχρονης τέχνης του Πα-
ρισιού “Centre Pompidou”. Οι συλλογές που ακολούθησαν 
εμφανίστηκαν σε σημαντικά περιοδικά μόδας όπως το Vogue 
Italia, το Vogue China, Elle, Schon κλπ, προβλήθηκαν στο 
SWIFF φιλμ φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο, έλαβαν μέρος στην 
εβδομάδα μόδας της Κωνσταντινούπολης και έφτασαν στους 

εκθεσιακούς χώρους του Χόλυγουντ.  Το 2015 έλαβε μέρος 
στο διεθνή διαγωνισμό World of Wearable Art που λαμβά-
νει μέρος στη Νέα Ζηλανδία αποσπώντας 4 βραβεία “Winner 
of International Award”, “UK,Europe Design Award”, “Weta 
Costume and Film Award” and “People’s Choice Award” και 
για το 2016 αποσπάσαμε το “Winner of Aotearoa Award” and 
“Avant garde Award”.

Η συνεργασία με τα μεγάλα ονόματα

H πρώτη συλλογή με όνομα «Gaping Void» απέσπασε πολύ 
καλές κριτικές και  τράβηξε το ενδιαφέρον καταξιωμένων 
ενδυματολόγων οπού και τους ανέθεσαν τις πρώτες συ-
νεργασίες με μεγάλα ονόματα. Συγκεκριμένα, ανέλαβε τις 
εμφανίσεις της Lady Gaga, όπως και  τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή των κουστουμιών για την παγκόσμια περιοδεία 
των Black Eyed Peas. Αυτό ήταν η αρχή της συνεργασίας 
τους με στυλίστες της μουσικής καλλιτεχνικής σκηνής. Στη 
συνέχεια, ο Δημήτρης και η Μαίρη ανέλαβαν να ντύσουν 
ονόματα όπως Jessie J, Fergie, Skin from Skunk Anansie, 
Κat Graham, Carrie Underwood, αλλά και επώνυμους πε-
λάτες όπως η Daphne Guinness, Kylie Jenner, κ.λ.π..

Ο  Έλληνας σχεδιαστής 
που ντύνει τη… Lady Gaga 
Ο Δημήτρης Μαβίνης πριν από μερικά χρόνια έφυγε από την ιδιαίτερή του πατρίδα, την Κατερίνη,  για να 
«ανοίξει τα φτερά του» και να ασχοληθεί με την μεγάλη του αγάπη, τη μόδα! Επέλεξε το Λονδίνο, καθώς τον 
κέντρισε η Βρετανική σκηνή μόδας.  Σε πρώτη φάση, δούλεψε δίπλα σε νέους  σχεδιαστές, ενώ  στη συνέχεια 
δημιούργησε το δικό του ατελιέ. Σήμερα, ο Δημήτρης ντύνει μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου μουσικού 
στερεώματος, όπως η Lady Gaga!

Η επαγγελματική επαφή με τη μόδα
Ο Δημήτρης Μαβίνης μεγάλωσε σε μια πόλη με τη γεωγραφική τοποθεσία και τον μυθολογικό πλούτο,  όπως αυτή της Κατερίνης. Μεγάλωσε ανάμεσα στον μαγευτικό 
και μεγαλοπρεπές Όλυμπο και τα πανέμορφα Πιέρια Όρη, τις παραλίες και την απεραντοσύνη της θάλασσας.  Ακούγοντας ιστορίες για θεούς και μούσες, αναπτύχθηκε το 
ενδιαφέρον του για τη μυθολογία, η αγάπη του για την τέχνη και τη φύση. «Τα παιδικά και φοιτητικά μου χρόνια μου χάρισαν ευχάριστες αναμνήσεις που πολλές φορές 
αναζητώ κ έτσι προσπαθώ να επισκέπτομαι την Ελλάδα όσο πιο συχνά μπορώ», αναφέρει.  Η πρώτη του επαγγελματική επαφή στο χώρο της μόδας ξεκίνησε το 2004, 
την χρονιά που ολοκλήρωσε την ειδικότητα  «Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας» του πολιτιστικού ΙΕΚ Θεσσαλονίκης.  Ξεκίνησε να εργάζεται σαν junior 
designer σε μια γνωστή High street εταιρία ανδρικών ενδυμάτων της Θεσσαλονίκης και παράλληλα εργάστηκα ως ενδυματολόγος σε εκπομπές παραγωγής της ΕΡΤ3, 
όπως και  σε κάποιες εξωτερικές συνεργασίες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΒΙΝΗΣ

#πρόσωπο
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ΚΡΙΟΣ  

Θα αρχίσετε να δείχνετε μεγάλο ενδιαφέρον για τη 
διατροφή σας, ενώ θα έχετε και μια τάση να κάνετε 
τα πράγματα πιο οργανωμένα. Το τελευταίο διάστη-

μα είχατε παραμελήσει αρκετά τον εαυτό σας. Βρείτε τους πραγμα-
τικούς σας στόχους χωρίς να σας αποσπά τίποτε και είναι σίγουρο 
ότι αυτό που έχετε βάλει στο μυαλό σας θα γίνει σύντομα.

ΤΑΥΡΟΣ

Η κοινωνικότητά σας είναι στα ύψη και καλό θα 
είναι να εκμεταλλευτείτε τις καλές επιρροές που 
στέλνει η Σελήνη στο ζώδιό σας από σήμερα και 

μετά, για να κάνετε χρήσιμες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν να 
ξεχωρίσετε. Μην καθυστερήσετε με πράγματα που δεν έχουν ση-
μασία, γιατί είναι σε βάρος σας. Κινηθείτε μεθοδικά, για να έχετε τα 
θετικά αποτελέσματα που θέλετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Μπορεί να έχετε αρκετά ταραχώδες Σαββατοκύ-
ριακο, αλλά εσείς που ανήκετε στις πρώτες μέρες 
αυτού το ζωδίου δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτε, 

γιατί θα καταφέρετε να βάλετε τα πράγματα στη σειρά τους. Οι στό-
χοι που έχετε βάλει για να πετύχετε τα ζητούμενά σας πλησιάζουν 
με γρήγορο ρυθμό και θα αρχίσετε να απολαμβάνετε σύντομα την 
επιτυχία σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Πρέπει να προετοιμαστείτε για να αντιμετωπίσετε 
κάποια προβληματάκια που θα προκαλέσουν αντα-
γωνιστές και άτομα που ζηλεύουν την πορεία σας 

και να μην πανικοβληθείτε. Πρέπει να μειώσετε τον εκνευρισμό σας 
και να αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις. Επίσης, δείξτε τεράστια 
προσοχή σε αυτά που λέτε –ειδικότερα με δικά σας άτομα– για να 
μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις.

ΛΕΩΝ

Όλα πηγαίνουν πολύ καλά και αν δεν κάνετε υπερ-
βολές, μπορούν να πάνε ακόμη καλύτερα. Συγκρα-
τήστε τη φαντασία σας, μην κινείστε με συναισθη-

ματισμούς και αφήσετε τους άλλους να κάνουν τα υπόλοιπα. Έχετε 
πολύ καλές προοπτικές για να δεχθείτε κάποιες ανταμοιβές κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Διατηρήστε τον αυτοέλεγχό σας και σίγουρα 
θα σας έρθουν και τα καλύτερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Έχετε αρκετή ενέργεια για να διεκπεραιώσετε πάρα 
πολλά θέματα που σας απασχολούσαν και σας προ-
βλημάτιζαν μέχρι τώρα. Η επικοινωνία κάθε τύπου 

ευνοείται και θα μπορέσετε να περάσετε τις απόψεις σας στους 
γύρω σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα προκύψουν, βέ-
βαια, κάποια απρόοπτα σε συζητήσεις και σε καινούργια θέματα που 
θέλετε να υλοποιήσετε.

ΖΥΓΟΣ

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχετε να αντιμετωπί-
σετε σημαντικές αλλαγές με περισσότερη υπευθυ-
νότητα. Παράλληλα, πρέπει να προγραμματιστείτε 

περισσότερο, για να διεκπεραιώσετε τις πολυάριθμες υποχρεώσεις 
σας. Η κοινωνικότητά σας θα είναι στα ύψη και με τη βοήθεια που 
θα σας προσφέρουν κάποια άτομα θα λύσετε πολλά προβλήματα 
του παρελθόντος, με τον πιο ιδανικό τρόπο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Να κάνετε τον σύντροφό σας ευτυχισμένο και θα 
δείτε ότι όλα θα πάνε πολύ καλά μεταξύ σας και το 
πάθος θα πρωταγωνιστήσει. Αν ακόμη δεν έχετε 

σύντροφο, ψάξτε λίγο καλύτερα γύρω σας, γιατί υπάρχουν πρόσω-
πα που θα ήθελαν να συσχετιστούν μαζί σας, αλλά η συμπεριφορά 
σας δεν τους επιτρέπει να σας πλησιάσουν. Αυτές οι μέρες είναι 
πολύ ερωτικές.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα έχετε μία αρκετά κουραστική και καταπιεστική 
εβδομάδα σε σχέση με τις διάφορες υποχρεώσεις 
σας. Πρέπει να δείτε πολλές καταστάσεις με ψυ-

χραιμία, για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στα διάφορα προβλή-
ματα. Θα σας απορροφήσουν οι σκέψεις σας για την επίλυση πολ-
λών θεμάτων που σας αγχώνουν εδώ και πολύ καιρό, αλλά ίσως 
χρειαστεί να συμβουλευτείτε άτομα που εμπιστεύεστε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα έχετε να αντιμετωπίσετε μία ανήσυχη κατάστα-
ση που μπορεί να προκύψει στην οικογένειά σας 
λόγω κάποιου ξαφνικού συμβάντος. Μην αφεθεί-

τε στις δυσκολίες και μην τα παρατήσετε, τώρα που τα πράγματα 
έχουν μπει σε καλό δρόμο. Θα έχετε επικοινωνιακές ικανότητες και 
θα ξεκαθαρίσετε οποιεσδήποτε παρανοήσεις. Κάντε τα μελλοντικά 
σας σχέδιά και μη φοβάστε τίποτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα πρέπει να λύσετε κάποια θέματα που σας απα-
σχολούν έντονα. Μπορεί να βάλετε σε εφαρμογή 
τα σχέδιά σας, αλλά να ξέρετε ότι απαιτούν αρκετή 

κούραση. Μη διστάζετε, γιατί οι προσπάθειές σας θα εκτιμηθούν 
και θα πετύχετε όλους τους στόχους σας. Μην πείτε «όχι» σε προ-
σκλήσεις που μπορεί να σας κάνουν, γιατί θα περάσετε υπέροχα με 
αγαπημένα πρόσωπα.

ΙΧΘΥΕΣ

Μάλλον θα πρέπει να επαναπροσδιορίσετε τις προ-
τεραιότητές σας, γιατί θα είναι δύσκολο να οργα-
νωθείτε. Αν κάνετε ό,τι πρέπει, είναι σίγουρο ότι 
όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στη θέση τους χωρίς να 

το καταλάβετε. Και αν αφήσετε και τους γύρω σας να λειτουργή-
σουν όπως νομίζουν, πολύ πιθανό να βρείτε συμμάχους από εκεί 
που δεν το περιμένατε.

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

Με την αιγίδα του δήμου της Βιέννης, του δήμου 
Θεσσαλονίκης και του Αυστριακού Προξενείου 
της Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με το Hyatt 
Regency Thessaloniki πραγματοποιήθηκε για δεύ-
τερη φορά ο παραδοσιακός Χορός της Βιέννης, THE 
VIENNA BALL - THESSALONIKI 2017, που έχει γίνει 
πλέον θεσμός στην πόλη. Η Συμφωνική Ορχήστρα 
του δήμου Θεσσαλονίκης υπό την μουσική διεύθυν-
ση του αρχιμουσικού Χάρη Ηλιάδη, παρουσίασε ένα 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών. 
Πενήντα ζευγάρια νέων debutants από ιδιωτικά 
σχολεία της πόλης παρουσίασαν μια ανεπανάλη-
πτη χορογραφία με βαλς, υπό την καθοδήγηση της 
σχολής χορού LET’S DANCE. Την ατμόσφαιρα του 
παραδοσιακού βιεννέζικου χορού είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν 600 άτομα που διασκέδασαν μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες στο πάρτι που ακολούθη-
σε, με τις μουσικές επιλογές του Γιώργου Τσακιρό-
πουλου και τους Starbeat live! Τα έσοδα της μεγάλης 
αυτής διοργάνωσης διατέθηκαν στα σωματεία στο 
Σύλλογο Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών ΣΤΟΡΓΗ, 
στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία Παράρτημα 
Μακεδονίας-Θράκης, στην Παναθηναϊκή Οργάνωση 
Γυναικών «ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ» και στο Πανελλήνιο Αθλη-
τικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

Βραδιά με     βαλς και debutants στη… Θεσσαλονίκη
#ζώδια

Βίβια Μυλωνέρου, Δώρα Σαρίδου

H Πρέσβης της Αυστρίας Andrea Bοhm, ο Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, η Αντιδήμαρχος της Βιέν-
νης Μαρία Βασιλάκου, η πρόξενος της Αυστρίας Έβελυν 
Παπαδοπούλου και η βουλευτής Barbara Feldman
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Βραδιά με     βαλς και debutants στη… Θεσσαλονίκη

Κούλα Γιαννακίδου, Κατερίνα Παναγοπούλου

Βούλα Πενέλη, Μαρία Ιωαννίδου,Αίνη Μιαχαηλίδου

Ξανθίππη και Νικόλας Τρυπάνη Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό την μουσική δι-
εύθυνση του αρχιμουσικού Χάρη Ηλιάδη

Ελπίδα Κορρέ, Δήμητρα Τζήμα – Μπερμπερίδου Κώστας Χρυσόγονος, Αλίνα Μυλωνά Αλεξία Αηδονά της TSAKALOU PR, Λίζα Διαμαντάκη

Παρουσιαστής της βραδιάς ο ηθοποιός  Απόλλωνας Δρικούδης Τίνα Σιούρμαν του χορηγού Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδος, Έβελυν Παπαδο-
πούλου

Λάμπης Βουτσάς, Σάντυ Χατζηπροδρόμου του χορηγού Adam’s Shoes

Έλενα Μπινιάρη του ΗΥΑΤΤ, Έβελυν Παπαδοπούλου, Εύη Κλαουδάτου 
του ATTICA

Debutants

#social_life
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Ένα ματς από αυτά που θέλει να ξεχάσει γρή-
γορα και να στραφεί στο επόμενο είναι για τον 

ΠΑΟΚ το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής 
με την ΑΕΚ, με τον Δικέφαλο να μένει μακριά 
από το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο και να 
«πληρώνει» τα πολλά λάθη του. Μάλιστα, τα 

αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής πολύ τα 
σενάρια των πλέι-οφ, αφού πέντε ομάδες, εκ 

των οποίων η μία είναι ο ΠΑΟΚ, διεκδικούν τις 
θέσεις 3 έως 7 και μεταξύ τους υπάρχει διαφο-

ρά μόλις 5 βαθμών.

Προβλημάτισε για μία ακόμα φορά ο Άρης με 
την εμφάνισή του στο ματς με τον Κισσαμι-
κό την περασμένη Κυριακή στο «Κλεάνθης 

Βικελίδης», ωστόσο, κατάφερε να πάρει 
τουλάχιστον τους τρεις βαθμούς. Μάλιστα, 

σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα του 
Απόλλωνα Σμύρνης το σαββατοκύριακο, οι 
«κίτρινοι» μείωσαν για πρώτη φορά φέτος 
στους έξι βαθμούς την απόστασή τους από 

την 2η θέση, η οποία οδηγεί στη Super 
League. Επόμενος αντίπαλος των Θεσσαλο-
νικιών είναι αύριο η Καλλονή στη Μυτιλήνη, 

όπου μοναδικός στόχος του Άρη είναι να 
φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Πολύ «σκληρός» για να πεθάνει αποδεικνύεται 
ο Ηρακλής, αφού κατάφερε να «κλέψει» τον 
βαθμό της ισοπαλίας το περασμένο Σάββατο 

από τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει να… ελπί-
ζει. Μάλιστα, ο τεχνικός των «κυανόλευκων», 

Σάββας Παντελίδης, ζήτησε τη συσπείρωση 
του κόσμου στα δύο εντός έδρας παιχνίδια που 
έχουν απομείνει, καλώντας άπαντες να βάλουν 

στην άκρη τις όποιες διαφορές υπάρχουν για το 
κοινό σκοπό της ομάδας, που είναι η παραμονή 

στην κατηγορία.

Ένα από τα τελευταία τους χαρτιά για παραμονή 
στην κατηγορία έπαιζαν το σαββατοκύριακο οι 

παίκτες της Βέροιας κόντρα στα Πλατανιά, αλλά 
δεν μπόρεσαν να φύγουν με το ροζ φύλλο αγώ-

να από τα Χανιά. Στα συν είναι το διαφορετικό 
αγωνιστικό πρόσωπο, που έδειξαν οι Βεροιώ-

τες, βγάζοντας πάθος και αγωνιστικότητα για 
90΄ λεπτά μέσα στο γήπεδο, όμως, στα αρνητι-
κά είναι κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, για 

τις οποίες διαμαρτύρεται η ομάδα της Ημαθί-
ας. Το κλίμα είναι πλέον ιδιαίτερα βαρύ στον 

σύλλογο, όμως, οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να 
συγκεντρωθούν στο σημερινό (15:00) ματς με 

την Κέρκυρα. 

Ξεχνάει ΑΕΚ, στροφή σε Πανιώνιο

Προβληματισμός και… νίκη

Το «παλεύει» ακόμα

Βαρύ το κλίμα

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ

Η τύχη φαίνεται πως «χαμογέλασε» στον Αιγινια-
κό το σαββατοκύριακο, αφού, αν και η ομάδα της 
Πιερίας δεν είχε αγώνα, εντούτοις, οι ήττες των 
ομάδων που κυνηγά στη βαθμολογία τής επιτρέπουν 
να ελπίζει. Έτσι, λοιπόν, το συγκρότημα του Γιάννη 
Βλάχου μπορεί να βγει ωφελημένο από τα στραβο-
πατήματα των Κισσαμικού, Καλλιθέας, Αχαρναϊκού 
και Αναγέννησης Καρδίτσας αρκεί βέβαια οι παίκτες 
του να είναι σοβαροί μέχρι τέλους και να παίρνουν 
και οι ίδιοι τα αποτελέσματα. 

Με… αέρα πρωταθλητή ο Κιλκισιακός ξεπέρασε και το εμπόδιο 
της Πλαγιάς το περασμένο σαββατοκύριακο και εφόσον πάρει τη 
νίκη σήμερα (15:00) κόντρα στην Αργυρούπολη, θα βρίσκεται και 
με τη… βούλα στη Γ΄ Εθνική!

Είναι γεγονός πως η ιστορική ομάδα του νομού παίζει χωρίς… 
αντίπαλο φέτος και είναι τα ξεκάθαρο φαβορί για την επιστροφή 
στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία.

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

Ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία ανέβηκε ο Παν-
σερραϊκός, που πέρασε νικηφόρα από τα Χανιά και 
επέστρεψε πλέον στις νίκες. Οι Σερραίοι απέδειξαν 
ότι η ήττα από τα Τρίκαλα ήταν μία κακή παρένθεση 
γι’ αυτούς, ενώ πλέον έχει απομακρυνθεί για τα καλά 
ο κίνδυνος του υποβιβασμού.

Με τον Απόλλων Καλαμαριάς να βρίσκεται σε… 
ρόλο οδηγού, έχοντας αποσπαστεί έναν βαθμό 
από την δεύτερη της βαθμολογίας, Δόξα Δράμας, 
κορυφώνεται η αγωνία για την άνοδο στον 1ο όμιλο 
της Γ΄ Εθνικής, όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε 
του πρωταθλήματος. Οι Πόντιοι υποδέχονται αύριο 
τον Μακεδονικό Φούφα στην έδρα τους, ενώ η ΑΠΕ 
Λαγκαδά, που πλέον έχει μείνει αρκετά πίσω από τη 
2η θέση, αντιμετωπίζει τον Αλμωπό Αριδαίας.

Το αυριανό πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής (όλα τα 
ματς αρχίζουν στις 15:00): Καρδία-Νέστος, Απόλλων 
Παραλιμνίου-Δόξα Δράμας, Καμπανιακός-Νάουσα, 
Εορδαϊκός-Καβάλα, Απόλλων Καλ.-Μακεδονικός 
Φούφα, ΑΠΕΛ-Αλμωπός Αριδαίας.

Η Πύδνα Κίτρους «ψαλίδισε» και τις τελευταίες 
ελπίδες κορυφής του Διαγόρα Σεβαστής, ενώ, από 
την πλευρά του, ο Πιερικός έκανε ένα τεράστιο βήμα 
παραμονής με το τρίποντο κόντρα στους Μαύρους 
Αετούς. Τέλος, ο Αχιλλέας Νεοκαισάρειας, που 
προέρχεται από μία από τις σημαντικότερες νίκες 
στην ιστορία του, η οποία του επέτρεψε να «ξεκολ-
λήσει» από τον πάτο του βαθμολογικού πίνακα, έχει 
ευκαιρία για νέους βαθμούς κόντρα στην Ένωση 
Απολλώνιου.

Το αυριανό πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής (όλα 
τα ματς αρχίζουν στις 15:00): Απόλλων Λάρ.-Θε-
σπρωτός, Μαύροι Αετοί-Ολυμπιακός Β., Αστέρας 
Πετρίτη-Ρήγας Φεραίος, ΑΕ Καραϊσκάκης-Πιερικός, 
Ένωση Απολλώνιου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας, Δια-
γόρας Σ.-Αμβρακία Κωστακίων, Τηλυκράτης-Εθνι-
κός Φιλ., Νίκη Β.-Πύδνα Κίτρους.

Μπορεί να βγει ωφελημένος

«Κλειδώνει» τη άνοδο

Νέα αρχή θέλει ο Άρης

Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος

Να παραμείνει στην κορυφή

Χάθηκε η άνοδος για Διαγόρα

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Της Ελένης Τσαλκατίδου
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Μία από τις ιστορικότερες ομάδες του ελληνικού βόλεϊ είναι 
αυτή του Άρη, η οποία έχει στην κατοχή της ένα πρωτάθλημα 
Ελλάδας (1997), ένα Super Cup (1998) και πέντε πρωταθλή-
ματα Θεσσαλονίκης (1925, 1964, 1966, 1967, 1968), αν και τη 
δεδομένη χρονική στιγμή δεν βρίσκεται στην καλύτερή της 
φάση.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, θα δούμε ότι οι «κίτρι-
νοι» συμμετείχαν από το 1964 στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, 
ενώ σταδιακά η ομάδα καθιερώθηκε από τα μέσα της δεκα-
ετίας του 1980 ως η σπουδαιότερη δύναμη του αθλήματος 
εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής. Τότε ο σύλλογος ξεκίνησε να 
«χτίζει» την ομάδα του μέλλοντος, στοχεύοντας την κορυφή, 

με το πλήρωμα του χρόνου να έρχεται με… καθυστέρηση το 
΄97! Η 19η Απριλίου αποτελεί ημερομηνία ορόσημο τόσο για 
την ομάδα του Άρη όσο και για το ελληνικό βόλεϊ γενικότερα.

Τα έντονα οικονομικά προβλήματα των επόμενων χρόνων 
οδήγησαν την ομάδα στον υποβιβασμό της στην Α2 τη σεζόν 
2003-΄04, ενώ επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια το 2006. Τέσ-
σερα χρόνια μετά, ο Άρης καταφέρνει να μπει στην τετράδα, 
κατακτώντας ένα από τα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια για την 
επόμενη χρονιά, όμως, από τότε μέχρι πέρυσι τερμάτιζε μέσα 
στην πρώτη 8άδα και τη σεζόν 2015-΄16 υποβιβάστηκε εκ 
νέου.

H Ναυσικά Σταυρίδου ξεχωρίζει όχι μόνο για τις αθλητικές 
της επιδόσεις στο παρκέ, αγωνιζόμενη εδώ και χρόνια σε 
υψηλό επίπεδο, αλλά αντίστοιχα και για τις σπουδές της 
υψηλού επιπέδου, προκαλώντας τον θαυμασμό όλων!

Ατέλειωτες ώρες προπονήσεων, ατέλειωτες ώρες δια-
βάσματος, ωστόσο, η διεθνής μπασκεμπολίστρια του Πα-
ναθλητικού Συκεών δεν το βάζει κάτω: έτσι έχει μάθει, 
άλλωστε, να κάνει όλη της τη ζωή. Από τότε, που ήταν 
μικρή και έβλεπε τις ώρες των προπονήσεων ως «το δι-
άλειμμα από το διάβασμα» μέχρι σήμερα, που δηλώνει με 
σιγουριά ότι ποτέ της δεν σκέφτηκε ν’ αφήσει κάτι από τα 
δύο! Βέβαια, οι «θυσίες» - κυρίως προσωπικού χρόνου 
και διασκέδασης - είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και τι 
στη ζωή γίνεται χωρίς αυτές; Αν και πρώτη της προτεραι-
ότητα ήταν οι σπουδές και μετέπειτα η δουλειά, η Ναυ-
σικά πάντα έβρισκε τον τρόπο να προπονείται κανονικά 
και ν’ αγωνίζεται σε ομάδες της Α1. Διανύοντας, μάλιστα, 
κάποιες φορές πολλά χιλιόμετρα, προκειμένου να κάνει 
το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα-Θεσσαλονίκη, ή περνώντας 
αρκετές ώρες στα αεροδρόμια, όταν εργάζονταν στην Ιτα-
λία και έπαιζε σε ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η 31χρονη μπασκεμπολίστρια ξεκίνησε ν’ ασχολείται με 
το μπάσκετ σε ηλικία 10 ετών στην ομάδα της ΜΕΝΤ, ακο-
λουθώντας τα χνάρια της μητέρας της, στην οποία και ήθε-
λε να μοιάσει! Αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες (Siemens, 
Απόλλων Πτολεμαΐδας, ΠΑΟΚ, Άρης, σουηδική Λούλεα, 
Αναγέννηση Νέου Ρυσίου και φέτος ο σύλλογος των Συ-
κεών), ενώ στο παλμαρέ της μετρά και πολλές συμμετο-
χές σε όλα τα ηλικιακά αντιπροσωπευτικά συγκροτήμα-
τα της χώρας μας, ήδη από το 2000! Μπορεί η Ναυσικά 
να μεγάλωσε κυριολεκτικά με την πορτοκαλί μπάλα στα 
χέρια, ωστόσο, όταν κλήθηκε ν’ αποφασίσει για το επαγ-
γελματικό της μέλλον, θέλησε να σπουδάσει Πολιτικός 
Μηχανικός! Έτσι, μπήκε στο Τμήμα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2004 και κατάφερε να 
πάρει πτυχίο ακριβώς στα πέντε έτη φοίτησης με άριστα! 
Ακολούθησε η μετεκπαίδευσή της στο Μεταπτυχιακό, η 
πρακτική της άσκηση στο Ερευνητικό Κέντρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής «Joint Research Center» για έναν χρό-
νο, ενώ τον Οκτώβρη 2016 ολοκλήρωσε την εκπόνηση 
του Διδακτορικού της στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. 
Οι σπουδές της, όμως, δεν σταματούν εδώ, αφού παράλ-
ληλα με το Πολυτεχνείο, φοίτησε και στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (2009-΄14), αποφοιτώντας από το Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Όσον αφορά σ 
την επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου; Η ίδια παραδέ-
χεται ότι δεν ήταν τυχαία, αφού από μικρή είχε δείξει την 

κλίση της στα τεχνικά επαγγέλματα! Από την πλευρά του, 
τον αθλητισμό τον είχε πάντα συνδυασμένο με τη διασκέ-
δαση, αφού ένιωθε ότι, παίζοντας μπάσκετ, μπορούσε να 
ξεσκάσει! Όνειρό της; Να κληθεί κάποια στιγμή να κατα-
σκευάσει ένα στάδιο, οπότε και θα μπορούσε να συνδυά-
σει τους δύο επαγγελματικούς της τομείς!

Όσο για το μέλλον της; Σκέφτεται να ετοιμάσει εκ νέου τις 
βαλίτσες της για το εξωτερικό, αφού για του χρόνου έχει 
λάβει υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανε-
πιστήμιο του Μπέρμπινγκχαμ στην Αγγλία, όπου ίσως για 
πρώτη φορά στη ζωή της αναγκαστεί να βάλει σε… δεύ-
τερη μοίρα το μπάσκετ!

Τέλος, στο ερώτημα για το πώς καταφέρνει τόσα χρόνια 
να συνδυάζει σπουδές και αθλητισμό, η απάντηση είναι 
απλή: «Η αλήθεια είναι πως κάποιες φορές επιλέγεις 
πράγματα στη ζωή και άλλες φορές σε επιλέγουν αυτά!», 
δηλώνει η ίδια, ενώ στέλνει το μήνυμα πως «αν υπάρχει 
υγεία και θέληση κανείς δεν μπορεί να σε αποτρέψει να 
κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις, ακόμα και αν μετράς 
τις ώρες της μέρας και νομίζεις ότι μόνο 24 δεν σου φτά-
νουν!».

Με… οδηγό το παρελθόν του ο Άρης

Μια διδάκτωρ του Πολυτεχνείου στα παρκέ της Α1!
Παρότι πέρασαν αρκετές ημέρες 
από τη δημοσίευση της συνέντευ-
ξης του πρώην ποδοσφαιριστή της 
ΑΕΚ και του Ολυμπιακού Αλέκου 
Αλεξανδρή (Sport 24.gr), ακόμη 
συζητιέται. Εκτιμώ ότι ίσως να 
μείνει και στην ιστορία, όπως έμεινε 
και η δήλωση του τέως διαιτητή 
Γιάννη Σπάθα «ο Ολυμπιακός και το 
Αιγάλεω να κερδίζουν και οι άλλοι 
να πάνε να…». 

Για όσους πιθανόν δεν έμαθαν τι δή-
λωσε ο Αλεξανδρής τους μεταφέρω 
το χαρακτηριστικότερο απόσπασμα: 
«Αν θες να είσαι πρωταθλητής δεν 
υπάρχουν fair play και μαλακίες. 
Θέλω να κερδίσω. Πώς θα κερδί-
σω; Με τον οποιοδήποτε τρόπο. 
Κλέβω ακόμα και το παιδί μου! 
Φέρνω έξι-πέντε στα ζάρια και του 

λέω πως έφερα εξάρες». Δή-
λωση γεμάτη κυνισμό που 

αποτυπώνει την κουλ-
τούρα του ελληνικού 
ποδοσφαίρου και όχι 
μόνο. Εάν δεχτούμε ότι 
το ποδόσφαιρο είναι το 

αποτύπωμα της ελληνικής 
κοινωνίας εύκολα οδηγούμα-

στε στο συμπέρασμα ότι η δήλωση 
Αλεξανδρή ίσως να αποτυπώνει 
και τον τρόπο σκέψης σημαντικού 
αριθμού Ελλήνων. 

Η λογική του «ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα», η οποία δεν αποτελεί προνό-
μιο μόνο του επαγγελματικού αθλη-
τισμού. Εκεί όπου η διαιτητική αδι-
κία προσφέρει στους ευνοημένους 
δόξα και χρήμα. Αγαθά τα οποία 
τα στερεί από κάποιους άλλους. 
Βεβαίως ο Αλεξανδρής είχε και το 
θάρρος και ομολόγησε αυτό που 
όλοι γνωρίζουν και το εισπράττουν 
κρυφογελώντας οι ευνοημένοι. 
Σαφώς και δεν τον αθωώνει η ομο-
λογία, αλλά για να λέμε την αλήθεια, 
στον αθλητισμό κανείς δεν χαλάει 
τον κόσμο γιατί κέρδισε ένα άδικο 
πέναλτι ή πέτυχε ένα γκολ οφσάιντ. 
Το θέμα με τον Αλεξανδρή είναι ότι 
συστηματικά διεκδικούσε «μαϊμού» 
πέναλτι πέφτοντας χωρίς αιτία στην 
αντίπαλη περιοχή γνωρίζοντας ότι 
ο συστημικός διαιτητής θα σφυρί-
ξει πέναλτι, καθώς περίμενε το… 
πέσιμο. Το γεγονός ότι τέως διεθνής 
ποδοσφαιριστής έγινε συνειδητά 
κομμάτι ενός συστήματος είναι 
περισσότερο ενοχοποιητικό από 
το ότι ομολόγησε την πράξη του. 
Πολύ δε περισσότερο ο σαρκασμός 
του «εγώ έπεφτα οι διαιτητές γιατί 
σφύριζαν τα πέναλτι;». Η απάντηση; 
Σε πολλές παράνομες πράξεις χρει-
άζονται περισσότεροι από έναν.

Η παραδοχή μίας απάτης
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Το Σάββατο 18 Μαρτίου θα ετοιμάζουν μια μο-
ναδική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη και στο Μύλος 
Club, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και οι Ευγενείς Αλή-
τες. Ώρα προσέλευσης στις 21:30 και ώρα έναρξης 
στις 22:30. Σημεία Προπώλησης: Έντεχνον, Ηλι-
οτρόπιο, Σάρωθρον - Καφέ Διώροφο (Καλαμαριά), 
Stereodisc, Harry’s Spot (Σβώλου) Στο εισιτήριο δεν 
περιλαμβάνεται ποτό και είναι μόνο είσοδος θεάμα-
τος της συναυλίας, καθώς και δεν εξασφαλίζει θέση 
καθημένου. Σε περίπτωση που θέλετε να εξασφαλί-
σετε θέση καθημένου πριν την ημερομηνία της συ-
ναυλίας μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310.510081

Την Κυριακή 19 Μαρτίου, στις 21:30, η Μαρία Λα-
τσίνου και το συγκρότημα της θα πραγματοποιήσουν 
μια εμφάνιση στο Bar Υπόγειο. Το εισιτήριο κοστίζει 
6 ευρώ. Τηλέφωνο: 6989481680

Το σχήμα εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Θεσσα-
λονίκη ξεκινώντας ένα νέο κύκλο συναυλιών με τον 
τίτλο «Μια Ανάσα Μετά» στον οποίο θα παρουσιά-
ζονται εκτός των άλλων τα τραγούδια του ομότιτλου 
live άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα 
στις επόμενες λίγες εβδομάδες, καθώς και ακυκλο-
φόρητο υλικό.

Μαρία Λατσίνου (φωνή), Χρήστος Αλεξόπουλος 
(πιάνο), Γιώργος Ανδρουλάκης (κρητική λύρα με συ-
μπαθητικές χορδές), Βάσω Μιχαηλίδου (ακορντε-
όν), Γιώργος Λιάπης (μπάσο), Στέφανος Θεοδωρά-
κης-Παπαγγελίδης (τύμπανα).   

Η 7μελής The French Keys Band  κάθε Σάββατο δί-
νει ραντεβού για  ένα τρίωρο live πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες ξένες και ελληνικές 
χορευτικές επιτυχίες. Ώρα προσέλευσης: 22:00. 
Αξία θεάματος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων:2310 
402048

Από τις 17 Μαρτίου η Νατάσσα Θεοδωρίδου επέ-
στρεψε στη Θεσσαλονίκη για επτά μόνο εμφανίσεις. 
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η τραγουδίστρια θα 
εμφανίζεται στο Fix Live μαζί με τον Χρήστο Μενι-
διάτη. Τηλ: 2310514555 – 2310514511

Μετά την Αθήνα και το Φωταέριο η Νατάσα Θεοδω-
ρίδου ανηφορίζει στη γενέτειρά της Θεσσαλονίκη 
για να τραγουδήσει τις μεγάλες της επιτυχίες , στή-
νοντας το δικό της σκηνικό με την υπέροχη βαθειά 
φωνή της.

Το Σάββατο 18 Μαρτίου οι Yoda και Solmeister, πα-
ρουσιάζουν τον νέο δίσκο του Solmeister που τιτλο-
φορείται «Cool Kids Never Die», και μας εξιστορούν 
μουσικά την πορεία ως το ανολοκλήρωτο ακόμα 
«Κυνήγι της Μούσας» του Yoda Priest, στην Μαύρη 
Τρύπα, στις 20:00. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

Μαζί τους θα βρίσκονται οι Τελευταία Στιγμή, ενώ 
τη συναυλία θα ανοίξει ο Σαλονικιός local hero Geo 
RVSD. Θα εμφανιστούν διάφοροι καλεσμένοι έκ-
πληξη και στα decks εδρεύει ο DJ CGS.

Οι Guilty ζωντανά στο Blue Barrel, στις 18 Μαρτίου, 
με δωρεάν είσοδο. Τηλ. 2314009130

Για την ιστορία… «από το 2008 προσφέρουμε βιο-
λογικό, αγνό, καθαρό, παραδοσιακό Hard Rock και 
Heavy Metal, χωρίς επιβλαβείς προσμίξεις κ πρό-
σθετα, όπως το έφτιαξαν οι παππούδες μας», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά το συγκρότημα. Οι Guilty εί-
ναι οι : Αρετή Βαλαβανοπούλου, Φωνητικά, Χρήστος 
Κιάτας, τύμπανα & φωνητικά, Βασίλης Παυλίδης, ηλ. 
κιθάρα, Χρήστος Αυγερινός, ηλ. Μπάσο Τάσος Ιακω-
βίδης, ηλ. Κιθάρα.

Η Φωτεινή Βελεσιώτου επιστρέφει στο Άβατο 
live-stage (Αγν. Στρατιώτη 44, Πολίχνη) για δυο εμ-
φανίσεις, την Τρίτη 21 & την Τετάρτη 22 Μαρτίου 
2017, στις 22:30. Τηλ Κρατήσεων : 2310 666869.

Σε κάθε συναυλία της τραγουδάει όλα αυτά που χρό-
νια τώρα την έχουν μαγέψει, σε ένα αληθινό ταξίδι 
στους δρόμους των τραγουδιών που όλοι αγαπάμε, 
έξω από τα δεσμευτικά όρια ενός κλασικού μουσι-
κού προγράμματος. Η προσωπική της δισκογραφία 
συνδυάζεται με γνωστά τραγούδια μεγάλων συνθε-
τών από που έχουν σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι 
στο σύνολό του. 

Μαζί της ο νέος ερμηνευτής Σωτήρης Μπαλλάς. 
Με την δικιά του «ταυτότητα» και χροιά, εκφρά-
ζει τον επίκαιρο λόγο των ποιητών στην ελληνική 
μουσική. Επίσης σταθεροί συνταξιδιώτες στο μπου-
ζούκι και στον τζουρά ο Γιώργος Καραμφίλλης, στο 
ακορντεόν και στο πιάνο ο Νίκος Παπαναστασίου.

Οι XatziFrageta ζωντανά στην Θεσσαλονίκη με full 
band σύνθεση το Σάββατο 18 Μαρτίου στο Principal 
Club Theater, στις 21:30. Τιμές εισιτηρίων 8 ευρώ 
(περιορισμένα) και 10 ευρώ. Σημεία προπώλησης: 
THE BOX GALLERY , ROVER BAR , TICKETHOUSE  και 
στα σημεία Viva (Public, Ianos, Media Markt κ.α.) 
και ηλεκτρονικά από το www.viva.gr/tickets/music/
principal-theatre-club/xatzifragketa-the-band-/.  
Πληροφορίες στο: 2310 510081

Η Xatzifrageta The Band πλαισιώνεται από τους: 
Πάνος Φραγκιαδάκης, Βαγγέλης Χατζηγιάννης, 
Γιώργος Χριστοδούλου (Ντραμς), Βασίλης Τσιγκρής 
(Μπάσο).

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου  
και οι Ευγενείς Αλήτες

Μαρία Λατσίνου

The French Keys Band

Νατάσσα ΘεοδωρίδουYoda και Solmeister

Guilty Φωτεινή Βελεσιώτου XatziFrageta

Splash Wars - Music Neon Party
Το πιο πολύχρωμο και τρελό πάρτι είναι γεγονός! Το Splash Wars - Music Neon Party θα πραγματοποιηθεί στον 
πολυχώρο WE, το Σάββατο 18 Μαρτίου , στις 22:00. Τιμές εισιτηρίων : Προπώληση 6€ (μέχρι εξαντλήσεως) και 
8€ , ενώ στο ταμείο 8€. Σημεία προπώλησης: Public, Seven Spots, Ιανός, Media Markt και WE.

Το πάρτι περιλαμβάνει ατελείωτο neon χρώμα παντού κάτω από το φως πολύ δυνατών black lights, οι πιο 
δυνατές μουσικές του σήμερα, οι πιο χαρούμενες φάτσες της πόλης όπως κάθε φορά και πολλές εκπλήξεις 
στο πιο πολύχρωμο και τρελό event που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια.

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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ΚΕΝΤΡΟ 
Bar Flou Νικηφόρου Φωκά 9, Θεσσαλονίκη, 2310261448 
Be2in Hair & Funk Προξένου Κορομηλά 1 & Πλουτάρχου 7, Θεσσαλονίκη, 2310272526 
Boconne Καρόλου Ντηλ 23, Θεσσαλονίκη, 2310242455 
Bord de l’Eau Εγνατία 45, Θεσσαλονίκη, 2310520911 
Defacto Παύλου Μελά 19, Θεσσαλονίκη ,  2310263674 
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704 
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Ernest Λ.Νίκης 13 ,Θεσσαλονίκη,  2310242241 
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033 
Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 2310240416 
Greco Bar Μητροπόλεως 100, Θεσσαλονίκη, 2310281170 
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 
2310225523/2310231187 
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241 
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 
La Doze Βηλαρά 1, Θεσσαλονίκη, 2310532986 
Local Café , Π. Πατρών Γερμανού 13, 54622, 2310223307 
Mama’s baking Μητροπόλεως 105, Θεσσαλονίκη, 2311293246 
Negroponte Οινομαγειρείον Αιγύπτου 24 & Κατούνη 21, Θεσσαλονίκη,  2310523571 
New York College , Eγνατία138 ,Θεσσαλονίκη ,  2310889879 
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310236736 
Pizza Poselli Βηλαρά 2, Θεσσαλονίκη, 2314019687 
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181 
Rialto Α. Σβώλου 1 ,Θεσσαλονίκη, 2310239395 
Rich Bar Π. Μελά 26, Θεσσαλονίκη, 2310559210 
Salto Espresso Wine Bar Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη, 2310222206 
Smoked Barbecue Πλατεία Ναυαρίνου 7, Θεσσαλονίκη, 2310264654 
Starbucks Coffee Λεωφόρος Νίκης & Δημ. Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307 
Starbucks Coffee Πλ. Αριστοτέλους & Λεωφ. Νίκης 11, Θεσσαλονίκη, 2310263470 
The Ritz Βενιζέλου 1, Θεσσαλονίκη, 2310283138 
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926 
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280 
Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113, Θεσσαλονίκη, 2310257552 
Vlassis Art Gallery- Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 6972282438 
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669 
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  231 0233173 
Αγιολί Λεωφόρου Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888 
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297 
Άρατος Μοσκώφ 12, Θεσσαλονίκη, 2315312487 
Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665 
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη 
Εφημερίδα Φιλικής Εταιρείας 11, Θεσσαλονίκη , 6944880475 
Ενοχές Bar Πλατεία Ναυαρίνου 15, Θεσσαλονίκη 
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη ,  2310540284 
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 2310243459 
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700 
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφ Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870 
Θερμαϊκός Bar Λεωφόρος Νίκης 21, Θεσσαλονίκη, 2310239842 
Καπνοτόπι – Οινοτόπι Εδεσματόριο Παύλου Μελά 28, Θεσσαλονίκη, 2310272852 
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007 
Μάγειρες Καρόλου Ντηλ & Βασιλέως Ηρακλείου 42, Θεσσαλονίκη, 2310272379 
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη,  2313016593 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Αποθήκη Α’, Λιμάνι, 2310566716 
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999 
Νέος  Γαλέριος Απελλού 3, Θεσσαλονίκη, 2310256778 
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326 
Ξενοδοχείο Capsis  Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800 
Ξενοδοχείο The Met  26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000 
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900 
Ο Δημήτρης  Βλάλη 15, Θεσσαλονίκη, 2315515504 
Όρεξις, Α. Μηνά 10,Θεσσαλονίκη,  2310244448 
Ουζερί Τσινάρι Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου  74, ‘Ανω Πόλη, 231 028 4028 
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/ 2310230326 
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175 
Σάρωθρον Καφέ Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310538282 
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590 
Ταβέρνα Διάβαση Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη,  2310220596 
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2310999024 
Τηγανιές & Σχάρες Καυτατζόγλου 12, Θεσσαλονίκη, 2310860380 
Τηγανιές & Σχάρες  Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284 

Το καφέ του μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη , 2310522822 
Το Κουρδιστό Γουρούνι Αγίας Σοφίας 31, Θεσσαλονίκη, 2310274672 
Το Νέον  Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη,  2310527804 
Το πρυτανείο Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 72, Άνω Πόλη ,2310286356 
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136 
Φλοιός Art Studio Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576 
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833 
Ψητοπωλείο Σολομωνίδης Πλατεία Αριστοτέλους 3, Θεσσαλονίκη, 2310222533 
Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958 

ΔΥΤΙΚΑ 
40 Κύματα  Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000 
Books and Toys Store Μεγάλου Αλεξάνδρου 45, Εύοσμος, 2310 778080/ 2310778090 
Ça Va Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888 
Constantinos Coiffure Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 45, Νεάπολη, 2310 672255/ 
2310628588 
Coquet, A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693 
Gastra Καλομαγειρεμένα Σπιτικά Γεύματα Βενιζέλου 76, Αμπελόκηποι, 2310731111 
Hair Studio Extensions Ελ. Βενιζέλου 78, Αμπελόκηποι, 2310577090 
Hot Hot Burger Bar Αγνώστου Στρατιώτου 21, Πολίχνη, 2310587050 
Il Posto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831 
Il Posto Plus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999 
Kommoseis by Anestis Παναγή Τσαλδάρη 25, Νεάπολη, 2310523612 
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277 
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080 
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582 
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544 
Playground café,  Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194 
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301 
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119 
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφαίου Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885 
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444 
The nut house, Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014 
U Bar Project  Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002 
Δημαρχείο Αμπελοκήπων, Έλλης Αλεξίου 10, Αμπελόκηποι, 2310730714 
Δημαρχείο Ευόσμου , Θερίσσου& Π.Γρηγορίου Ε 12,Εύοσμος,  2313302100 
Ηλιοστρόφι Άνθη-Φυτά Ανδρέα Παπανδρέου 35, Κορδελιό, 2310772552 
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477 
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος, 2310660300 
Μαντάμ  Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202 
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100 
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 2315200200 
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος,2310387551  
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698 
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, Μ. Αλεξάνδρου 57,Εύοσμος,  2310762400 
Ρακάδικον  Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085 
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555 
Το Ρολόι Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Νεάπολη Συκεών, 2310630002 
Το Φαγοπότι Όπως Παλιά Αγνώστου Στρατιώτου 50, Πολίχνη, 2310603460

ANATOΛΙΚΑ 
Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360 
Aperito Νικολάου Πλαστήρα  95, Καλαμαριά, 2310 442085 / 2310 450970 
Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294 
Barber Shop Πασαλίδη 30, Καλαμαριά, 2316009316 
Cafe Bar 51 Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310481334 
Coffee Island Γ.Παπανδρέου 28, 2313071670 
Coffee Island Γεωργίου Παπανδρέου 28 (Ανθέων), Θεσσαλονίκη, 2313071670 
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439 
Duck Private Cheffing Χάλκης 3, Θεσσαλονίκη, 546 40, 2315519333 
Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 2314015613 
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000 
Instante Mens Fashion Πασαλίδη 97, Καλαμαριά, 2310455669 
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
KTEO Express Service Έναντι Hyatt, Θέρμη, 2310461010 
Polis Hamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216 
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855 
Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155 
The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690 
The Wine House Τζων Κέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187 
Tzaki’ho Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266 

Αεροδρόμιο Μακεδονίας ΕΟ Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 2310985000 
Αντωνιάδου Κατάστημα Ένδυσης Κομνηνών 75, Καλαμαριά, 2310452972 
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη ,Θεσσαλονίκη,  2310984000 
Δημαρχείο Πυλαίας - Χορτιάτη, Απ.Σαμανίδη 21, 2313301000 
Ελενίδης Τρίγωνα Πανοράματος Κομνηνών 69, Πανόραμα, 2310341531 
Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133 
Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά , 2310423925 
Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400000 
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996 
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200 
Κουτσογιάννης Ιωάννης, Κ.Καραμανλή 129-131, Θεσσαλονίκη , 2310989699 
Ντερλικατέσεν Καντίνα Δημ. Φωκά 8,  Έξ. Περιφ. Πυλαίας - Πανορ., 2310230326 
Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123 
Ξενοδοχείο Nikopolis Ασκληπιού 16-18, Θέρμη, 2310401000/2310401000

Όλα τα σημεία διανομής

#πού θα μας βρείτε;
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