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Όποιος δεν θέλει να ζυμώ-
σει δέκα μέρες κοσκινίζει, 
λέει ο θυμόσοφος λαός. 
Μία παροιμία που ταιριάζει 
γάντι στην περίπτωση της 
σημερινής κυβέρνησης. 
Δυστυχώς, όμως, κάθε 
ημέρα που περνά χωρίς να 
«σπάνε αβγά», η οικονομία 
διολισθαίνει και η κοινωνία 
απελπίζεται. Γι’ αυτό και 
μόνο θυμό μπορεί να προκα-
λέσει η ρητορική του Πάνου 
Σκουρλέτη ο οποίος –ως... 
απλός παρατηρητής και όχι 
ως υπουργός– υποστήριξε 
ότι «στελέχη των τεχνικών 
κλιμακίων είναι “βαποράκια” 
συμφερόντων που θέλουν 
να κάνουν ρεσάλτο στη δη-
μόσια περιουσία». Ωστόσο, 
έσπευσε να δηλώσει πίστη 
στο κόμμα, ξεκαθαρίζοντας 
ότι «το ερώτημα δεν είναι 
μόνο ατομικό για το αν θα 
ψηφίσω. Έχω γαλουχηθεί 
εντελώς στη λογική των 
συλλογικών αποφάσεων, 
δεν είμαι στην Αριστερά για 
να κάνω προσωπική καριέ-
ρα».

Τι λέει με απλά λόγια ο κ. 
Σκουρλέτης; Ότι για ακόμη 
μία φορά διαφωνεί με αυτά 
που η κυβέρνηση υπέγραψε 
στο πλαίσιο του τρίτου και 
πιο σκληρού μνημονίου –
αυτού που προήλθε από την 
παράλογη διαπραγμάτευση 
Βαρουφάκη–, αλλά φυσικά 
θα ψηφίσει το νομοσχέδιο 
για την πώληση της ΔΕΗ, 
γιατί είναι πιστός στις... 
συλλογικές αποφάσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, δεν 
χάνει ευκαιρία να εξαπο-
λύσει κατηγορίες εναντίον 
της Νέας Δημοκρατίας, 
υποστηρίζοντας επί λέξει: 
«Ας μην κάνει η ΝΔ ότι δεν 
καταλαβαίνει. Ως προς τα 
πολιτικά “βαποράκια” που 
επιδιώκουν και προωθούν 
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, 

είναι σαφές ότι αναφέρομαι σε 
αυτήν». Πού το στηρίζει αυτό; 
«Δεν μπορώ να το αποδείξω 
αυτό, αλλά είναι πολιτική εκτί-
μηση», είναι η απάντησή του κι 
όποιος κατάλαβε... κατάλαβε. 
Για την ιστορία, να διευκρι-
νίσουμε πως είναι ο ίδιος 
υπουργός που κατήργησε τον 
νόμο για τη «μικρή ΔΕΗ» και 
τώρα κινδυνεύει να χρεοκοπή-
σει και η «μεγάλη».

Είναι λογικό –και έως έναν 
βαθμό σεβαστό– ότι οι απο-
κρατικοποιήσεις ερεθίζουν το 
DNA της «πρώτη φορά Αριστε-
ρά» κυβέρνησης, γι’ αυτό και 
κάνουν τα αδύνατα δυνατά είτε 
για να τις καθυστερήσουν είτε 
για να επιρρίψουν ευθύνες σε 
οποιονδήποτε άλλον. Όμως για 
το «σκότωμα» της τιμής δεν 
φταίει ούτε η ΝΔ, ούτε τα «βα-
ποράκια» που καταγγέλλει ο 
κ. Σκουρλέτης, αλλά η κυβέρ-
νηση της οποίας είναι μέλος. 
Η τιμή της μετοχής σήμερα 
κυμαίνεται στα 2,7 ευρώ, ενώ 
το 2014 –εν όψει ιδιωτικοποί-
ησης της «μικρής ΔΕΗ»– είχε 
ξεπεράσει ακόμα και τα 12 
ευρώ. Τότε τα «συμφέροντα» 
δεν ήθελαν να αγοράσουν 
φτηνά;

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς 
βαθύς γνώστης των οικονομι-
κών για να αντιληφθεί πως ο 
εναγκαλισμός του κράτους με 
τις ΔΕΚΟ είναι σαν τον ενα-
γκαλισμό του βόα. Μια αγκαλιά 
που προκαλεί ασφυξία, πόνο 
και στο τέλος θάνατο. Όταν 
λοιπόν μια αποκρατικοποίηση 
γίνεται στις... καθυστερήσεις 
και με το μαχαίρι στον λαιμό, 
η τιμή προφανώς και θα είναι 
πολύ χαμηλή από την πραγμα-
τική αξία της μετοχής. Γι’ αυτό 
όμως δεν φταίει κανείς άλλος, 
πλην αυτών που επί χρόνια 
δημιουργούν προσκόμματα. 

Όχι άλλο… κλάμα
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Η τιμή της μετοχής 
σήμερα κυμαίνεται 
στα 2,7 ευρώ, ενώ 
το 2014 –εν όψει 

ιδιωτικοποίησης της 
«μικρής ΔΕΗ»– είχε 

ξεπεράσει ακόμα 
και τα 12 ευρώ!
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Δεν Επιχειρούμε… Ηδη (ΔΕΗ) #ξεπούλημα  #τρελάθηκε_το_αφεντικό #survivor  
#λαός_και_σάντα_τσικίτα #τρία_πουλάκια_κάθονται_κι_άλλα_τόσα_παρακολουθούν  
#παπαγαλάκι #φέσι_κυβέρνησης #θα_τα_καταφέρουν #πρωταπριλιάτικα

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες νικούν τους… διάσημους (κυβερνώντες) #μαχητές  
#επίδομα_καρύδας #ΕΦΚΑ(ΤΕΒΕ)_ΕΝΦΙΑ_ΓΕΜΗ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ_κλπ

Βγαίνουμε από την κρίση #τέλος_τα_μνημόνια #υπάρχει_ζωή_μετά 

Στα νοσοκομεία βρίσκουμε γιατρούς, νοσοκόμους, τραυματιοφορείς, φορεία, ασθενοφόρα… 
γιατρειά #κόψε_κάτι_και_ας_μην_είναι_οι_γάζες 

Το προσφυγικό ζήτημα λύνεται με δομές σε όλη την Ελλάδα και σε νησιά και παραλίες  
#σχολεία_για_όλους #ανεκτικότητα_με_πολιτικές_όχι_ευχολόγια  
#μαθαίνουν_τη_γλώσσα_την_ελληνική_και_όχι_τη_γερμανική

Σταματάει η μετανάστευση νέων γιατί αναπτύσσεται ο ελληνικός τουρισμός όλο το χρόνο σε 
βουνά και θάλασσες #Όλυμπος  #Κίσσαβος #Γκιώνα #ολαπατρδαμαςκιαυτακαιταλλα  
#η_ακτογραμμή_της_Ελλάδας_ίδια_με_αυτή_της_Αφρικής  #γίνονται_μαρίνες_παντού  
#οι_εφοπλιστές_βάζουν_την_ελληνική_σημαία_στους_στόλους τους

Ξαναβρίσκουμε τη χαρά της ζωής και χαμογελάμε #όνειρο_θερινής_νυκτός  
#έντεχνα_μπουζούκια 

Οι εκπρόσωποι μας δεν κάνουν ό,τι γουστάρουν, διότι έχουν ψηφιστεί νόμοι – μάλλον από… 
εξωγήινους - που δεν τους το επιτρέπει #εφαρμόζονται_κι_ολας  
#γιατί_π.χ._ένας_ταμίας_μιας_τράπεζας_δεν_κλέβει;  
#γιατί_υπάρχουν_φίλτρα_προστασίας_λέμε

Την ώρα της προβολής survivor στην Αττική αδειάζουν τους δρόμους… Ούτε ο Ολυμπιακός να 
έπαιζε… 

Οι διαφωνούντες «διαφωνούν» με... διαφωνία και όχι με… συμφωνία και υπογραφή  
#Παράξενο #ΣΥΡΙΖΑ #αξιολόγηση

«…έχω το σφίξιμο του στομαχιού που το έχουμε όλοι οι αριστεροί… αλλά παρόλα αυτά είμαι 
μάχιμος… διαφορετικά θα έπρεπε να πάω στο Άγιο Όρος… » #ΝΑΙ_με_πόνο  
#μέτρα_τα_μέτρα_σε_βάρος_άλλων #δεξιοί_παίρνουν_παυσίπονα  
#εξωτικά_φρούτα_βάλσαμο #καρύδες_survivor

«Είναι ιεροσυλία αυτό που γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία: όλα μπήκαν κάτω από το χαλί. 
Σήμερα ο μνημονιακός, θεωρείται πατριώτης» #Μίκης_Θεοδωράκης  
#δεν_είναι_πρωταπριλιάτικο

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚοι; #να_κάνει_η_μάνα #κόμμα_μπαλαντέρ  
#διλήμματα_2017

Δεν κόβονται άλλο οι συντάξεις και οι συνταξιούχοι δεν ζουν με την ελπίδα να μην πεθάνουν ως 
τα… 110 ώστε να στηρίξουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους  
#Survivor_όχι_αστεία 

Δεν θα κλείνουν κάθε μέρα δυο βιοτεχνίες στη Θεσσαλονίκη #υπερβολές_των_ΜΜΕδων 
#δουλειές_με_έδρα_τον_Αγιο_Δομήνικο #Καραϊβική #Αϊτή  
#αφήνουμε_παιχνίδια_για_Offshore

«Αίμα και σπέρμα» κανόνες τηλεθέασης και ενίοτε και ζωής  
#χάλια_τα_τσάκρα_σου_γλυκειά_μου

Ανακαλύπτουμε υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο, χρυσό, βωξίτη κι άλλα πολύτιμα και τα αξιοποι-
ούμε εμείς… λέει #πρωταπριλιάτικα #χρέος_μας 

«Σήμερα 20-25 εν ενεργεία βουλευτές έχουν και σύνταξη»  
#έκτακτο_βοήθημα_σε_όλους_τους_εκπροσώπους_μας 

Η καλύτερη εκπομπή στην ιστορία της ελληνικής τηλεοπτικής ιστορίας έχει να κάνει με την… 
επιβίωση. Τυχαίο; #Ντάνος_ιντερνάσιοναλ

Γιατί δεν γυρίζεται εδώ το survivor; #σαν_τη_χαλκιδική_δεν_έχει 

Με τόσες πρόβες όλο το χρόνο, γιατί δεν έχουμε καλύτερα… πρωταπριλιάτικα; Μπορεί «στο 
τέλος η αλήθεια να νικήσει, όμως είμαστε ακόμη μόνο στην... αρχή» #πρωταπριλιά

Της @karapanagiotidu

(#επίδομα_καρύδας)



Φ. Βλαστού, Φ. Νομικού, Β. Μπαντές,

Στέλλα Πατσιά

Σ' ευχαριστούμε
Θεσσαλονίκη !

1.000.000 βιβλία 
σε 371 ημέρες 

ανατρέπουν 1 μύθο
και αποκαλύπτουν 1 αλήθεια :

Όταν ο Έλληνας βρίσκει το βιβλίο που θέλει 

στη σωστή τιμή, ΔΙΑΒΑΖΕΙ !

Σας προσκαλούμε το Σάββατο 8 Απριλίου να γιορτάσουμε μαζί
με δρώμενα, μουσική, μοναδικές προσφορές

και να σας χαρίσουμε 10.000 βιβλία 
που επιλέξαμε για σας !

kataxorisi_mega_BAZAAR.indd   1 30/03/2017   5:26 μ.μ.
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«Από θαύμα δε θρηνήσαμε κι άλλο θύμα  
πριν από λίγες ημέρες σε εργοτάξιο του μετρό…»

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΑ… ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Tης Φιλίππα Βλαστού

#έρευνα_α’_μέρος

«Τα μάτια μας πρέπει να τα έχουμε 14» τονίζουν εργαζόμενοι στα εργοτάξια του υπό κατασκευή ΜΕΤΡΌ Θεσσαλονίκης μιλώντας στην  
Karfitsa. «Ελλιπή» χαρακτηρίζουν τα μέτρα ασφαλείας οι εργαζόμενοι. Παράλληλα μετά το τραγικό συμβάν που συνέβη την Δευτέρα 13 

Μαρτίου, όταν χειριστής γερανού που πραγματοποιούσε εργασίες στο εργοτάξιο επί των οδών Πόντου με Μεταμορφώσεως έχασε τη ζωή του όταν 
αναποδογύρισε το όχημα ήρθε στο φως της δημοσιότητας ακόμη ένα περιστατικό.

Ο γενικός γραμματέας του συλλόγου εργαζο-
μένων στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης 
Θεοδωρίδης μιλώντας στην Karfitsa για τα 
μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούν 
όσοι εργάζονται στα εργοτάξια εξήγησε πως 
μέσα σε αυτά είναι το προστατευτικό καπέλο, 
το γιλέκο, τα ειδικά μποτάκια και τα γάντια. 

«Λαμβάνονται  τα μέτρα ασφαλείας, όμως 
δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τα άριστα. 
Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα» είπε 
ο ίδιος και πρόσθεσε ότι: «όταν λέμε καλύ-
τερα για παράδειγμα όσον αφορά τα υλικά 
διασφάλισης των φρεατίων και η σήμανση. 
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Με πρόχειρα 
πράγματα κάνουμε κάποιες περιφράξεις για 
να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση». Μάλι-
στα, όπως είπε ο κ. Θεοδωρίδης: «οι εργαζό-
μενοι δίνουμε μεγάλη προσοχή στα σκάμμα-
τα, γιατί εάν πατήσεις επάνω μπορεί να φύγει 
το πόδι σου για παράδειγμα και να χτυπήσεις 
ή ακόμα και να το σπάσεις. Πρέπει να έχου-
με τα μάτια μας δεκατέσσερα». Σύμφωνα με 
τον ίδιο «υπάρχουν πάντα κάποιοι υπεύθυνοι 
στα σκάμματα. Είναι δουλειά του εργοδηγού 
να έχει άτομα για να κάνουν κάποιες τεχνι-
κές εργασίες να διασφαλιζόμαστε. Οι εργο-
δηγοί είναι παρόντες το 90% της ημέρας». 
Ο εργαζόμενος γνωστοποίησε ότι στην νότια 
πλευρά του εργοταξίου στην Αγία Σοφία δεν 
έχουν σημειωθεί σοβαρά ατυχήματα, αλλά 
τόνισε πως: «πάντα πρέπει να υπάρχει προ-

σοχή και από τους εργαζόμενους και τους 
χειριστές των μηχανημάτων».

«Δεν μπαίνει κανείς στο εργοτάξιο 
χωρίς τα απαραίτητα»

Ο πρόεδρος των εργαζομέ-
νων του ΜΕΤΡΟ στον κατα-
σκευαστικό τομέα, Σταύρος 
Στέτσικας σε δηλώσεις του 
στην Karfitsa ξεκαθάρισε 
ότι όλοι οι εργαζόμενοι μό-
λις περάσουν την πόρτα των 
εργοταξίων φορούν τα απαραίτητα 
προστατευτικά – μποτάκια, γάντια, καπέλο, 

γιλέκο. « Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί 
ένας εργαζόμενος και να μην τα φοράει. Ακό-
μα και κάποιος να βγάλει για δευτερόλεπτα 
το καπέλο ο ένας εργαζόμενος με τον άλλο 

φωνάζουμε να το ξαναβάλει», επεσήμα-
νε ο πρόεδρος. «Υπάρχουν ιθύνοντες 

μέσα στην κοινοπραξία, γιατρός και 
οι τεχνικοί ασφαλείας μια ομάδα αν-
θρώπων που μιλάνε με τους εργα-
ζόμενους τους εξηγούν τι πρέπει να 

προσέχουν. Στο εργοτάξιο δεν είναι 
μόνο εργαζόμενοι που κάνουν ότι θέ-

λουν, υπάρχει εργοταξιάρχης», εξήγησε ο κ. 
Στέτσικας.

«Από τύχη δεν σημειώθηκε  
δεύτερο δυστύχημα»

«Γενικά κατά την υλοποίη-
ση του έργου υπάρχουν 
αρκετά ατυχήματα», 
σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του σωματείου 
οικοδόμων Θεσσαλο-
νίκης, Γιώργο Παπα-
επαμεινώνδα. Μάλι-
στα, ο ίδιος γνωστοποίησε 
ότι λίγα εικοσιτετράωρα από το δυστύχημα 
που κόστισε την ζωή σε έναν εργαζόμενο στο 
εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ στην Καλαμαριά από 
θαύμα δεν σημειώθηκε και δεύτερο. «Το πιο 
πρόσφατο ατύχημα  ήταν το Σάββατο, στις 18 
Μαρτίου, στο εργοτάξιο της Νέας Ελβετίας 
όταν τουμπάρισε ένα μεγάλο φορτηγό, στην 
γλώσσα της οικοδομής λέγεται «σαύρα». 
Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο θύμα, γιατί δεν 
βρισκόταν κάποιος στο σημείο που έπεσε». 
Στο σωματείο των οικοδόμων φτάνουν ανα-
φορές από εργαζόμενους του μετρό, όπως 
μας αναφέρει ο κ. Παπαεπαμεινώνδας οι 
οποίες λένε ότι: «κάνουν πράγματα που δε 
θα έπρεπε, όπως να σηκώνουν σίδερα με τα 
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χέρια και να τα κατεβάζουν σε μεγάλο βάθος, 
που είναι πέρα και έξω από την δικιά τους 
δυνατότητα». Μάλιστα, όταν το ίδιο το σω-
ματείο βρέθηκε στο εργοτάξιο στην περιοχή 
«Μάκρο» ο πρόεδρος περιγράφοντας τα όσα 
είδε και εντόπισε εκεί μας είπε ότι: «υπήρ-
χαν σκαλωσιές που είχαν πάνω τούβλα και 
χτίστες. Τα μαδέρια και οι σκαλωσιές ήταν 
ελλιπής». Ο ίδιος αναφερόμενος στα μηχανή-
ματα υποστήριξε ότι: « έλεγχοι μηχανημάτων 
όπως στους γερανούς που είναι σε καθημε-
ρινή χρήση  δεν γίνονται στη συχνότητα που 
έπρεπε».

Tα μέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια για το με-
τρό Θεσσαλονίκης ο κ. Παπαεπαμεινώνδας 
τα χαρακτήρισε «ελλιπή», καθώς όπως είπε 
«δεν υπάρχουν κρατικοί έλεγχοι, το προ-
σωπικό των επιθεωρήσεων δεν επαρκεί και 
αυτό που υπήρχε παλαιότερα αλλά το είχαν 
καταργήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
και η σημερινή δεν το έχει επαναφέρει είναι οι 
επιτροπές έλεγχου. Πλέον υπάρχουν τεχνι-
κοί ασφαλείας στα έργα που τους προσλαμ-
βάνει ο εργοδότης και είναι λογικό να κάνει 
τα «στραβά μάτια» σε κάποια πράγματα. Δεν 
είναι κρατικοί υπάλληλοι που δεν θα επηρε-
άζονται από καμία σχέση με τον εργοδότη». 
Την προηγούμενη εβδομάδα εκπρόσωποι 
του σωματείου πραγματοποίησαν συνάντη-
ση με την τεχνική επιθεώρηση και επίκεντρο 
της συζήτησης ήταν τα μέτρα προστασίας για 
τους εργαζόμενους και τα εξαντλητικά ωρά-
ρια. «Ενώ αρκετοί συνάδελφοι έχουν υπο-
γράψει ατομική σύμβαση εργασίας πενθή-
μερη δουλεύουν εφτά μέρες την εβδομάδα. 
Πολλές φορές η μαύρη εργασία ειδικά στους 
υπεργολάβους δίνεται με την μορφή διατα-
κτικών δηλαδή δεν καταβάλλονται σε μισθό 
αλλά σε κουπόνια για το supermarket», είπε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του σωματείου.

Οι ανοιχτές είσοδοι 
των εργοταξίων
Όπως φαίνονται και στις φωτογραφίες-ντοκουμέντα της 
Karfitsa οι είσοδοι των εργοταξίων του ΜΕΤΡΟ δεν είναι απα-
γορευμένη ζώνη για τους πολίτες ακόμα και για τα οχήματα. 
Αντίθετα, οι είσοδοι είναι ανοιχτοί. Ο κ. Παπαεπαμεινώνδας υπο-
γράμμισε ότι: «Ως επί το πλείστον τα περισσότερα εργοτάξια είναι 
περιφραγμένα με τις λαμαρίνες. Ωστόσο, όπως μας έχουν ενημε-
ρώσει πρόσφατα κάτοικοι στην Καλαμαριά ένα αυτοκίνητο έφυγε 
από το οδικό δίκτυο και μπήκε στο εργοτάξιο. Επίσης υπάρχει και 
κόσμος που προσπαθεί να περάσει μέσα από τα εργοτάξια ή που 
πάει να δει τι γίνεται και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα».

*Φωτογραφίες ντοκουμέντα δείχνουν εργαζόμενους χωρίς τα 
προστατευτικά καπελάκια και ορθάνοιχτες τις εισόδους των ερ-
γοταξίων.

Αυτή η Κυβέρνηση ουδέποτε αποφάσισε 
πραγματικά να κυβερνήσει τον τόπο. Ή 
μάλλον το έκανε, με τον μοναδικό, προ-
φανώς, τρόπο, αυτόν της καταστροφικής 
διαχείρισης,  που γνώριζε και ταίριαζε 
στη φιλοσοφία της. Την «αριστερά τύπου 
Μαδούρο». Αυτήν που όπως φαίνεται προ-
οδευτικά, κανείς δεν επιθυμεί ομοτράπεζό 
του. Γιατί πολιτεύτηκε με μοναδικό όπλο 
το ψέμα και όταν κατέκτησε την εξουσία, 
ενδιαφέρθηκε μόνο για τη διαιώνισή της. 
Για τη διαχείριση του κράτους με τρόπο 
εντελώς παλαιοκομματικό, το βόλεμα κάθε 
λογής «ημετέρου» και μετά την επικοινω-
νία και μόνο. Με χίλια δύο κόλπα, δήθεν 
προπετάσματα καπνού, μήπως θολωθούν 
τα νερά. Της αποτυχίας σε όλα τα μέτωπα. 

Και ας δούμε μόνο τα τρέχοντα, αφού τα 
παλιά είναι γνωστά και έχουν αποτιμηθεί, 
ακόμα και από τους ίδιους, όταν τα «που-
λέν» της πρώτης περιόδου απομακρύνθη-
καν ή έφυγαν μόνοι τους και τώρα αλλη-

λοκατηγορούνται. Πού είναι σήμερα ο 
κ. Βαρουφάκης, το «άσσετ» όπως 

έλεγε ο κ. Τσίπρας και τι λέει; 
Κάποια στιγμή η καταστρο-
φική του περίοδος, υπό την 
έγκριση Τσίπρα, θα εξεταστεί 
ενδελεχώς. Πού είναι ο κ. 
Λαφαζάνης, ο κ. Στρατούλης, 

η κα Κωνσταντοπούλου; 

Σήμερα, συνεχίζουν στο ίδιο 
μοτίβο, κι ας έκαναν τη θεαματική 

κωλοτούμπα, όπως τη λένε οι πολίτες. 
Το μοτίβο της αδράνειας, των καταστρο-
φικών επιλογών που μας σπρώχνουν 
ολοταχώς στο γκρεμό. Κι αν έχουν δεχτεί 
όλα τα πρωτοφανή, πράγματα που εμείς 
δεν διανοηθήκαμε, όπως το Υπερταμείο 
των 100 ετών, το κάνουν μόνο για να 
μείνουν ακόμα λίγο στην καρέκλα. Τίποτα 
δεν τους νοιάζει για την οικονομία, τον 
πολίτη. Το Ασφαλιστικό καταρρέει, ο ΕΦΚΑ 
αποδεικνύεται στο μεγαλύτερο φιάσκο. Η 
ΔΕΗ, για την οποία ακούγονται πρωτο-
φανή πράγματα, ξεπουλιέται από τη μία 
και «χαροπαλεύει» από την άλλη, λόγω 
οφειλών προς αυτή. Και η ΔΕΗ είναι ό,τι 
μεγαλύτερο υπάρχει, από πλευράς δημόσι-
ας επιχείρησης. 

Οι τράπεζες, τις οποίες οδήγησαν στην 
απαξίωση, ζητούν σήμερα, μετά από 
καιρό, νέα αύξηση δανεισμού από τον 
ELA. Νέο κόστος που επιβαρύνει τελικά 
τον πολίτη. Και όλα, στο περιβάλλον 
υπεροφολορόγησης και ασφυξίας, με την 
αξιολόγηση-γεφύρι της Άρτας, που όλο 
«κλείνει» και ποτέ δεν κλείνει, επιτείνοντας 
την ανασφάλεια και στερώντας ρευστότητα 
από την αγορά. 

Κανείς δεν εμπιστεύεται τα χρήματά του 
σε αυτή τη χώρα. Όχι με αυτούς, που 
δεν έχουν ούτε σχέδιο, ούτε διάθεση να 
κινήσουν τα πράγματα. Μόνο διαχείριση 
εξουσίας και «στάχτη στα μάτια», με πρω-
τοβουλίες εντελώς εκτός επικαιρότητας. 
Κι εμείς, λέμε ναι, σε όποια πρωτοβουλία 
ρίχνει φως. Παντού όμως και για όλα!!! Τα 
κολπάκια δεν πείθουν πια κανέναν. Και 
όποιος τα μεταχειρίζεται, τελικά εκτίθεται. 
Τους φταίνε όλοι, θεσμοί και «προηγούμε-
νοι» και μόνο τον εαυτό τους δεν κρίνουν. 
Ο εαυτός τους όμως, παρασέρνει στην 
πτώση του τη χώρα. Επιτέλους, ας το 
αντιληφθούν και ας αποσυρθούν, πριν η 
ζημιά που προκαλούν κάθε μέρα γίνει μη 
αναστρέψιμη.

*Ο κ. Λοβέρδος είναι Κοινοβουλευτι-
κός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης

Καταρρέουν και μαζί 
τους η χώρα. Φτάνει πια!

Αν
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
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1 Πως θα χαρακτηρίζατε 
σήμερα το ερτζιανό το-
πίο της Θεσσαλονίκης 

ως ακροατής, τόσο με βάση 
τις αντικειμενικές απαιτή-
σεις του κοινού όσο και σε 
σύγκριση με την προ κρίσης 
περίοδο;

2 Ποιο είναι το «μυστικό» 
για να σταθεί κάποιος 
με την ίδια επιτυχία 

πίσω από το μικρόφωνο επί 
σειρά ετών χωρίς να κουρά-
σει το κοινό και να ανανεώ-
νεται ο ίδιος χωρίς να πέφτει 
στην παγίδα να επαναλαμβά-
νει τον εαυτό του διαρκώς;

3 Η αναγνωρισιμότητα 
αρκετών παλιών ραδι-
οφωνικών παραγωγών 

και δημοσιογράφων έφτασε 
σε επίπεδα «σταρ» χάρη και 
στη δύναμη του μικροφώ-
νου. Στο σημερινό ερτζιανό 
τοπίο υπάρχουν τα περιθώρια 
αλλά και η αναγκαία ποιότητα 
έμψυχου δυναμικού για να 
αναδειχθούν νέα πρόσωπα με 
αντίστοιχη λάμψη ;

4 Χαρακτηριστικό του 
ραδιοφώνου είναι η 
αμεσότητα πρόσβα-

σης και του κοινού στον 
αέρα.  Το ραδιοφωνικό κοινό 
κρίνει. Kρίνεται; Και τελικά  η 
ποιότητα του κοινού διαμορ-
φώνει και την ποιότητα ενός 
ραδιοφωνικού σταθμού ή το 
αντίστροφο;

«Η κρίση έριξε τον πήχη…»
ΓΝΩΣΤΟΙ «ΡΑΔΙΟΦΩΝΑΤΖΉΔΕΣ», ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ «ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ»

Tης Φιλίας Νομικού

#κοινωνία

Παρά το γεγονός ότι και οι ίδιοι πρωταγωνιστούν στο… «ερτζιανό τοπίο» της Θεσσαλονίκης εδώ και πολλά χρόνια, δεν διστάζουν να αναγνωρίσουν, ότι 
η κρίση δεν το άφησε αλώβητο. Εντοπίζουν έλλειμμα σε φωνές, περίσσευμα σε «ψώνια», και παραδέχονται πως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή έχει… το 
κοινό που της αξίζει, όπως κάθε ακροατής επιλέγει τα ακούσματα που του αξίζουν. Γνωστοί ραδιοφωνατζήδες της Θεσσαλονίκης σε «ραδιο… φονικές» 

εξομολογήσεις αποδεικνύουν έναν από τους λόγους της καταξίωσής τους: Δε «μασάνε» τα λόγια τους.

Γιώργος Μπούζος, Μetropolis 95,5 – Με ραδιοφωνική «θητεία» από το 1989 σε «Α 103», 
«ΑΝΤ1», «Εxtra Sport». Στον Metropolis 95,5 από το 2012.

Στέφανος Τσιτσόπουλος Fly 104 - Κάνει επαγγελματικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη από το 
1996. Πέρασε από πολλούς σταθμούς, με σημαντικότερους κατά τον ίδιο το  «88Μισό» του Μύλου, 
τον ΑΝΤ1 97.5, τον Republic 100.3 και τον Imagine 89.7 - το αδελφάκι του σημερινού Fly 104.

Όι ερωτήσεις Όι απαντήσεις

Η οικονομική κρίση έχει 
αντίκτυπο στην καθημε-
ρινότητα. Για ευνόητους 
λόγους πολλοί προτι-

μούν να μείνουν στο σπίτι, απο-
φεύγουν το έξω, άρα ακούν πε-
ρισσότερη ώρα ραδιόφωνο. Έχω 
την αίσθηση ότι ο μέσος όρος 
ημερήσιας ακρόασης έχει αυξη-
θεί. Η κρίση άλλαξε και τις συνή-
θειες του κοινού. Ζητάει ενημέ-
ρωση για να μάθει τι ξημερώνει 
την επόμενη μέρα στη ζωή του, 

αλλά στρέφεται και στην ψυχα-
γωγία για να ξεχνιέται. Η σωστή 
ποσόστωση ενημέρωσης και ψυ-
χαγωγίας οδηγεί στην επιτυχία.

Αν μείνεις ο ίδιος πέ-
θανες! Αν η εποχή σε 
ξεπεράσει έχασες το 
τρένο! Ο κόσμος προ-

οδεύει. Πρέπει να είσαι κομμάτι 
της εξέλιξης. Η ουσία όμως δεν 
αλλάζει ποτέ. Η σκληρή δουλειά 
και η ικανότητα να αφουγκράζε-
σαι τι θέλει να ακούσει ο ακροα-

τής, είναι διαχρονικό συστατικό 
της επιτυχίας.

Παντού και πάντα 
υπάρχει ημερομηνία 
λήξης. Πάντα θα υπάρ-
χουν ταλέντα έτοιμα να 

ξεπεταχτούν. Οι παλιοί, έχω την 
αίσθηση, ότι γαλουχήθηκαν μέσα 
στις δυσκολίες. Έμαθαν να παλεύ-
ουν. Οι νέοι προτιμούν να επενδύ-
ουν στην τσέπη τους κι όχι στον 
εαυτό τους. Αυτός ο δρόμος είναι 
σύντομος. Και δεν οδηγεί ψηλά.

Το ραδιόφωνο είναι οι 
ακροατές του. Παρά-
δειγμα, αν σερβίρεις  
“χορταρικά” θα προσελ-

κύσεις χορτοφάγους. Αυτό που 
εκπέμπεις κάνει τη διαφορά. Ένα 
όμως είναι σίγουρο. Οι ακροατές 
διαμορφώνουν το πρόγραμμα και 
όχι το πρόγραμμα τους ακροατές. 
Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο είναι κα-
νόνας!

«Ούτε ζέστη ούτε κρύο» 
- ακολουθεί τη μοίρα 
όλης της Ελλάδας. Σταθ-
μοί κουρασμένοι από την 
οικονομική ανέχεια, άρα 

προγράμματα φτηνά, χωρίς φαντα-
σία ή επένδυση σε παραγωγούς με 
γνώση, αντί για επιλογές μέσω play 
list και ψώνιων που δέχονται να 
μένουν απλήρωτοι. Την ίδια στιγμή 
παραμένει ενδιαφέρον, όπως ήταν 
πάντα - το ζάπινγκ που προσφέρουν 
πάντα κάποιες εκπομπές φτιαγμένες 
από ανθρώπους με γνώση και άπο-
ψη. Όσο για την προ κρίσης περίοδο, 
πάλι ίδιο ήταν. Μπορεί να υπήρχαν 
λεφτά, αλλά για τους ιδιοκτήτες που 
τα τσέπωναν. Οι παραγωγοί, συ-
γκριτικά με την τότε «ροή χρυσού», 

πάλι ψιχουλάκια έπαιρναν. Εδώ να 
υπογραμμίσω πως θεωρώ εαυτόν 
τυχερό. Αν και δεν μου προέκυψε 
- το προσπάθησα. Να συνεργάζο-
μαι δηλαδή μόνο με «εξαιρέσεις»! 
Δηλώνω δε με πλήρη γνώση των 
συνεπειών του νόμου, πως σαν τον 
Imagine και τον Fly είτε σε εργασι-
ακό περιβάλλον, είτε σε ελευθερία, 
είτε σε καλοπληρωμένο έργο, άλλα 
ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη δεν 
έχει!

Δεν υπάρχει μυστικό. 
Φανερό είναι, και μπο-
ρώ να μιλήσω μόνο για 
μένα: γνώση, τόλμη, δι-
αρκής περισκοπική όρα-

ση και ενόραση, προετοιμασία, σθέ-
νος να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα 

προτάσσοντας μια αισθητική στάση, 
πάνω από όλα και προπάντων αγά-
πη για το Μέσο.

Δεν πιστεύω στη διά-
κριση μεταξύ παλαιού 
και καινούργιου με 
την ηλιακή μέτρηση 
του χρόνου. Πάντα θα 

υπάρχει εκεί έξω ένας παλιός που 
δεν το βάζει κάτω αλλά και ένα νέο 
αγόρι ή ένα κορίτσι με καύλα-γνώ-
ση για τη μουσική, που στο ενδιά-
μεσο θα μπορεί να κοτσάρει ωραίες 
ιστορίες για την πόλη και για τόπους 
όπου βράζουν οι «αφορμές- εκ-
δοχές», πέραν των συνηθισμένων 
συνταγών τύπου «η ώρα είναι 8 και 
μετά τον Παντελίδη θα σας βάλω μια 
Ριάνα».

Δεν με ενδιαφέρει το κοι-
νό, ως μάζα, που έχει το 
δικαίωμα να παρεμβαί-
νει, να υποδεικνύει, να 
ορίζει την εκπομπή μου. 

Δεν το λέω  αλαζονικά, μιλώ για το 
κοινό ως σύνολο. Γιατί υπάρχει και 
το κοινό μονάδα. Ο ακροατής. Ο 
ένας. Εκεί ναι, με ενδιαφέρει η γνώ-
μη του. Τώρα μάλιστα με την εύκολη 
ψηφιακή διάδραση, εκτιμώ τα σχό-
λια κάποιων. Όχι όλων, κάποιων. 
Που εγώ τους δίνω και το δικαίωμα 
και την ελευθερία. Η μάζα δεν με 
αφορούσε ποτέ υπό μορφή γραμ-
μών στον αέρα, απειλών, ή λαϊκίστι-
κων ρήσεων περί «πελάτη που έχει 
πάντα δίκιο». Το τελευταίο ισχύει για 
τις μπουτίκ και τα κρεοπωλεία.

1
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Όι απαντήσεις

1

1

Δημήτρης Βενιέρης Focus fm 103.6 - Η σχέση του με το ραδιόφωνο ξεκινά το 1978 ως πειρατή σε μικρής εμβέλειας σταθμούς των 
Fm και AM.  Η ραδιοφωνική πορεία ξεκίνησε το 1989 στο  KANALI-1 FM98 του ομίλου  «Ράδιο-TV Μακεδονία», ενώ είχε προηγηθεί 
η παρουσία στο σταθμό ΡΑΔΙΌΚΥΜΑΤΑ. Ακολούθησαν: Α-103, ξανά  ΚΑΝΑΛΙ 1, ενώ για 16 χρόνια ήταν στον fm102 της ΕΡΤ3, από όπου 
παραιτήθηκε το 2014 για χάρη του Focus fm 103.6

Στέφανος Διαμαντόπουλος, Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 - Ξεκίνησε ως ραδιοπειρατής και από το 1987 ως σήμερα ταυτίστηκε με το 
Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Η Θεσσαλονίκη, επιλέγοντας το βα-
θιά κοινωνικοπολιτικό –δυστυχώς- 
σλόγκαν «χαλαρά» και αρκούμενη 
στο ρόλο της ως «ερωτικής πόλης», 
ουδέποτε τα τελευταία 15 χρόνια 

τόλμησε να «χτίσει» το δικό της ραδιοφωνικό 
τοπίο. Φυσικά υπάρχει πληθώρα ραδιοφωνικών 
σταθμών, αλλά στην πλειονότητά τους πρόκει-
ται για «mp3 στα ερτζιανά». Ένας υπολογιστής, 
μια καλή λίστα ελληνικών ή ξένων τραγουδιών 
και ένα υποτυπώδες εμπορικό τμήμα για έσοδα.  
Πρωτοβουλίες όπως εκείνες της δεκαετίας του 
‘90 εξέλιπαν δυο δεκαετίες τώρα, πχ  star fm, 
μύλος, παρατηρητής, ένατο κύμα κλπ. Η επιλο-
γή ήταν φθηνό και εύκολο προϊόν, κυρίως στα 
μουσικά και αθλητικά ραδιόφωνα τα οποία –κυ-
ρίως- γνώρισαν άνθηση. Στα ενημερωτικά ιδι-
ωτικά ΜΜΕ, η μόνη σοβαρή επένδυση, η οποία 
κέρδισε ήδη  σημαντικό μερίδιο είναι ο Focus fm 
103,6, κάτι που αναγνωρίζουν όλοι. Οι κατά και-
ρούς προσπάθειες αθηναϊκών ραδιοφωνικών 

σταθμών έπεσαν στο κενό, με εξαίρεση τον Real 
και παλιότερα τον flash. Πρέπει να γίνουν περισ-
σότερα πράγματα στα ερτζιανά, αλλά αυτό απαι-
τεί να μπουν κανόνες και όσοι εκπέμπουν αν μη 
τι άλλο να απασχολούν εργαζόμενους, είτε σε 
μουσικά, είτε σε αθλητικά είτε σε ενημερωτικά 
ΜΜΕ. Έτσι μόνο θα υπάρξει επαγγελματισμός.

Για τους ανθρώπους των media 
δεν υπάρχει «μυστικό», γιατί τα πά-
ντα γίνονται και κρίνονται δημόσια. 
Υπάρχει «περιεχόμενο και περιτύ-
λιγμα». Το δεύτερο προσελκύει όσο 

δεν ξετυλίγεται το κουτί και μετά είναι περιττό. 
Αν κάτι μπορεί να έχει διάρκεια είναι το «περι-
εχόμενο», το οποίο στη δουλειά μας απαιτεί  να 
βρίσκεται κανείς σε διαρκή εγρήγορση και να 
ανανεώνεται. Δεν υπάρχουν περιθώρια να μέ-
νεις και να αρκείσαι σε όσα γνωρίζεις. Κυρίως 
σήμερα με την δραστική παρέμβαση των social 
media χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπά-
θεια και φυσικά αφομοίωση του τρόπου σκέψης 

και λειτουργίας των νεότερων γενιών, χωρίς 
αφορισμούς και απαξίωση.

Στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής 
ραδιοτηλεόρασης η κοινή γνώ-
μη βομβαρδίστηκε από πληθώρα 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθμών, κατ’ επέκταση και παρα-

γωγών, ή παρουσιαστών. Η αναρχία επέτρεπε σε 
όλους μας –τότε- να υποδυόμαστε τους εισαγ-
γελείς, πολιτικούς, επιστήμονες, ειδικούς κλπ 
και πολλοί από εμάς δημιουργήσαμε «μικρούς 
μύθους», σε μια «διψασμένη» να εκτονωθεί κοι-
νωνία. Έτσι πολλοί από εκείνους καταφέραμε  να 
«παριστάμεθα και όχι να παρευρισκόμαστε»  σε 
εκδηλώσεις, να είμαστε σημείο αναφοράς και να 
μας αντιμετωπίζουν σαν κάτι ξεχωριστό. Αυτό 
διήρκεσε αρκετά χρόνια, μέχρι να αποδειχθεί 
ότι η βασική διαφορά από τον κόσμο ήταν πως 
«βρεθήκαμε στο κατάλληλο σημείο, την κατάλ-
ληλη στιγμή». Πολλοί απώλεσαν σύντομα «αξία» 
που δεν είχαν, άλλοι τη διατήρησαν για πολύ, 

κάποιοι τη ρευστοποίησαν και ορισμένοι αντέ-
χουν ακόμη. Όχι να είναι star όπως λέτε, αλλά 
δεν απογοήτευσαν, ή κούρασαν το κοινό τους. 
Άλλωστε αυτή η πόλη δεν είχε ποτέ δικό της star 
system και όσοι το κυνήγησαν βρέθηκαν στους 
δρόμους της Αθήνας.

Το κοινό έχει επιλέξει αυτό που του 
ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό, κυρίως 
στα ραδιόφωνα γνώμης. Υπάρχει 
ένα ποσοστό ακροατών που κάνει 

ζάπινγκ, αλλά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια 
κάθε παραγωγού, ή δημοσιογράφου να ανεχθεί, 
ή όχι τις υπερβολές, το λαϊκισμό, την υποκρισία, 
τον κίβδηλο πατριωτισμό κλπ. Στον FOCUS FM 
όλοι σεβόμαστε τους ακροατές, μαθαίνουμε από 
αυτούς, αλλά δεν αφήνουμε τις ακραίες φωνές 
να μας παρασύρουν, επειδή άλλα ΜΜΕ πολιτι-
κοποιώντας το ποδόσφαιρο, επιχειρούν να πο-
δοσφαιροποιήσουν την πολίτική και τον δημόσιο 
λόγο και διάλογο.

Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί που 
έχουν εγκαταλείψει την προσπά-
θεια, ιδιαιτέρα στο talkshow, επειδή 
έχουν λιγοστέψει οι άνθρωποι στα 
μικρόφωνα. Έτσι έχουν περισσέψει 

σταθμοί που απλά υπάρχουν μέχρι την επόμε-
νη φάση και σταθμοί που παίζουν μουσική. Το 
talkshow έχει υποχωρήσει, καινούριοι άνθρω-
ποι, νέα ταλέντα, δεν έρχονται εύκολα να μπουν 
στο starsystem και να εκπαιδευτούν. Γενικώς 
είμαστε -όπως η χώρα- σε κατάσταση ντεκα-
ντάνς και αναμονής, να μην πω αποσύνθεσης, 
να πω παρακμής . Αυτοί που έχουν μείνει είναι 
εξαιρετικοί. Οι 4-5 πολύ ωραίες προσπάθειες σε 
συνδυασμό και με την προσπάθεια των Αθηναϊ-
κών μέσων να έχουν μία θέση στο ραδιοφωνικό 
«πάλκο», έχουν ενδιαφέρον. Πάνε πολύ καλά τα 
αθλητικά ραδιόφωνα που έχουν τον κόσμο τους 
και τα αγαπάει γιατί είναι ιδιαίτερα, παρ όλο που  
μερικές φορές είναι γραφική η αθλητική ψυχα-
γωγία δεν ξέρω αν μπορώ να την πω ενημέρω-
ση, πάντως είναι καλή. Όσοι έμειναν είναι καλοί 

στο υπόλοιπο κομμάτι έχουμε αφυδάτωση.

Είμαι 30 χρόνια, από την «αυγή» της 
ελεύθερης ραδιοφωνίας στην πρώ-
τη γραμμή, δεν ξέρω αν είμαι τόσο 
επιτυχημένος, λιγότερο ή περισ-
σότερο. Δεν υπάρχουν συνταγές. 

Μεγάλη προσπάθεια, ταλέντο -γιατί δεν γίνεται 
χωρίς ταλέντο να κρατήσεις πολλά χρόνια- ευ-
ρηματικότητα και κυρίως να σε θέλουν οι άλλοι, 
όχι να το θες εσύ. Συνήθως κάποιος με τα χρόνια 
παθαίνει μία ιδρυματοποίηση, δηλαδή νομίζει ότι 
είναι κάτι.  Περνούν 5-10 χρόνια επιτυχημένα  σε 
ένα επάγγελμα, σε ένα λειτούργημα όπως είναι 
η δημοσιογραφία και νομίζεις ότι είσαι κάτι. Δεν 
βλέπετε τι συμβαίνει με τους καλλιτέχνες; Αν 
τους ρωτήσεις νομίζουν ότι είναι το κέντρο του 
κόσμου. Ελπίζω ότι δεν έχω ιδρυματοποιηθεί. 
Προσπαθώ να παρακολουθώ την επικαιρότητα, 
τη ζωή. Το Ρθ είναι ένα μέσο που φτάνει από το 
πεζοδρόμιο μέχρι τα μεγάλα σαλόνια. Εγώ είμαι 
μπροστά 30 χρόνια από αυτούς που έβαλαν την 
πρώτη βίδα. Δε θέλει συνταγή. Θέλει να σε θέλει 

και να το θέλεις και να το προσπαθείς. Είναι σαν 
το γάμο. Για να κρατήσει ο γάμος, δεν σημαίνει 
ότι ήσουν πολύ έξυπνος μικρός και πολύ ωραί-
ος, ούτε ο έρωτας ξεκίνησε μόνο καλά.  Θέλει 
και στη διαδρομή να τους ερωτεύεσαι και να σε 
ερωτεύονται και προχωράς παράλληλα.

Βεβαίως και υπάρχει σε συνδυασμό 
με το διαδίκτυο, γιατί νομίζουν με-
ρικοί ότι το διαδίκτυο είναι αντίπα-
λος ή κάτι άλλο. Όχι. Το διαδίκτυο 
είναι ένας τηλεβόας, ένας φορέας, 

ένα μεγάφωνο, ένας ενισχυτής, ένα μικρόφωνο, 
ένας πομπός, μία εικόνα, μα βεβαίως, ότι υπήρχε 
υπάρχει. Πάντοτε οι κοινωνίες εκσυγχρονίζονται 
αλλάζουν τρόπους επικοινωνίας και διασύνδε-
σης, αλλά έχουν ανάγκη από πρότυπα, κεντρικά 
σημεία και πρόσωπα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σ’ 
αυτόν τον τομέα και δεν θα αλλάξει ποτέ.

Είναι ένας τομέας, όπου το ένα 
σπρώχνει στην ανηφόρα ή στην κα-
τηφόρα και το άλλο. Νομίζω ότι όσοι 

είναι μπροστά στα MME και τους έχουν αποδε-
χθεί οι πολίτες, έχουν  δυνατότητα να πουν τη 
γνώμη τους, αλλά και να διαμορφώσουν θέσεις 
και απόψεις των ανθρώπων, να λειτουργήσουν 
στη διαμόρφωση θέσεων. Και βέβαια το κοι-
νό διαμορφώνει αυτούς που είναι μπροστά στα 
μικρόφωνα. Εξαρτάται σε ποια θέση σε βρίσκει 
το κύμα, εάν καταφέρεις το κύμα να το πάρεις 
επάνω όπως ένας σέρφερ υπάρχει περίπτω-
ση να το καβαλήσεις, να το κερδίσεις και να το 
στρίψεις κιόλας. Αν είσαι κάτω χαμηλά θα πρέπει 
να πας όπου πάει το κύμα. Όσοι είναι ψηλά και 
έχουν αποδοχή έχουν και δυνατότητες λίγο να 
επηρεάσουν, να διαμορφώσουν μία κατάσταση 
σαν διαμορφωτές κοινής γνώμης. Οι υπόλοι-
ποι ξιφουλκούν, μάχονται με το κοινό, το οποίο 
έχει πάρει το δρόμο του. Δεν είναι εύκολο να το 
μετακινήσεις. Οπωσδήποτε παίζει μεγάλο ρόλο 
η ποιότητα των ανθρώπων που σε ακούνε. Σε 
επηρεάζουν σίγουρα.
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#έρευνα_ε’_μέρος

Όπως έχει δηλώσει ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Πα-
παδόπουλος (όπου στα όρια του δήμου του στεγάζεται 
το Casino): «η επιχείρηση βάσει νόμου είναι υποχρεω-
μένη να αποδίδει ανταποδοτικά τέλη στο δήμο από τα 
μεικτά της κέρδη, με το ύψος αυτών να φτάνει περίπου 
το 1.400.000 ευρώ το χρόνο». Την ίδια ώρα, σε ρεπορ-
τάζ της Karfitsa πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του 
«πιο ακριβού δήμου», όπως είχε αποκαλέσει τη Θέρμη 
μέλος της κυβέρνησης, σημείωσαν πως τα χρήματα αυτά 
έγιναν: «πάρκα, ασφαλτοστρώσεις, γήπεδα και δίκτυο 
αποχέτευσης».

«Αυτός που θέλει να παίξει,  
θα βρει τρόπο να το κάνει»

Θέση για στο συγκεκριμένο ζήτημα πήραν αρχικά οι 
βουλευτές των… τουριστικών νομών, Πιερίας και Χαλ-
κιδικής, με την πλειοψηφία να υποστηρίζει πως: «έπαι-
ξα και φυσικά έχασα!». Σειρά να… «ανοίξουν τα χαρτιά 
τους» έχουν οι βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. «Σε 
ότι αφορά την οικονομική πλευρά, είναι εύλογο ότι είναι 
μια επιχείρηση, η οποία επιδιώκει να έχει κέρδη» ανα-
φέρει ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μάρδας. «Στο 
βαθμό που γνωρίζω, το 20% των χρημάτων που κερδί-
ζουν επιστρέφεται στους παίκτες, που σημαίνει πως το 
80% χάνεται από αυτούς που παίζουν. Αυτό δημιουργεί 
ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καταρχάς κοινωνικό, για-
τί πολύς κόσμος χάνει τα χρήματα του. Βέβαια, ουδείς 
εξαναγκάζεται να επισκέπτεται τα καζίνο», λέει ο κ. Μάρ-
δας. Και συμπληρώνει: «από την άλλη πλευρά, υπάρχει 
και ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, που εθίζεται, και εί-
ναι δύσκολο να απομακρυνθεί από τα καζίνο. Αυτή είναι 
η κατάσταση την όποια βλέπουμε και ζούμε, όχι μόνο 
εμείς, σε όλες τις χώρες ισχύουν αυτά τα ποσοστά, και 
δημιουργούνται αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Εκείνο 
που έχουν να προσφέρουν τα καζίνο είναι οι φόροι που 
καταβάλει κάθε επιχείρηση η οποία προσφέρει υπηρεσίες 
αυτής της μορφής. Και τα καφέ που υπάρχουν δεν έχουν 
κάποια ιδιαίτερη προσφορά σε ότι αφορά την οικονομία, 
προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες διασκέδασης, δίνουν το 
Φ.Π.Α. τους, δίνουν το φόρο εισοδήματός τους. Θα μπο-
ρούσαν αν είναι επιχειρήσεις άλλης μορφής να έχουν ένα 
πιο παραγωγικό χαρακτήρα». 

Μάλιστα ο ίδιος υπογραμμίζει πως: «τα καζίνο είναι κομ-
μάτι της ζωής μας. Δεν υπήρχε λόγος να υφίστανται, όχι 
μόνο στη χώρα μας, παντού. Αλλά όταν μία χώρα είναι 
περιτριγυρισμένη από καζίνο, μια απαγόρευση δε θα 
οδηγήσει πουθενά αλλού παρά μόνο στην εξαγωγή του 
κόσμου σε διάφορες άλλες χώρες. Ως αρχή δεν θεωρεί-
ται ένα μέσο διασκέδασης το οποίο προσφέρει κάτι κα-
θώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις δημιουργεί πολύ με-
γάλα κοινωνικά προβλήματα γιατί ο κόσμος χάνει πάρα 
πολλά χρήματα, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλες μορφές 
διασκέδασης. Στα καζίνο της Ελλάδας και ιδιαίτερα της 
Θεσσαλονίκης έρχεται πάρα πολύς κόσμος από τις γύρω 
περιοχές, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία, όπως ήξε-
ρα, παλιότερα. Αυτός που θέλει να παίξει, θα βρει τρόπο 
να το κάνει». Ο κ. Μάρδας αποκαλύπτει πως επισκέφτηκε 
μία φορά το Casino όταν έγιναν τα εγκαίνια. «Έκτοτε  δεν 
ξαναπήγα. Δεν έχω καμία σχέση με τον τζόγο, εθιμοτυ-
πικά παίζω 31, την Πρωτοχρονιά, με μια παρέα και το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα δε γίνεται ούτε αυτό».

«Τα καζίνο εμποδίζουν την πραγματική  
ανάπτυξη της χώρας»

Από την πλευρά του ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων 
Γιάννης Σαρίδης, δήλωσε ότι: «τα καζίνο, εκτός από το 
ειδικό είδος διασκέδασης που προσφέρουν, έχουν απο-
τελέσει και συνεχίζουν να αποτελούν, την αιτία πολλών 
κοινωνικών προβλημάτων. Υπάρχει, βεβαίως, η ευθύνη 
που κάθε Έλληνας φέρει όταν τζογάρει το μισθό του, τη 
σύνταξή του, το χαρτζιλίκι του ή τις αποταμιεύσεις του. 
Αλλά, σαφώς, υπάρχει και η ευθύνη της Πολιτείας να μην 
το κάνει εύκολο να συμβεί. Έτσι, λοιπόν, η λειτουργία 

των καζίνο θα πρέπει να ελέγχεται με κάποιο τρόπο και 
ο αριθμός αλλά και ο τρόπος λειτουργίας τους θα πρέπει 
να ελέγχονται από την πολιτεία, καθόσον η αθρόα λει-
τουργία τέτοιων επιχειρήσεων εμποδίζει την ανάπτυξη 
και δεν την ευνοεί». Ο κ. Σαρίδης υποστηρίζει πως: «τα 
καζίνο τα οποία λειτουργούν, θα πρέπει να λειτουργούν 
και σε τουριστικά μέρη, όπου οι περισσότεροι από τους 
πελάτες τους θα πρέπει να προέρχονται από την τουρι-
στική δραστηριότητα για να μπορέσουμε να δούμε, αν 
και εφόσον τα καζίνο αυτά μπορούν να προσφέρουν στην 
ελληνική οικονομία. Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει 
πάντα να βλέπουμε τι δημιουργούνε στην ελληνική οικο-
γένεια, στην τοπική κοινωνία. Το θεσμικό πλαίσιο που τα 
διέπει, θα πρέπει να προστατεύει την ελληνική οικογέ-
νεια. Βεβαίως θα μπορούσαν να υπάρχουν πιο αυστηροί 
νόμοι. Ο ανεξέλεγκτος αριθμός τέτοιου είδους επιχειρή-
σεων εμποδίζει την πραγματική ανάπτυξη της χώρας. 
Το καζίνο λειτουργεί ως διασκέδαση και όχι ως μοχλός 
ανάπτυξης». 

«Έχουν προκληθεί  
οικογενειακές… τραγωδίες»

Ως «αιμορραγία» χαρακτήρισε αυτού τους είδους τις επι-

«Τα καζίνο κλέβουν το λαό με… νόμιμο τρόπο» 
καταγγέλλει βουλευτής της Θεσσαλονίκης

Βουλευτές τουριστικών περιοχών της 
Κεντρικής Μακεδονίας μιλούν στην 

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

έχουν κερδίσει σε παιχνίδια…

«Υπάρχει ευθύνη που φέρει κάθε 
Έλληνας όταν τζογάρει το μισθό του, 

τη σύνταξή του, το χαρτζιλίκι του  
ή τις αποταμιεύσεις του»

Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας 
που ξεκίνησε και συνεχίζει η εφη-
μερίδα Karfitsa για τον… νόμιμο 

και παράνομο τζόγο, αιρετοί ζήτησαν 
να «μπει λουκέτο στο Regency Casino 
THESSALONIKI», που είναι και το 
μοναδικό που υπάρχει στη Βόρεια Ελ-
λάδα, τονίζοντας πως: «ο κόσμος χάνει 
εκεί μέσα τα λεφτά και την αξιοπρέπειά 
του. Πρέπει να κλείσει».

Των Ελ. Καραβασίλη - Χρ. Καράπα
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«Τα καζίνο κλέβουν το λαό με… νόμιμο τρόπο» 
καταγγέλλει βουλευτής της Θεσσαλονίκης

χειρήσεις, ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας 
Γκιουλέκας. «Θα πρέπει κανείς με πολύ 
ψυχραιμία, να πηγαίνει σε τέτοια μέρη. 
Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που είναι 
επιρρεπείς στον τζόγο. Με την έννοια αυτή 
είναι λυπηρό, πραγματικά, να βλέπεις αν-
θρώπους να χάνουν τα χρήματά τους, και 
πολύ περισσότερο να τους βλέπεις να πη-
γαίνουν όπου μπορούν, σε οργανωμένο 
τζόγο, όπως είναι τα καζίνο, ακόμη και σε 
αυτά που λειτουργούν πάνω από τα βό-
ρεια σύνορά μας. Βεβαίως, η ροπή προς 
τον τζόγο και η εξάρτηση από αυτόν είναι 
κάτι τραγικό. Γεννά μόνο προβλήματα στον 
ίδιο τον εξαρτημένο, αλλά πολλές φορές 
προκαλεί και οικογενειακές τραγωδίες. 
Είναι δικαίωμα του καθενός να επιλέγει, 
αρκεί αυτό που κάνει να μην καταλήγει 
σε οικονομική καταστροφή. Δεν εξαρτά-
ται μόνο από τη νομοθεσία, αλλά και από 
την αυτοσυγκράτηση με την οποία πρέπει, 
γενικώς, να λειτουργεί κάθε άτομο. Καμία 
νομοθεσία δεν είναι ικανή να αποτρέψει 
κάτι εάν παράλληλα με τους νόμους δεν 
λειτουργεί και η συνείδηση του ατόμου, η 
οποία πρέπει να τον οδηγεί σε ψύχραιμες 
καταστάσεις και όχι σε εξαρτήσεις. Αυτό 
δεν ισχύει μόνο για τον τζόγο, αλλά και για 
όλων των ειδών τις εξαρτήσεις. Το νομο-
θετικό πλαίσιο λειτουργεί. Βεβαίως, υπάρ-
χουν περιθώρια για βελτιώσεις. Αν μιλάμε 
για εξαρτήσεις, αυτό ξεφεύγει από τα όρια 
και καθετί που ξεφεύγει από τα όρια δημι-
ουργεί τεράστια προβλήματα». Ο κ. Γκιου-
λέκας όπως είπε, έχει επισκεφτεί καζίνο 

δύο φορές, «για να δω το χώρο, αλλά δεν 
έχω παίξει. Προτιμώ το χρόνο μου να τον 
καταναλώνω σε πιο ευχάριστες συνήθειες 
από το καζίνο, για παράδειγμα να πηγαίνω 
στο θέατρο ή να βλέπω τους φίλους μου».

«Η ουσία είναι όμως  
ότι χάνει ο λαός τα λεφτά του»

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Αθανάσιος Βαρδα-
λής, είπε ότι «δε χρειάζεται να υπάρχουν 
καζίνο γιατί δημιουργεί οξυμένα προβλή-
ματα στο λαό. Αυτός που κερδίζει είναι 
αυτός που κατέχει είτε το καζίνο, είτε τα 
χαρτιά, ο λαός μόνο χάνει. Και παίζει τις οι-
κονομίες του, με τις οποίες ούτε καν μπο-
ρεί να ζήσει. Είμαι εντελώς αντίθετος με 
τον τζόγο. Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέ-
πει να υπάρχει ούτε υπό όρους, ούτε υπό 
προϋποθέσεις. Είμαι ενάντια στο τζόγο. 
Έχουμε χίλιους τρόπους να αναπτύξουμε 
τον τουρισμό, όχι βέβαια όπως γίνεται στη 
χώρα μας, μονόπλευρα, χρειάζεται η οικο-
νομία να αναπτύσσεται σε όλους της τους 
κλάδους. Θα πρέπει η οικονομία να ανα-
πτύσσεται με σκοπό να ικανοποιεί τις ανά-
γκες των ανθρώπων, οι οποίοι παράγουν. 
Στα Βαλκάνια, για παράδειγμα, δεν στή-
νουν καζίνο για να προσελκύσουν; Και θα 
κερδίσεις και θα χάσεις από αυτή την ιστο-
ρία. Η ουσία είναι όμως ότι χάνει ο λαός 
τα λεφτά του. Είτε στην Ελλάδα είτε στο 
εξωτερικό είναι το ίδιο. Με νόμιμο τρόπο 
του τα κλέβουν, στην ουσία. Πρόκειται για 
νόμιμη κλοπή κατά τη γνώμη μου».

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

#έρευνα_ε’_μέρος
«Πρέπει να φτιάχνουμε 
εργοστάσια… όχι καζίνο»
«Είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο εδώ και 
πολλά χρόνια», λέει χαρακτηριστικά ο βου-
λευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γιώργος 
Λαζαρίδης. «Πριν από 10-15 χρόνια υπήρχε 
μόνο ένα καζίνο από τη μεριά των Σκοπίων 
και άλλο ένα από τη μεριά της Βουλγαρίας, 
τώρα δεν ξέρω πόσα είναι. Μια αιμορραγία 
και για τη χώρα, και για τους κατοίκους της 
Μακεδονίας. Κανένας δεν βγαίνει κερδι-
σμένος  πηγαίνοντας στα καζίνο, αντιθέτως, 
μόνο χαμένος βγαίνει κανείς, με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα, 
οικογενειακά δράματα κ.λ.π. Τα καζίνο είναι 
επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση το 
νόμο, έχουν κανονικές άδειες κ.λ.π. Αν κα-
νείς έχει αντίθετη άποψη για την αδειοδότηση 
αυτό δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να 
γίνει τώρα. Έπρεπε να γίνει όταν ξεκίνησαν 
να δίνονται οι άδειες». Καταλήγει λέγοντας 
ότι είναι εναντίον των καζίνο γενικά. «Δεν 
θεωρώ ότι είναι ένας ορθός τρόπος δια-
σκέδασης. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι και 
καλύτεροι τρόποι που δεν έχουν συνέπειες 
ούτε στην οικογένεια αυτού που διασκεδάζει, 
ούτε στην κοινωνία, ούτε στην οικονομία της 
χώρας». Από την πλευρά του ο βουλευτής Β’ 
Αθηνών με το Ποτάμι Γιώργος Αμυράς, τόνισε 
στην Karfitsa: «η δική μου η άποψη είναι 
καλύτερα να φτιάχνουμε εργοστάσια παρά Κα-
ζίνο. Για τα μικρά Καζίνο είμαι εντελώς αντί-
θετος. Τα μεγάλα καζίνο, που σχετίζονται με 
τον τουριστικό τομέα και γίνονται με διεθνείς 
κανόνες, εμένα δεν με βρίσκουν αντίθετο, 
αλλά έχουμε ήδη αρκετά. Εγώ δεν πιστεύω 
ότι η χώρα έχει ανάγκη από καζίνο. Χρειαζό-
μαστε άλλου είδους επενδύσεις, που να μην 
αφαιρούν χρήμα από τις τσέπες των Ελλήνων, 
αλλά να προσθέτουν με θέσεις εργασίας, με 
την υπεραξία της περιοχής». Κατέληξε λέγο-
ντας ότι μία φορά μόνο επισκέφτηκε καζίνο 
αλλά δεν έπαιξε. «Μπήκα, είδα, βαρέθηκα και 
έφυγα πριν από 20 χρόνια. Τους καταλαβαίνω 
αυτούς που παίζουν. Είναι ένας τρόπος ψυχα-
γωγίας. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι 
υπάρχουν κάποια όρια που τηρούνται. Να μην 
χάνουν μια περιουσία. Τα καζίνο και οι χαρ-
τοπαικτικές λέσχες είναι προθάλαμοι εθισμού. 
Όποιος μπαίνει σε ένα τέτοιο προθάλαμο με 
κίνδυνο να χάσει και την περιουσία του και την 
ψυχική του υγεία, θα πρέπει να ξέρει ότι μπο-
ρεί να τον περιμένουν τα χειρότερα. Αυτά είναι 
προσωπικές επιλογές όμως. Η Ελλάδα δεν 
χρειάζεται παραπάνω καζίνο και αυτά πολλά 
είναι», υπογράμμισε. 

Στην περίοδο της κρίσης, η εταιρία μας 
αναζητά συνεργάτες και δημιουργεί θέσεις 
εργασίας! Με την ασφαλή μέθοδο ανάπτυ-
ξης franchising, μπορείς και εσύ να γί-
νεις συνεργάτης του Οίκου Τελετών Φά-
νης Μπαμπούλας και Υιός!

Με αυτό τον τρόπο αποκτάς μοναδικά πλε-
ονεκτήματα, αξιοποιώντας τεχνογνωσία 45 
ετών και εγκαταστάσεις που μόνο εμείς 
διαθέτουμε σε όλη την Ελλάδα! 

Η εταιρία μας βαδίζει σε Ευρωπαϊκά πρότυ-
πα, προσπαθώντας να δώσει νέα πνοή στον 
κλάδο των πένθιμων τελετών! 

Οι εγκαταστάσεις μας, μεγέθους 1400 τε-
τραγωνικών, είναι ο χώρος που στεγάζο-
νται όλες οι πρωτοποριακές παροχές μας! 
Ταυτόχρονα, αποτελούν κέντρο εκπαίδευ-
σης για κάθε νέο συνεργάτη μας! 

Επιπλέον, έχουμε εφαρμόσει ορισμέ-
νες πρωτόγνωρες υπηρεσίες όπως: 
DNA analysis, live streaming, funeral 
preplanning και άλλα, που κάθε συνεργά-
της της εταιρίας μας, έχει την ευχέρεια να 
τις προωθεί στους πελάτες του ! 

Εάν λοιπόν δραστηριοποιείσαι στον κλάδο 
και θες να δώσεις νέα πνοή στην εταιρία 
σου, ή αναζητάς ένα επώνυμο brand για 
να συνεργαστείς, επικοινώνησε μαζί μας 
στο funeral@baboulas.gr και το αρμόδιο 
τμήμα θα λύσει κάθε απορία σου!

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βασ. Όλγας 72

2310 841 530, 2310 869 251
Αλεξ. Σβώλου 22 με Π.Π. Γερμανού

2310 288 333
Αργυρουπόλεως 57, Καλαμαριά

2310 410401
Μακρυγιάννη 53, Ηλιούπολη

2310 666 116
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

800 11 28 288

Το 1ο funeral franchise  
είναι γεγονός!

«Δημιούργησε το δικό σου  
επώνυμο Οίκο Τελετών!»
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■ Το μεγαλύτερο festival αγωνιστικού 
χορού και σεμιναρίων χορού στα Βαλ-
κάνια, το Thessaloniki Dance Festival, 
πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 
9-10 Απριλίου 2016 στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Ι. Βελλίδης» και στα περίπτερα 
8 & 12 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέ-
ντρου Θεσσαλονίκης. Στο Thessaloniki 
Dance Festival (TDF) συμμετέχουν 
1.500 αθλητές από 33 χώρες (Ελλάδα, 
Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Ουκρα-
νία, Ισπανία, Σερβία, Βοσνία, Λιθουανία, 
Κύπρος κα). Κατά τη διάρκειά του, θα 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα έξι δι-
αγωνισμοί χορού στα είδη: Latin, Hip 
Hop, Salsa, Tango Argentino, Oriental 
& Σύγχρονο –Jazz. Το festival ακόμη 
περιλαμβάνει σεμινάρια χορού από κο-
ρυφαίους χορευτές και δασκάλους και 
δύο μεγάλα party. Η διοργάνωση θα 
ολοκληρωθεί με τον διαγωνισμό των 
νικητριών ομάδων «Best of the Best 
Show 2016». Χοροαθλητική Ομοσπον-
δία Ελλάδος και από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Χορού. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και για το πλήρες πρόγραμμα 
του TDF επισκεφτείτε τη www.tdf.gr.

■ Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις 
(ποσοστό 40,3%) θεωρούν αρκετά και 
πολύ πιθανό ότι θα κλείσουν. Το ποσο-
στό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους 
αυτοαπασχολούμενους, γεγονός που 
εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην αδήλω-
τη εργασία μεγάλο ποσοστό αυτών των 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Οι 
επτά στις δέκα επιχειρήσεις μιλούν για 
επιδείνωση της ρευστότητας και έλ-
λειψη κεφαλαίων από την αγορά που 
οδηγεί σε ασφυξία τις επιχειρήσεις, ενώ 
προκύπτει αύξηση των οφειλετών κατά 
10% όχι μόνο προς το Δημόσιο, αλλά 
και προς τους προμηθευτές τους. Πάνω 
από 4 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
δηλώνουν ότι βρίσκονται εκτεθειμένες 
σε πιστωτικούς κινδύνους, παρουσιά-
ζουν κάμψη της οικονομικής δραστη-
ριότητας και λειτουργούν με ορίζοντα 
συρρίκνωσης και όχι επέκτασης!

■ Διεθνές συνέδριο για την εργασία και 
την… τέχνη, στο οποίο συμμετέχουν 
26 διεθνώς καταξιωμένες προσωπι-
κότητες πραγματοποιείται από χθες 
Παρασκευή 31 Μαρτίου. Το συνέδριο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος “Artecitya για την Πόλη του Αύριο 
(2014-2018)” στις εγκαταστάσεις του 
Goethe-Institut Thessaloniki. Να σημει-
ωθεί ότι θα προβληθεί ζωντανά μέσω 
διαδικτύου σε πάνω από 10 πόλεις, από 
την Ισπανία ως το Ομάν. Σκοπός είναι να 
αναδείξει την αλληλεξάρτηση εργασίας 
και τέχνης στον οραματισμό μιας νέας 
κοινωνίας, μέσω της αλληλεπίδρασης 
τέχνης, εκπαίδευσης, δημιουργικής 
βιομηχανίας, τεχνολογίας, πολιτικής, 
οικονομίας και έρευνας. Θα συμμετέ-
χουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και 
επαγγελματίες από τους τομείς αυτούς, 
οι οποίοι θα καταθέσουν τις σκέψεις και 
τις προτάσεις τους για την δημιουργία 
εναλλακτικών μοντέλων αστικής δη-
μιουργικότητας, κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας, βιώσιμης οικονομίας και 
συμμετοχικής πρακτικής, που μπορούν 
να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη δια-
μόρφωση της μελλοντικής εργασιακής 
πραγματικότητας.

■ Την τρίτη φάση του προγράμματος 
«Στηρίζω» ανακοινώνει το Επαγγελμα-
τικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Πρό-
κειται για το πρόγραμμα που προβλέπει 
την οικονομική στήριξη μελών του ΕΕΘ 
που, λόγω της κρίσης, αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα με 
αποτέλεσμα να στερούνται μέχρι και τα 
βασικά. Το «Στηρίζω» εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά πέρυσι το Πάσχα και για 
δεύτερη τα περασμένα Χριστούγεννα. 
Προβλέπει την χορήγηση προπληρω-
μένων καρτών με το ποσό των 200 
ευρώ για την καθεμία, το οποίο μπορεί 
να διατεθεί για την αγορά τροφίμων 
και άλλων καταναλωτικών αγαθών. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε μέλη  του 
ΕΕΘ που αποδεδειγμένα αντιμετωπί-
ζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλή-
ματα. Η κάρτα δικαιούχου του «Στηρί-
ζω» λειτουργεί σαν μία απλή χρεωστική 
κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από οποιοδήποτε κατάστημα τροφίμων 
ή εστίασης, που διαθέτει P.O.S.. Δικαι-
ούχοι του «Στηρίζω» θα είναι άτομα 
τα οποία είναι μέλη του ΕΕΘ και έχουν 
ετήσιο εισόδημα κάτω των 7.500 ευρώ 
τα τελευταία πέντε χρόνια, κάτι που θα 
αποδεικνύεται από τα έγγραφα (Ε1, Ε2 
και Ε9) που θα ελεγχθούν από ειδική 
επιτροπή. Το Επιμελητήριο μας θα δέ-
χεται τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 
των ενδιαφερομένων  έως την Μ. Δευ-
τέρα 10 Απριλίου.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΨΕΥΤΗ σήμερα και όπως 
λέει ο λαός «o κλέφτης και ο ψεύτης τον 
πρώτο χρόνο χαίρονται»! Αφού οδήγησαν 
παράνομα στην πλάτη της ΔΕΗ τα «χαρά-
τσια» της ιδιοκτησίας ακινήτων, που είχε σαν 
αποτέλεσμα ταυτόχρονα και την αδυναμία 
πληρωμής και των λογαριασμών ηλεκτρικής 
κατανάλωσης, έρχονται τώρα και απαιτούν με 
νέους εκβιασμούς και βίαιο τρόπο, την πώλη-
σή της σε ξένα χέρια, για να «σωθούν» λένε, 
οι μισθοί των εργαζομένων της! Το Συμβούλιο 
Επικρατείας και οι Δικαστές, παρακολουθούν 
έκπληκτοι τις εξελίξεις αυτές, που απορρέουν 
ύστερα από δύο καταδικαστικές αποφάσεις 
τους!  Από την άλλη πλευρά, ο Γολγοθάς 
των Ελλήνων καταναλωτών συνεχίζεται, 
με πάνω από 2 δις ευρώ χρέη προς τη ΔΕΗ 
τα περισσότερα των οποίων είναι «κρυφές 
χρεώσεις» όπως καταγγέλλουν οι Ενώσεις 
Καταναλωτών σε όλη την επικράτεια! Η όλη 
υπόθεση, μοιάζει σαν πραξικόπημα σε βάρος 
όλων των Ελλήνων και αν δεν ανατραπούν 
τώρα τα πονηρά σχέδια των δανειστών, πολύ 
σύντομα θα δούμε μπροστά μας, άσχημες και 
ραγδαίες εξελίξεις.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ δέχεται η χώρα 
μας από τους δανειστές απροκάλυ-

πτα πλέον σε όλα τα «ανοιχτά» 
μέτωπα και γι’ αυτόν τον λόγο 
δεν «κλείνει» η αξιολόγηση... 
Θέλουν τη ΔΕΗ, το νερό, τα 
λιμάνια, τον ορυκτό πλούτο, τις 

συγκοινωνίες και ότι άλλο έχει 
απομείνει σ’ αυτόν τον τόπο, για να 

έχουν για τα επόμενα πενήντα χρόνια, 
τον απόλυτο έλεγχο εσόδων εκμηδενίζο-

ντας κάθε πιθανότητα οικονομικής ανάκαμ-
ψης της χώρας! Για να πετύχουν τον σκοπό 
τους, οδηγούν ξανά τα πράγματα σε συνθήκες 
ασφυξίας, με επαίσχυντους εκβιασμούς, 
καταπατώντας αδιάντροπα το Σύνταγμα της 
χώρας που γέννησε τη Δημοκρατία στον 
κόσμο ολόκληρο, καταστρέφοντας μικρές 
και μεγάλες επιχειρήσεις και πίσω από αυτές 
χιλιάδες ακόμη οικογένειες, με κάθε τρόπο! 
Καθημερινά γίνονται χιλιάδες κατασχέσεις 
λογαριασμών στις τράπεζες. Οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί ακινήτων είναι σε τελικό 
στάδιο εφαρμογής. Απειλούν συνεχώς με 
«τεχνική», βίαια κατάρρευση της οικονομίας 
και έξοδο από το ευρώ. Η Γενική Γραμματεία 
Εσόδων συνεχίζει την υπερφορολόγηση των 
πάντων, με στόχο την μετατροπή του δημο-
σίου χρέους σε ιδιωτικό και παρά το γεγονός 
ότι όλοι οι δείκτες εσόδων από φόρους είναι... 
κατακόκκινοι, αυτοί συνεχίζουν τη λεηλασία!

ΣΑΛΟ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ τα νέα αυστηρά μέτρα 
κατά των επιχειρήσεων που θα πιάνονται να 
μην έχουν κόψει έστω και μια απόδειξη! Οι 
εντολές προς τα κλιμάκια του Σ.Δ.Ο.Ε. που 
«πιάνουν δουλειά» επτά ημέρες την εβδομάδα 
επί 24ώρου βάσεως είναι άμεσο «λουκέτο» 
στους παραβάτες και επιβολή προστίμων 
που ξεπερνούν κάθε... φαντασία! Εντάξει όλοι 
είμαστε κατά της φοροδιαφυγής, αλλά μήπως, 
με το να καταστρέφουμε επιχειρήσεις, δεν 
είναι προτιμότερο να βρεθούν άλλοι τρόποι 
αντιμετώπισής της; Όπως για παράδειγμα: 
δεν κλείνεις την επιχείρηση - γιατί πίσω της 
είναι οι εργαζόμενοι και θα μείνουν άνεργοι 
- αλλά την ελέγχεις με βάση τις αγορές της 
κι αν βρεθεί πολύ μεγάλη απόκλιση, τότε της 
επιβάλεις αυστηρά πρόστιμα και όχι εξ αιτίας 
μιας απόδειξης 10 ευρώ! Λύσεις υπάρχουν 
πολλές, οι οποίες εφαρμόζονται χρόνια τώρα 
στο εξωτερικό, όπως και αυτή της φορολο-
γικής συνείδησης του πολίτη, που δυστυχώς 
υπολείπεται ακόμη πιο πολύ στην Ελλάδα...  

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Σε πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
δύο ατόμων για την υλοποίηση της πράξης 
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ-
ΔΡΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2014-2015» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ - ΕΚΤ» 
προχωρά η Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-
μου Κασσάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 23740-
20065,20064).

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικά 71 ατόμων για την κάλυψη 
παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου 
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών 
Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους 
νομούς Αττικής, Κορινθίας, Χίου, Θεσσα-
λονίκης, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Έβρου, 
Δράμας και Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης 
της δράσης «Τροποποίηση της Απόφασης 
Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα για το Έργο 
1» (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-
6988612).

■ Στην πρόσληψη εννέα ατόμων, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για τη νέα αρδευτική περίοδο έτους 
2017 προχωρά η ΔΕΥΑ Θέρμης. Με αντικεί-
μενο την επιτήρηση της κανονικής ροής των 
αρδευτικών υδάτων και τη διανομή αυτών 
κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως, 
την επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέ-
τευσης των αρδευτικών υδάτων, αλλά και τη 
φύλαξη και προστασία των πάσης φύσεως 
αρδευτικών έργων, για την αρδευτική περί-
οδο του έτους 2017 των Τοπικών Κοινοτή-
των Θέρμης, η ΔΕΥΑΘ προχωρά στην άμεση 
πρόσληψη εννέα υδρονομέων, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2106502020.

■ Επτά άτομα θα προσληφθούν για την 
υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βα-
σικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Νεάπολης-Συκεών»(τηλ. επικοινω-
νίας: 2313-329.538, 585 & 596).

■ Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟ-
ΝΤΙΔΑ» ανακοινώνει τη πρόθεση σύναψης 
σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 
άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παιδι-
κών Σταθμών της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης, που εδρεύει στην Αρναία Χαλ-
κιδικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του 
έργου «Συνεργασία με δύο παιδιάτρους ΠΕ 
στους Παιδικούς Σταθμούς της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.»  
συνολικής διάρκειας έως ένα έτος από την 
υπογραφή της Σύμβασης (τηλ. επικοινωνίας: 
23720- 22988).

■ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο 
ΔΕ Εξωτερικούς Συνεργάτες (με ειδίκευση 
σε προγράμματα απεξάρτησης) για την υλο-
ποίηση του Υποέργου Α/Α 2. «Υπνωτήριο 
Δήμου Θεσσαλονίκης» της πράξης «Δομές 
Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». Για πε-
ραιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 
2313-317139, 2313-317128, 2313-317666, 
2313-317137.

Νέες θέσεις εργασίας
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Ελληνικότητα και καινοτομία
ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΉΣ

Tης  Άννας Ανδρεώλα

#success_story

Έλληνες επιχειρηματίες με επενδυτικές δράσεις και  κόντρα στο ρεύμα της εποχής κατάφεραν να πετύχουν το 
όνειρό τους και πείσμα και αποφασιστικότητα. Η μπύρα Βεργίνα, το ποιοτικό προϊόν του Δημήτρη Πολιτόπουλου 
και των συνεργατών αποτελεί ένα από τα λαμπρά αυτά παραδείγματα, κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει αλλά 
και να αυξήσει το μερίδιο και την κερδοφορία της στον κλάδο του ζύθου, ενώ έχει τοποθετηθεί σε ράφια από 

τις ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία και την Ιαπωνία με συνεχή αυξανόμενα μερίδια.

Χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου εμφανίζει 
ο εγχώριος κλάδος της ζυθοποιίας, κα-
θώς δραστηριοποιούνται λίγες μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν δικά 
τους εμπορικά σήματα, αλλά και προϊό-
ντα για λογαριασμό τρίτων. Οι εταιρείες 
αυτές καλύπτουν τις περισσότερες περι-
οχές της χώρας μέσω εκτεταμένων δι-
κτύων διανομής. Με λίγα λόγια η αγορά 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συ-
γκέντρωσης, γεγονός που εντείνει τον 
ανταγωνισμό. Η  Ζυθοποιία Μακεδονίας 
Θράκης και το πείσμα του ιδρυτής της 
Δημήτρη Πολιτόπουλου μας τονίζει ότι 
με όπλο, την αποφασιστικότητα η επι-
τυχία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Έτσι 
λοιπόν η  έλευση της μπύρας «Βεργίνα», 
εκτός του ότι συντάραξε τα θεμέλια της 
ζυθοποιίας στην Ελλάδα, κατάφερε να 
δημιουργήσει μια συνεχώς αυξανόμενη 
ομάδα φανατικών οπαδών της ελληνι-
κής μπύρας στον πλανήτη. 

Η ιστορία της μπύρας Βεργίνας

Η πρωτοπόρος ιδέα της ίδρυσης ενός  
ελληνικού ζυθοποιείου ανήκει στον Δη-
μήτρη Πολιτόπουλο και την  οικογένεια 
του. Μιας και είναι και  ο ίδιος  ζυθοποι-
ός, απόφοιτος του Siebel Institute of  
Technology Chigago, Illinois, αποφασισε 
να  ενισχύσει οικονομικά και βιομηχανι-
κά  την πατρίδα του μ’ ένα ζυθοποιείο. 
Το 1996 επενδύονται 10 εκατομμύρια 
ευρώ στην Κομοτηνή για να στηθεί η 
παραγωγή και το Φεβρουάριο του 1998 
ιδρύθηκε το  πρώτο ελληνικό ζυθοποι-
είο στη Ροδόπη,  όπου και γεννήθηκε η 
μπύρα «Βεργίνα». Η Ζυθοποιία Μακε-
δονίας Θράκης ήταν η πρώτη που λαν-
σάρισε ελληνικό όνομα και ελληνικούς 
χαρακτήρες στην ετικέτα της το 1998, 
ενώ το 2006 εγκαινίασε το concept της 
συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού 
βυνοποίησης στην Ελλάδα. Από το 2014 
έχει τεθεί σε λειτουργία το ιδιόκτητο 

βυνοποιείο στην Κομοτηνή, το οποίο 
κατασκευάστηκε με ίδια κεφάλαια και 
θεωρείται από τα πιο σύγχρονα της Ευ-
ρώπης. Το προσωπικό της εταιρείας αγ-
γίζει τα 100 άτομα που απασχολούνται 
στην έδρα της εταιρείας στην Κομοτηνή 
αλλά και στα υποκαταστήματα σε Θεσ-
σαλονίκη και Αθήνα. Επενδύσεις δεκά-
δων εκατομμυρίων ευρώ, έχουν μετε-
ξελιχθεί σε μια υπερσύγχρονη μονάδα 
παραγωγής και εμφιάλωσης διαφόρων 
τύπων μπύρας, σύμφωνα με όλες τις δι-
εθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις 
(ISO 22000 από την TUV Hellas, Agro 
2.1 & 2.2 από την QMS cert.). Η«Βεργί-
να» έχει συμπεριλάβει μια εκτενή γκάμα 
εταιρικών σημάτων και specialty beers, 
όπως η «Βεργίνα Κόκκινη», η «Βεργίνα 
Πορφύρα» και η «Βεργίνα Weiss», ενώ 
μια νέα γενιά από εποχικές και specialty 
μπύρες αναμένεται να κυκλοφορήσει 
στην ελληνική και ξένη αγορά. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η μπύρα Βεργίνα έχει 
εδραιώσει την παρουσία της σε ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Ιαπωνία και σε αρκετά ευρω-

παϊκά κράτη. Θεωρείται από τις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες μπύρες και βραβεύτη-
κε στα International Brewing Awards. Η 
«Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.»  
θεωρείται μια από τις πιο ανερχόμενες 
και  υποσχόμενες εταιρείες στην Ελλάδα 
Τέλος, η  Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης 
έχει διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των 
προϊόντων της, προσθέτοντας σε αυτό 
ροφήματα από βότανα.

Zούμε τελικά τον απόλυτο παραλογισμό. Ο 
Πρωθυπουργός δήλωνε ότι αν δεν συμπερι-
ληφθεί  αναφορά για το περίφημο κοινοτικό 
κεκτημένο (αμφιβάλω αν καταλαβαίνει τι εν-
νοεί) στη διακήρυξη της Ρώμης, θα τους κάνει 
όλους στην Ευρώπη να τρέμουν. Ο Γιούνκερ 
του είπε ότι εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και 
ο Α. Τσίπρας επέστρεψε, δεν αναφέρθηκε σε 
αυτό, αλλά έκανε μια νέα βαρυσήμαντη δή-
λωση: «Εγώ δεν θα υπογράψω για Εργασιακό 
Μεσαίωνα». Μάλλον δεν ξέρει ότι ο εργασιακός 
Μεσαίωνας είναι ήδη εδώ στα δύο χρόνια 
που κυβερνά. 1,5 εκατ. άνεργοι, μισθοί των 
300 ευρώ, εργαζόμενοι με «μαύρα» ασφαλώς 
ανασφάλιστοι, 300.000 επιχειρήσεις που 
χρωστάνε στα ασφαλιστικά Ταμεία, εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενοι που πληρώνονται κάθε 
τρεις και τέσσερεις μήνες, νέοι επιστήμονες 
που τρέχουν να φύγουν από τη χώρα. Τι να 
είναι άραγε αυτά κατά τον τέως ακτιβιστή που 
θα έσκιζε τα Μνημόνια; Μήπως δείγματα «ερ-
γασιακής Αναγέννησης»;  Όλα αυτά δε που έχει 
συμφωνήσει για την μείωση του αφορολόγη-
του , την παραπέρα μείωση των συντάξεων, τα 
δυσθεώρητα πλεονάσματα, τι είναι κατά τον Α. 

Τσίπρα; Μήπως το φουαγιέ του Παραδείσου; 
Τι ακριβώς μας λέει; Τι ακριβώς εννοεί; 

Μάλλον τίποτα. Κάτι όμως πρέπει 
να λέει μήπως και εμποδίσει την 

παραπέρα αποσύνθεση του Κόμ-
ματός του που αισίως βρίσκεται 
ήδη δεύτερο με 16,17 μονάδες 
διαφορά από την Ν.Δ και ακόμα 

δεν έχουν ψηφιστεί τα μέτρα της 
δεύτερης αξιολόγησης.

Ας δούμε όμως ταυτόχρονα τις 
αντιδράσεις ενός άλλου βασικού επανα-

στάτη, του Π. Σκουρλέτη. Δήλωσε πριν λίγες 
μέρες πολύ κατηγορηματικά,  ότι δεν μπορεί να 
«ξεπουληθεί» η ΔΕΗ, γνωρίζοντας προφανώς 
τι συζητιέται στη διαπραγμάτευση. Ωστόσο, 
μεγάλες κουβέντες λέει, λίγο αυτοκριτική 
δεν κάνει. Επί Υπουργίας του (είχε προηγηθεί 
και η συμβολή του Π. Λαφαζάνη ασφαλώς) η 
χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ που ανερχόταν 
στα 2,5 περίπου δις. ευρώ έχει φτάσει τώρα 
γύρω στα 650 εκατ. ευρώ! Μιλάμε για τρομερή 
υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της από 
ένα στέλεχος που ανάμεσα σε άλλα ψήφισε 
τη εκχώρηση όλης της δημόσιας περιουσίας 
στο Υπερταμείο για 100 χρόνια! Ο ίδιος δε, 
προτίμησε να δεσμευτεί η ΔΕΗ να παραχωρη-
θεί το 40% της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ιδιώτες εντελώς τσάμπα, απορρίπτοντας μετά 
καταγγελιών το σενάριο της «μικρής ΔΕΗ» που 
θα περιλάμβανε πώληση μονάδων από την 
οποία θα κέρδιζε το δημόσιο αρκετά δις. ευρώ 
για επενδύσεις . Μιλάμε για ωμή κοροϊδία και 
για ζημιά κατά της χώρας και της ΔΕΗ που την 
έφτασαν στην χρεωκοπία για να «πουλήσουν» 
ιδεολογία και εκδούλευση στους συνδικαλι-
στές. Πολιτικό και οικονομικό έγκλημα...

Πάρτε τώρα αυτούς τους δύο και αναρωτη-
θείτε συνολικά για τον ΣΥΡΙΖΑ: Μπορούν αυτοί 
να κλείσουν την αξιολόγηση; Μπορούν να 
οδηγήσουν τη χώρα στην ανάπτυξη και στην 
έξοδο από το 3ο Μνημόνιο μέσα στο 2018 
που σημαίνει έξοδο από τις αγορές; Ούτε για 
αστείο. Καταστροφή μόνο μπορούν να φέρουν. 
Ήδη μας χρέωσαν 85 δις. ευρώ και τα capital 
controls με τους εγκληματικούς χειρισμούς του 
2015. Ήδη παρατείνουν την ύφεση και φέρνουν 
την ασφυξία στην αγορά, οδηγούν τις Τράπεζες 
σε νέες περιπέτειες και την κοινωνία σε 
απόγνωση και απελπισία με την μεθόδευση για 
την δεύτερη αξιολόγηση . Προσθέστε σε αυτά 
την προσπάθεια να κρατηθούν στην εξουσία, 
προσπάθεια που συνδέεται με τον στόχο να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η θητεία της επόμενης 
Κυβέρνησης με το δεδομένο ότι μέχρι το τέλος 
του 2019 θα έχουμε εκλογή Προέδρου της Δη-
μοκρατίας. Θα τους επιτρέψουν οι δυνάμεις της 
Μεταρρύθμισης και της σταθερής προσήλωσης 
στην ευρωπαϊκή προοπτική να συνεχίσουν να 
παίζουν, δίνοντας χώρο σε όσους παίζουν με τη 
χώρα για να επιβιώσουν πολιτικά; 

Ας πάρει ο καθένας την ευθύνη του...

*Ο κ. Ζούπης είναι Πολιτικός Αναλυτής

Θα επιτρέψουν να 
παίζουν με τη χώρα;

Ζα
χα

ρία
ς Ζ

ού
πη

ς*

Πλέον οι συνεργαζόμενοι γεωργοί καλ-
λιεργούν με κριθάρι, για τη Ζυθοποιία 
Μακεδονίας Θράκης,  περί τα 17.000 
στρέμματα, ενώ επιπλέον 800 στρέμματα 
καλλιέργειας με τσάι του βουνού,  έχουν 
προστεθεί για  το αφέψημα «tuvunu».
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Πολλοί προεξοφλούν πως η συνεργασία της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τον ΣΥΡΙΖΑ 
είναι δεδομένη. Τι απαντάτε;

Με τον κόσμο που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ μας συν-
δέουν πολλά περισσότερα από όσα προσωρινά 
μας χώρισαν. Είναι κόσμος της δικής μας πα-
ράταξης που εξαπατήθηκε. Με όλο αυτό τον 
κόσμο θα συναντηθούμε ξανά, χτίζουμε μια νέα 
ισχυρή σχέση. Με τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν μας συνδέει τίποτα, έχουμε διαφορετική 
αντίληψη και στρατηγική για τη χώρα. Όλοι αυ-
τοί επένδυσαν στην κατασυκοφάντηση, στη λε-
ηλασία και τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ χωρίς όμως 
να τα καταφέρουν.  Εν τέλει, δεν είναι εύκολο να 
συνάψεις ερωτικό δεσμό  με αυτόν που αποπει-
ράθηκε να σε βιάσει.

«ΤΟ ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου 
έφεραν το ΔΝΤ στην Ελλάδα. Γιατί να τους 
ψηφίσουμε ξανά;» αναρωτιούνται αρκετοί 
ψηφοφόροι. Τι τους απαντάτε;

Η παράταξη συκοφαντήθηκε όσο καμία άλλη, 
πολλές φορές μάλιστα και από τα ίδια τα στελέ-
χη της, από στελέχη που τιμήθηκαν και ευερ-
γετήθηκαν. Η Δημοκρατική Παράταξη ανέλαβε 
μόνη της ένα δυσβάσταχτο κόστος που δεν της 
αναλογούσε, υπερασπίστηκε δύσκολες επιλο-
γές, όταν όλοι οι άλλοι επένδυαν στο λαϊκισμό. 
Τα Ζάππεια του κ. Σαμαρά και το Πρόγραμμα 
της Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα είναι όψεις του 
ίδιου νομίσματος. Εμείς είπαμε την αλήθεια, μια 
αλήθεια που κάποιοι άλλοι την ανακάλυψαν 
αργότερα. Είμαστε η παράταξη της ευθύνης και 
των αληθινών δημοκρατικών αγώνων, επανα-
προσδιορίζουμε την έννοια και τις αρχές της δη-
μοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Απο-
τελούμε δύναμη σταθερότητας και προοπτικής, 
συνομιλούμε απευθείας με την κοινωνία.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος της Φώφης 
Γεννηματά από τη στιγμή που εξελέγη πρόε-
δρος του Κινήματος;

Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Η αλή-
θεια είναι ότι η Φώφη Γεννηματά έχει αναλάβει 

σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενότητα και 
την ενίσχυση της παράταξης, που δεν ήταν πά-
ντα εύκολες. Αυτό οφείλουν να της το αναγνω-
ρίσουν όλοι. Η Φώφη Γεννηματά όμως, όσο και 
αν σέβεται την παράδοση αλλά και τους συσχε-
τισμούς και τις ισορροπίες με μια κατεστημένη 
τάξη στελεχών, πρέπει να εμπιστευθεί νέους 
ανθρώπους, να ανοίξει την παράταξη σε νέους 
ανθρώπους. Να προτάξει τις ανατροπές και τις 
ριζοσπαστικές επιλογές σε πρόσωπα και πολι-
τικές προτάσεις. Στη Νέα και Μεγάλη Κεντροα-
ριστερά δεν πρέπει να υπάρχουν επετηρίδες και 
αγκυλώσεις.

«Βλέπετε» εκλογές κι αν ναι, πότε; Τις θέλε-
τε; Θα είστε υποψήφιος βουλευτής;

Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θέλει πάση θυσία να 
αποφύγει τις εκλογές. Θα υπογράψουν τα πά-
ντα για να μείνουν στην εξουσία έστω και για 
μία ημέρα παραπάνω. Ο κυβερνητισμός και η 
εξάρτηση από την εξουσία ήταν ασθένειες του 
παλαιού ΠΑΣΟΚ, μόνο που εκδηλώθηκαν μετά 
από 30 και πλέον χρόνια. Στη δήθεν Αριστερά 
του κ. Τσίπρα τους πήρε μόνο λίγους μήνες για 
να αποκτήσουν τέτοιας μορφής εξάρτηση από 
τις καρέκλες και την εξουσία. Οι πολίτες έχουν 
σχηματίσει εικόνα, η οποία δεν πρόκειται να 
μεταβληθεί. Αντιλαμβάνονται  ότι ο κ. Τσίπρας 
τους εξαπάτησε και συνεχίζει να τους εξαπατά 
και τους στέλνει να πληρώσουν το λογαριασμό 
που κάθε φορά είναι και πιο φουσκωμένος. 
Όποτε και αν γίνουν εκλογές, είμαστε έτοιμοι 
και αισιόδοξοι. Προσωπικά, παραμένω στην 
πρώτη γραμμή της μάχης για την παράταξη και 
την Ηλεία.

«Παίζετε» αρκετά με τα social media. Μή-
πως τελικά η πολιτική στις μέρες μας μετριέ-
ται σε… likes και σχόλια;

Τα social media παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επικοινωνία και ενημέρωση, δεν υποκαθι-
στούν, όμως, την άμεση και ουσιαστική  επαφή 
με τους πολίτες. Πολλές φορές ένα like δε ση-
μαίνει τίποτα άλλο από μια στιγμιαία αντίδραση. 
Τα γραπτά, όμως, μένουν και  γι’ αυτό συνιστώ 

προσοχή και ψυχραιμία στους κυνηγούς των 
likes. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που άρχι-
σαν να διαγράφουν tweets και αναρτήσεις στο 
facebook μόλις άρχισαν τις κωλοτούμπες.

Αλήθεια, εκεί στην Χαριλάου Τρικούπη για-
τί έχετε τέτοιο μένος απέναντι στους τρεις 
πρώην (Διαμαντοπούλου, Φλωρίδη και Ρα-
γκούση); Αποκλείετε ενδεχόμενη συνεργα-
σία;

Με τα τρία αυτά στελέχη συμπορευτήκαμε μαζί 
για πολλά χρόνια, δώσαμε δύσκολες μάχες την 
περίοδο που η παράταξη ήταν απομονωμένη 
και στοχοποιημένη. Θεωρώ ότι αυτά  που μας 
ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που 
φαίνεται ότι μας χωρίζουν, υποθετικά. Πολλές 
φορές χρειάζεται μεγαλοψυχία και παραταξιακή 
συνείδηση για να υπερβούμε μικροεγωισμούς 
και φιλοδοξίες.  Υπάρχει περιθώριο συνεννόη-
σης αρκεί να αντιληφθούν όλοι ότι ο κόσμος της 
δημοκρατικής παράταξης δεν χρωστάει τίποτε 
σε κανέναν από εμάς. Αντίθετα εμείς τους χρω-
στάμε, τους οφείλουμε πολλά.

Ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου έχετε 
ευθύνη για τα θέματα παιδείας. Ποια είναι η 
άποψή σας για τις πρωτοβουλίες του Υπουρ-
γείου;

Και οι τρεις υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησαν 
μια πολιτική απαξίωσης των μεταρρυθμιστι-
κών πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ στην παιδεία. 
Μας γύρισαν πολλά χρόνια πίσω, επανέφεραν 
αναχρονιστικές διατάξεις στα πανεπιστήμια, 
υποβάθμισαν το ολοήμερο σχολείο. Ευτέλισαν 
το διάλογο για την παιδεία σε μια διαδικασία - 
παρωδία που καταγγέλθηκε από τα ίδια τους τα 
στελέχη. Οι κ. Μπαλτάς, Φίλης και Γαβρόγλου 
μας οδηγούν στο χθες. Η παιδεία αποτελεί πε-
δίο διαλόγου και συγκλίσεων. Αυτή την αρχή 
υπηρετήσαμε διαχρονικά ως ΠΑΣΟΚ και συ-
νεχίζουμε να την υπηρετούμε, επιδιώκουμε το 
διάλογο, παρεμβαίνοντας δημιουργικά.

Υπήρξατε βουλευτής για μια πενταετία. Πε-
ριγράψτε μου μια στιγμή την οποία δεν θα 

ξεχάσετε ποτέ και γιατί;

Όταν κλήθηκα, το Φεβρουάριο του 2012, ως 
νέος βουλευτής να στηρίξω τις δύσκολες απο-
φάσεις και επιλογές ενώ υπήρχαν κάποιοι άλλοι 
που επέλεξαν το λαϊκισμό και τραυμάτισαν την 
παράταξή μας. «Επαναστάτες» εκ του ασφα-
λούς που με μεγάλη ευκολία σηκώνουν ση-
μαίες ευκαιρίες. Δυστυχώς, η τότε ηγεσία της 
παράταξής μας επιβράβευσε κάποιες από αυτές 
τις τυχοδιωκτικές επιλογές, στέλνοντας ένα λά-
θος μήνυμα. Εάν στη δημοκρατική παράταξη 
είχε ποινικοποιηθεί ο λαϊκισμός και η ασυνέ-
πεια, κάποιοι θα είχαν σοβαρό πρόβλημα.

#συνέντευξη

«Δεν είναι εύκολο να συνάψεις ερωτικό δεσμό  
με αυτόν που αποπειράθηκε να σε… βιάσει»

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Υπήρξε βουλευτής του ΠΑΣΌΚ για μια πενταετία και κλήθηκε μεταξύ άλλων να ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο που έφερε στη χώρα η κυβέρνηση του Γιώργου 
Παπανδρέου. Πέντε χρόνια αργότερα δηλώνει πως παραμένει στην πρώτη γραμμή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην Ηλεία και είναι έτοιμος για τις 

επόμενες… κάλπες. Ό Μιχάλης Κατρίνης από τη θέση του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΌΚ μιλά στην Karfitsa για το «φλερτ» κορυφαίων 
υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του και υπογραμμίζει πως «δεν είναι εύκολο να συνάψεις ερωτικό δεσμό  με αυτόν που αποπειράθηκε να σε βιάσει». 

Καλεί την Φώφη Γεννηματά να εμπιστευτεί τους νέους ανθρώπους και να αφήσει πίσω μια… κατεστημένη τάξη στελεχών του Κινήματος και καταδικάζει την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για της επιλογές της.

ΜΙΧΑΛΉΣ ΚΑΤΡΙΝΉΣ, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ
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Τα καταστήματα Lollipop Nail fashion cosmetics 
και η εταιρεία Group-DLP έφεραν στην Ελλά-
δα την επαναστατική πρόταση σχεδίασης των 
νυχιών, την τεχνολογία εκτύπωσης NAILAE, που 
δίνει τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες να 
σχεδιάζουν κυριολεκτικά την φαντασία τους… 
πάνω τους ! Η τεχνολογία των Lolipop Nail, που 
η Group-DLP φέρνει σε αποκλειστικότητα για 
την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ν.Α. Ευρώπη, 
κάνει ήδη θραύση στη Γαλλία, στο Χονγκ Κονγκ 
και στην Ιαπωνία, ενώ καταστήματα που την 
ενσωματώνουν ανοίγουν καθημερινά στη Νέα 
Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Λονδίνο, στη 
Ρώμη και στη Βαρκελώνη. Η πρωτοποριακή 
αυτή τεχνολογία είναι ενσωματωμένη σε ένα 
φουτουριστικό printer station που εκτυπώνει 
επάνω στα νύχια περίτεχνα σχέδια, φωτογραφίες 
κ.ά. με απίστευτη ακρίβεια. Η πλατφόρμα πλαι-
σιώνεται από μια καταπληκτική εφαρμογή για 
smartphones και tablets που δίνει την δυνατότητα 
να προσχεδιάσουν οι ενδιαφερόμενες όλα τα 
νύχια τους διαλέγοντας ανάμεσα σε αμέτρητα 
υπέροχα αποκλειστικά σχέδια. Το κατάστημα που 
άνοιξε πρόσφατα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
στη Χρυσοστόμου Σμύρνης 11, στο «Επίκεντρο 
της Μόδας» στην πόλη μας, είναι το 2ο που 
ανοίγει στη Ελλάδα  και εκτός από την πρωτό-
τυπη εκτύπωση/σχεδίαση νυχιών, προσφέρει σε 
αποκλειστικότητα μια σειρά από εντυπωσιακά 
προϊόντα ομορφιάς, πολυτέλειας και δώρων, που 
δεν θα βρείτε αλλού, όπως τα φυτικά σαπούνια 
της κορυφαίας αγγλικής εταιρείας The English 
Soap.  

Ξεκινούν οι αιτήσεις σύνδεσης με το φυσικό αέ-
ριο στην πόλη του Λαγκαδά τον Οκτώβριο 2017. 
Ο δήμος Λαγκαδά είναι ο πρώτος δήμος που θα 
τροφοδοτηθεί με συμπιεσμένο αέριο στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Πολύ σημαντικό για την άμεση 
υλοποίηση του έργου στην περιοχή, είναι να υπάρ-
ξει μεγάλος αριθμός αιτήσεων σύνδεσης. Για όλους 
τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν 
Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου για 
όλες τις χρήσεις (Οικιακή, Εμπορική, Βιοτεχνική - 
Βιομηχανική, Δημόσια – Δημοτικά κτίρια) τα τέλη 
σύνδεσης θα είναι δωρεάν.

Η αναμονή στα αεροδρόμια μέχρι την επιβίβαση συνήθως περνούν πολύ αργά ειδικά αν δεν έχεις πα-
ρέα στο ταξίδι, οπότε όλοι αναζητούν δίκτυο για να μπορέσουν να σερφάρουν ή να μπουν στα social 
media. Αυτό λοιπόν που θα έλυνε τα χέρια των επιβατών είναι ο κωδικός πρόσβασης του WiFi για να 
μπείτε στο διαδίκτυο του εκάστοτε αεροδρόμιο. Ο Anil Polat, ένας blogger ταξιδίων και μηχανικός 
ασφάλειας υπολογιστών, δημιούργησε ένα διαδραστικό χάρτη – τον οποίο ενημερώνει τακτικά – που 
δείχνει τους κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi από δεκάδες αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το 
businessinsider. Ο Polat, ο οποίος ευελπιστεί να επισκεφθεί κάθε χώρα στον κόσμο, έχει ένα blog που 
ονομάζεται foXoMad, το οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να «ταξιδεύουν πιο εύκο-
λα και έξυπνα.» Ο διαδραστικός χάρτης ενημερώνεται τακτικά, με βάση εξακριβωμένες πληροφορίες 
από ταξιδιώτες.

Νέοι ευέλικτοι και καινοτόμοι χώροι εκπαίδευσης 
δημιουργήθηκαν στο Κολλέγιο Ανατόλια. Πρό-
κειται για αίθουσες εξοπλισμένες με τεχνολογίες 
αιχμής. Ο λόγος για τις τάξεις  ευέλικτης μάθησης  
Fabrication Lab και το πρώτο Κέντρο Πράσινης 
Εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί σε σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση 
από το κοινό ολοκληρώθηκε το 4o Συνέδριο 
Ξενοδοχειακής Διοίκησης (4th Hotel & Hospitality 
Conference) με θέμα «Μελλοντικές Ευκαιρίες 
και Προκλήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού», το 
οποίο  διοργάνωσε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρή-
σεων & Οικονομικών του CITY College, Διεθνούς 
Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield στη 
Θεσσαλονίκη. Στόχος του συνεδρίου ήταν η διάδοση 
γνώσης και ανταλλαγής απόψεων πάνω σε θέματα 
που σχετίζονται με το μέλλον και τις εξελίξεις στον 
τουρισμό. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δρ Δημήτρι-
ος Νικολαϊδης, Διευθυντής του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων & Οικονομικών του CITY College και 
ο κ. Βασίλης Τσουλής, Διευθυντής του Κέντρου 
Καριέρας κι Επιχειρηματικότητας του CITY College.

Στη συγκρότηση ομάδας Αγροτεχνολογίας 
προχωρά ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφο-
ρικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), προκειμένου να 
συνδράμει ενεργά και ουσιαστικά στη δημιουργία 
Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας που προωθεί 
η ΕΕ. Ο ΣΕΠΒΕ συμμετείχε στην πρόσφατη ημερίδα 
με θέμα «Digital Innovation Hubs – The Agrofood 
case» που διοργανώθηκε από την Thessaloniki 
Ιnnovation Zone σε συνεργασία με την European 
Commission – DG Connect, “Directorate General for 
Communications Networks, Content and Technology” 
- στη διάρκεια της οποίας ο γενικός γραμματέας 
Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Γιάννης Ταφύλλης, εξέφρα-
σε την πρόθεση της κυβέρνησης να «αγκαλιάσει» 
τα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας, που προωθεί η 
ΕΕ και για την Αγροδιατροφή - και κάλεσε τα μέλη 
του να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμ-
μετοχή στην ομάδα Agrotech. Σκοπός της ομάδας, 
όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ κ. Κωστής 
Καγγελίδης είναι η ανταλλαγή απόψεων για το 
θέμα, η υποβολή προτάσεων προς την Περιφέρεια 
και τους αρμόδιους φορείς και η συμβολή στη 
δημιουργία Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας για τον 
αγροδιατροφικό τομέα.

Εκτυπώστε τα… νύχια σας! Το αέριο πάει… Λαγκαδά! Αίθουσες από το μέλλον σε 
σχολείο της Θεσσαλονίκης 

Μάθετε τους κωδικούς WiFi όλων των αεροδρομίων του κόσμου!

4o Συνέδριο  
Ξενοδοχειακής Διοίκησης

Ομάδα Agrotech από τον ΣΕΠΒΕ

#αυτό_το_μάθατε;
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Η ομάδα και το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Λευτέρη 
Γεωργιάδη… ξαναχτυπάει! Ο πιο δημιουργικός και 
διαχρονικός επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης 
στη Θεσσαλονίκη «γράφει πάλι ιστορία», ανοίγοντας 
τη πρώτη… «σουβλακερί» στην περιφερειακή οδό 
της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του δήμου Πυλαίας 
Χορτιάτη, πίσω από το κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Το μαγαζί, 
με την εύκολη πρόσβαση για όλους, είτε πηγαίνουν 
προς Χαλκιδική, είτε επιστρέφουν απο αυτήν, 
ονομάζεται ΚΑΝΤΙΝΑ και έχει ως χαρακτηριστικό 
μια… καντίνα στην πρόσοψη του! Ο εμπνευστής του 
διάσημου Ντερλικατέσεν (και όχι μόνο, βλ ΟΥΖΟ-
ΜΕΛΑΝΘΡΟΝ και ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ) πήρε τους δρόμους 
της ανατολικής Θεσσαλονίκης γεγονός που κάνει 
πολλούς να αναρωτιούνται αν σχεδιάζει ήδη την 
επόμενη στάση προς… δυτικά. Η ΚΑΝΤΙΝΑ βρίσκεται 
στην έξοδο περιφερειακής οδού για Πανόραμα και 
ετοιμάζει σαρακοστιανά και μη για να μας υποδε-
χθεί… Ο Λευτέρης Γεωργιάδης δεν είναι ένας τυχαί-
ος επιχειρηματίας. Για χρόνια υπήρξε από τους πιο 
καθοριστικούς παράγοντες της τοπικής ΝΔ ενώ φέ-
ρει και τον τίτλο του επίτιμου προέδρου της ΟΝΝΕΔ. 
Ασχολείται με τον ιδιωτικό τομέα εδώ και δεκαετίες 
και είναι από τα πολιτικά εκείνα στελέχη που όσα 
υποστήριζε τα έκανε και πράξη στη ζωη του (για την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και το υπερχρεωμένο 
κράτος…) ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας παρά το 
βαρύ φορολογικό και αντιαναπτυξιακό τοπίο…

Στα Γατίδης Fresh, κάθε μέρα και όλη τη Σαρακο-
στή, θα βρείτε πάνω από 60 εξαιρετικά γευστι-
κές, νηστίσιμες προτάσεις που δημιουργήσαμε 
για όλους εσάς! Η «αθώα» πατάτα, η «ζουμερή» 
ντομάτα, η «τσαχπίνα» ελιά, το «ισχυρό» 
σπανάκι, η «όμορφη» πιπεριά και πλήθος 
ακόμη λαχανικών και φρούτων είναι οι «πρω-
ταγωνιστές» της νηστείας στα Γατίδης Fresh, 
αποτελώντας τα βασικά υλικά δημιουργίας αυτή 
την περίοδο,  όπου σε συνδυασμό με το αλεύρι 
και τα υπόλοιπα αγνά υλικά μεταμορφώνονται 
στις νηστίσιμες προτάσεις. Απολαύστε κάθε 
μέρα, εκλεκτά ψωμάκια με γεύσεις λαχανικών, 
εξαιρετικά νηστίσιμα γλυκά και κεράσματα, τρα-
γανές νηστίσιμες πίτες που λιώνουν στο στόμα, 
γευστικότατα sandwich λαχανικών, νόστιμα 
κριτσίνια και βουτήματα, αφράτα νηστίσιμα κέικ 
και πάνω από 60 νηστίσιμες προτάσεις που θα 
σας εντυπωσιάσουν. Η εταιρία δραστηριοποιείται 
στο χώρο της αρτοζαχαροπλαστικής από το 1978. 
Διαθέτει μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα 
παραγωγής άρτου, ειδών ζαχαροπλαστικής και 
κατεψυγμένων ζυμών, καθώς και ένα μεγάλο δί-
κτυο καταστημάτων στη Β. Ελλάδα, στους νομούς 
Σερρών, Δράμας, Καβάλας και Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία με την κοινωνική οργάνωση 
«Μικροί Γίγαντες», η ΙΚΕΑ με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου προσκαλεί  –για τρίτη 
χρονιά- τους μικρούς αλλά και μεγάλους φίλους 
της, να παρακολουθήσουν μια παιδική θεατρική 
παράσταση στα καταστήματα της. Το Σάββατο 1η 
Απριλίου 2017, στις 18:00, σε όλα τα κατάστημα 
ΙΚΕΑ θα παρουσιάζεται από μια, διαφορετική 
θεατρική παράσταση. Πιο συγκεκριμένα στο 
κατάστημα ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκη, θα «ανέβει» η θε-
ατρική παράσταση «ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΩΠΟ», 
της Ομάδας ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ.

Με πέντε «λαμπερά» βραβεία διακρίθηκε η 
Celestyal Cruises στα Tourism Awards 2017. Η 
εταιρεία βραβεύθηκε σε πέντε κατηγορίες, 
κατακτώντας τέσσερα χρυσά βραβεία και ένα 
ασημένιο. Η Celestyal Cruises είναι η μόνη 
εταιρεία για κρουαζιέρες με βάση την Ελλάδα, 
που δραστηριοποιείται με επιτυχία σε ελληνικούς 
προορισμούς και την Κούβα. Πιο συγκεκριμέ-
να η εταιρεία βραβεύθηκε με χρυσό βραβείο 
στις κατηγορίες «Πρωτοβουλίες επιμήκυνσης 
τουριστικής περιόδου/ Εμπλουτισμός του ελλη-
νικού τουριστικού προϊόντος», «Guest Service 
Excellence», «Γαστρονομικός τουρισμός» και 
«Εταιρική ταυτότητα/ Διαχείριση εταιρικής φή-
μης/ Branding», ενώ απέσπασε ασημένιο βραβείο 
για την κατηγορία «Ολοκληρωμένη επικοινωνια-
κή καμπάνια».

Oι Fraport Greece και Intrakat υπέγραψαν δύο 
συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού € 357 
εκατ., πλέον ΦΠΑ, για την υλοποίηση μελετών 
και κατασκευαστικών έργων στα 14 περιφερει-
ακά αεροδρόμια, των οποίων η Fraport Greece 
έχει αναλάβει τη λειτουργία, αναβάθμιση και συ-
ντήρηση για περίοδο 40 ετών.  Η πρώτη σύμβαση 
αφορά στα 7 αεροδρόμια Κρήτης, Ηπειρωτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 
Ζακύνθου, Χανίων, Κεφαλονιάς, Κέρκυρας και 
Ακτίου), ενώ η δεύτερη σύμβαση αφορά στα 
7 αεροδρόμια Αιγαίου (Ρόδου, Κω, Μυκόνου, 
Σαντορίνης, Σάμου, Σκιάθου και Μυτιλήνης). 
Oι συμβάσεις μεταξύ Fraport Greece - Intrakat 
περιλαμβάνουν την ανακαίνιση και αναβάθμιση 
των υφιστάμενων υποδομών των αεροδρομίων, 
καθώς και τη μελέτη και κατασκευή επεκτάσεων.

Η συμβολή δύο μεγάλων εταιρειών στην οικονο-
μία και απασχόληση της χώρας και η επικοινωνία 
της, οδήγησαν σε μία σημαντική διάκριση: η 
Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola στην 
Ελλάδα τιμήθηκαν με το βραβείο «Εταιρικής 
Επικοινωνίας» στα Corporate Affairs Excellence 
Awards της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). H διάκριση αφορά στην 
προβολή της «αλυσίδας αξίας», της συνεισφο-
ράς που προκύπτει από την τοπική παραγωγή, 
τη συνεργασία με πάνω από 1.150 Έλληνες 
παραγωγούς και 4.000 προμηθευτές, καθώς και 
της διάθεσης των προϊόντων σε περισσότερα από 
130.000 τελικά σημεία πώλησης, δημιουργώντας 
έτσι πολλαπλασιαστικό όφελος και στήριξη στην 
ανάπτυξη της χώρας.

Η πρώτη «Καντίνα» της 
περιφερειακής οδού

Η Γατίδης Fresh βάζει τα… 
σαρακοστιανά της!

Το Θέατρο πάει… ΙΚΕΑΒράβευση της Celestyal Cruises

Ξεκινούν τα κατασκευαστικά έργα σε 
14 αεροδρόμια της χώρας

Βράβευση της Coca Cola

Με ένα νέο εστιατόριο στην Καλαμαριά Θεσσαλο-
νίκης, η εταιρία Premier Capital Hellas συνεχίζει 
την ανάπτυξη του δικτύου McDonald’s στην ελλη-
νική αγορά. Το εστιατόριο άνοιξε στις 21 Μαρτίου 
2017, επί της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως 
159. Πρόκειται για το δεύτερο εστιατόριο στη 
Θεσσαλονίκη και το 24ο της αλυσίδας εστιατο-
ρίων McDonald’s που λειτουργεί η εταιρία στην 
Ελλάδα, με στόχο να φτάσει τα 33 στην επόμενη 
τριετία. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για 
το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 1,35 εκατ. ευρώ 
και δημιουργήθηκαν 23 νέες θέσεις εργασίας. 
Στο νέο εστιατόριο απασχολούνται συνολικά 
27 εργαζόμενοι. Το νέο McDonald’s ακολουθεί 
μια μοντέρνα προσέγγιση στη διακόσμηση, 
φρέσκια και διασκεδαστική που σηματοδοτεί τη 
σημασία που δίνει στο να περνάμε χρόνο με την 
οικογένεια. Η διακόσμηση αντλεί έμπνευση από 
τη street art και χρησιμοποιεί ζωηρά, αναζωο-
γονητικά χρώματα, που δημιουργούν ένα οικείο 
και χαρούμενο περιβάλλον. Ένας χώρος άνετος, 
λιτός και ζεστός, με αναπαυτικά καθίσματα, 
κατάλληλος για κάθε ώρα της ημέρας, για κάθε 
ηλικία και για κάθε περίσταση.

Ανοίγουν ξανά τα McDonald’s  
στη Θεσσαλονίκη

#αυτό_το_μάθατε;

Tο ελβετικό ίδρυμα  
«Terre des hommes» αναζητά δια-
μερίσματα/ μονοκατοικίες  
στην περιοχή της θεσσαλονίκης:

5 διαμερίσματα (3υ/δ, μπάνιο, 
κουζίνα σαλόνι). 

2 Μονοκατοικίες (5 υ/δ, μπάνιο,  
2 wc κουζίνα σαλόνι).

Απαραίτητη καλή προσβαση  
σε μέσα μεταφοράς και σχολεία.

Επικοινωνία στο 6955367221  
ή  log@tdh.gr  

Επιθυμητές φωτογραφίες  
των προτεινόμενων.
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Στα Ιεροσόλυμα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο βρέθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών 
και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης. Ο κ. Αμανατίδης παραβρέθηκε στην τελετή 
παράδοσης του Παναγίου Τάφου μετά την Αναστήλωσή του. «Είναι διαρκές και ισχυρό το 
ενδιαφέρον μας για τη διασφάλιση της τήρησης και του σεβασμού του Ελληνορθόδοξου 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο με την μακραίωνη και εμβληματική παρουσία του, 
συνιστά παράγοντα που προάγει την ειρηνική συνύπαρξη και τον θρησκευτικό πλουρα-
λισμό στη Μέση Ανατολή» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αμανατίδης.

Με το… χαμόγελο στα χείλη εμφανίστηκαν στις εξέδρες των επισήμων 
το περασμένο Σάββατο ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και 
η σύζυγός του Ελεάννα Βλάχου. Η κυρία Τζιτζικώστα… με φουσκω-
μένη την κοιλίτσα της – βλ φωτο - αφού βρίσκεται ήδη στον έβδομο 
μήνα εγκυμοσύνης δέχτηκε ευχές από τους εκπροσώπους του έθνους, 
πιθανότατα γιατί αντιμετωπίζει στην πράξη το δημογραφικό πρόβλημα. 
Υπενθυμίζεται πως ο η κα Βλάχου και ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανυ-
πομονούν πως και πώς να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το... αγοράκι 
τους 

■ Δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής όταν θα 
γίνουν εκλογές η Πόπη Καλαϊτζή. Τουλάχιστον 
αυτό διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση η 
πρώην έπαρχος Λαγκαδά και γνωστή πολιτευ-
τής της Β’ Θεσσαλονίκης. Η υποψήφια με τον 
Γ. Ιωαννίδη και γιατρός αν και επέστρεψε στην 
Ελλάδα - αφήνοντας τη Γερμανία όπου ζούσε 
και εργαζόταν - θέλει να αφοσιωθεί προς το 
παρόν στην επιστήμη της. Αναρωτιόμαστε 
βέβαια τι θα απαντήσει εάν της ζητήσει να είναι 
υποψήφια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ένας εκ 
των δυο αντιπροέδρων του κόμματος…

■ Στην ουρά επί ώρες, προκειμένου να βρουν 
το πολυπόθητο φάρμακο, αναγκάζονται να 
περιμένουν οι ασθενείς στη Θεσσαλονίκη. 
Μάλιστα, οι ελλείψεις αυτές αφορούν κατά 
κύριο λόγο πρωτότυπα φάρμακα – όπως 

σημειώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης - τα οποία δεν αντικαθίστανται. «Αυτή 
τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρές ελλείψεις 
σε εμβόλια για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών 
έως 15 ετών, όπως για ιλαρά, ανεμοβλογιά, 
αλλά και ηπατίτιδα», εξηγεί ο πρόεδρος κ. 
Θεοδοσιάδης. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί και 
ομάδα στο Facebook, όπου οι φαρμακοποιοί 
προσπαθούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον 
στο θέμα αυτό, ώστε να μην αφήσουν τους 
πολίτες χωρίς φάρμακο…

■ Υπόγειους κάδους μπορεί να μην κατα-
φέραμε να βάλουμε στον κεντρικό δήμο της 
πόλης αλλά… θα βάλουμε τερματικά απο-
δοχής καρτών (POS) στα δημοτικά ταμεία! 
Πλέον οι οφειλές προς το δήμο Θεσσαλονίκης 
θα μπορούν να εξοφλούνται με πιστωτική 

ή χρεωστική κάρτα. Ο δήμος σκοπεύει να 
εγκαταστήσει 27 μηχανήματα POS σε δημοτικά 
κτίρια και σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, 
όπως τα κοιμητήρια, γυμναστήρια, κοινότητες 
και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Μέσα 
από την εγκατάσταση και λειτουργία των POS 
θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες στις 
συναλλαγές τους με τον δήμο, ενώ θα υπάρχει 
και εξοικονόμηση πόρων του δήμου. Μάλιστα, 
αναμένει αύξηση των εσόδων και αποσυμφό-
ρηση των εισπρακτόρων του...

■ Τώρα κουπόνια και στις λαϊκές αγορές. 
Στην υλοποίηση της εξαγγελίας σχετικά με 
την απόδοση κουπονιών προς μονογονεϊκές 
οικογένειες - τα οποία θα εξαργυρώνονται 
στις λαϊκές  αγορές του νομού Θεσσαλονίκης 
- προχώρησε η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδο-
νίας. Ενάμισι μήνα μετά, την ανακοίνωση της… 
βούλησης του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη η 
Εκτελεστική Επιτροπή  της Π.Κ.Μ. με από-
φαση της «άναψε το πράσινο  φως»  για την 
υλοποίηση  του νέου αυτού μέτρου  στήριξης 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εγκρίνο-
ντας  τη σκοπιμότητά του.

■ Μόνο… party δεν έκανε ο πρώην Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Πανα-
γιώτης Ψωμιάδης στο άκουσμα της είδησης 
πως ο Κώστας Καραμανλής και οι στενοί του 
συνεργάτες αθωώθηκαν για την υπόθεση του 
Βατοπεδίου. Μεταξύ άλλων, δεν παρέλειψε να 
μιλήσει για τον… εαυτό του σημειώνοντας ότι 
«αποκαλύφτηκε πλέον η βρωμερή πλεκτάνη 
που στήθηκε από τα παράκεντρα της εξουσίας 
με μοναδικό στόχο την ανατροπή της κυβέρ-
νησης Καραμανλή και την είσοδο της χώρας 
στο γύψο των μνημονίων. Όσο αφορά στο 
πρόσωπο μου νιώθω δικαιωμένος, γιατί με 
διέσυραν και για αυτό το ζήτημα, με κάλεσαν 
στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής μετά 
από ρυπαρά δημοσιεύματα που με ήθελαν να 

βάζω τη «σφραγίδα» μου στη βόρεια Ελλάδα 
και στο υποτιθέμενο αυτό σκάνδαλο…».

■ Ο πρώτος φορέας με αντανακλαστικά στην 
υπόθεση της ΔΕΘ είναι ο Σύνδεσμος Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος. Εξέφρασε άμεσα  
ανησυχία για τη «χωρίς όφελος» για το κράτος 
υπαγωγή της ΔΕΘ-Helexpo στο Υπερταμείο  με 
σχετική επιστολή προς τον υπουργό Οικονομι-
κών, Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο Σύνδεσμος ζητεί 
την αναθεώρηση των όποιων αποφάσεων 
έχουν ληφθεί για την υπαγωγή αυτή, έχοντας, 
όπως αναφέρει, «ως μοναδικό γνώμονα το 
αναπτυξιακό μέλλον της που ταυτίζεται ξεκά-
θαρα με το αναπτυξιακό μέλλον της ευρύτερης 
περιοχής». Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε 
και στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέ-
τη και την Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακε-
δονίας – Θράκης), κα Μ. Κόλλια – Τσαρουχά η 
οποία το έχει πάρει προσωπικά και προσπαθεί 
να δώσει λύση, χωρίς να έχει γνωστοποιη-
θεί αν κάνει κάτι για την ίδια υπόθεση και το 
πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης. Στην 
επιστολή ο ΣΒΒΕ σημειώνει «Η ΔΕΘ-Helexpo 
αποτελεί τον βασικό, αν όχι τον μοναδικό, οι-
κονομικό πνεύμονα της ευρύτερης περιοχής, 
ενισχύοντας με τις εκθεσιακές της δράσεις δε-
κάδες οικονομικούς κλάδους. Είναι ενδεικτικό 
το ότι στο τελευταίο εξάμηνο υπολογίζεται 
πως διαχύθηκαν στη Θεσσαλονίκη και την 
ευρύτερη περιοχή περίπου 40.000.000 ευρώ 
από τη δραστηριότητα της εταιρείας, ενώ οι 
εκθέσεις της την ίδια περίοδο προσέλκυσαν, 
σε εποχή κρίσης, περίπου 1.000.000 εκθέτες 
και επισκέπτες. Η αναπτυξιακή πορεία της 
τελευταίας τριετίας βρίσκεται στο πιο κρίσιμο 
σημείο της και συνεπώς, η ένταξη της ΔΕΘ-
Helexpo στο Υπερταμείο θα δημιουργούσε 
αβεβαιότητα και αδράνεια τόσο στην αγορά, 
όσο και στους εργαζόμενους της, χωρίς 
αντίστοιχα να διαφαίνεται κάποιο ουσιαστικό 
όφελος για το Ελληνικό κράτος».
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Σε αντίθεση με τον αδερφό του, μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ και μεγαλοεπενδυτή Ιβάν Σαββίδη ο 
Παύλος (το ένα από τα επτά αδέλφια του «Σαββιδαίικου») βρέθηκε πρόσφατα στο δήμο Θερμα-
ϊκού για να παρακολουθήσει εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων 
και κάθισε… στη δεύτερη σειρά. Ο Παύλος Σαββίδης στη συγκεκριμένη εκδήλωση έγινε αντι-
ληπτός από ελάχιστους δίπλα στα κυβερνητικά στελέχη όπως οι Σωκράτης Φάμελλος, Γιάννης 
Αμανατίδης και Δημήτρης Μάρδας. Σημείωση: Από ότι φάνηκε αρκετοί εκ των προσκεκλημέ-
νων πήγαν… πεινασμένοι αφού τα ποντιακά εδέσματα «έγιναν… καπνός» σε λίγα λεπτά!

Η Νατάσα Σωτηριάδου, αναπληρώτρια γραμματέας γυναικείων θεμάτων 
της ΝΔ άνοιξε αρωματοπωλείο. Το κατάστημα λειτουργεί εδώ και λίγες 
ημέρες και έχει γίνει… talk of the town στην πόλη και στην Α΄εκλογική πε-
ριφέρεια όπου ακούγεται ότι θα κατέβει. Υπενθυμίζεται πως η κ. Σωτηριά-
δου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 ήταν υποψήφια περιφερειακή 
σύμβουλος της παράταξης του Γιάννη Ιωαννίδη και ότι πολιτικά «δεν είναι 
μόνο φρου φρου κι αρώματα»

■ Διακρίθηκαν και πήραν και τα… εύσημα του 
δημάρχου. Ο λόγος για την οικογένεια Αϊδαρίνη 
που κατάφερε να αποσπάσει χρυσό κι αργυρό 
μετάλλιο στον 17ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου. «Η 
αναγνώριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των 
προσπαθειών και της οικογενειακής παράδοσης 
για την παραγωγή οίνου ανωτέρας ποιότητος 
και καθιερώνει την περιοχή της Γουμένισσας 
της Παιονίας ως περιοχή εγνωσμένης αξίας, 
τυποποίησης, τεχνογνωσίας και ποιότητος. Ως 
δημοτική αρχή αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφα-
νοι που μία ακόμη επιχείρηση της περιοχής μας 
διακρίνεται και μάλιστα σε διεθνή διαγωνισμό», 
έγραψε  ο δήμαρχος Χρήστος Γκουντενούδης 
στο facebook του, θυμίζοντας έτσι ότι η περιοχή 
δεν είναι διάσημη μόνο για την Ειδομένη ή για τα 
γειτονικά καζίνο της…

■ Μαθαίνουμε πως σε πρόσφατη σύσκεψη-συ-
νάντηση που πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη 
ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τους στενούς του 
συνεργάτες τους ανακοίνωσε πως όλα τα σενά-
ρια για το πολιτικό του μέλλον είναι… ανοικτά, 
πχ δημιουργία νέου κόμματος. Σύμφωνα με 
κορυφαίο «πράσινο» παράγοντα ο πρώην πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε έντονα τη δυσαρέ-
σκειά του για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το 
συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και 
δήλωσε πως ο ίδιος δεν θα πάει. Εκείνο δε που 
προβλημάτισε τους επί χρόνια συνομιλητές του 
κ. Βενιζέλου ήταν η φράση «προέρχομαι από 
την κοινωνία και δεν είμαι… ανεπάγγελτος». «Αν 
δει ότι δεν μπορεί άλλο μέσα σε αυτό το ΠΑΣΟΚ 
της… Γεννηματά θα επιστρέψει στο πανεπιστή-
μιο» σχολίασε στη στήλη ο άνθρωπος που άκου-
σε με τα αυτιά του να το λέει ο Β. Βενιζέλος.

■  Τα λατομεία Ασβεστοχωρίου, αποκαθίστα-
νται και εκσυγχρονίζονται σε χώρο πολιτισμού 
και εκπαίδευσης! Χάρη στην ετοιμότητα που 
επέδειξε η διοίκηση του δήμου Πυλαίας-Χορ-
τιάτη, η πρότασή της για παρεμβάσεις ανάπλα-
σης και αναβάθμισης της περιοχής των λατο-
μείων  προϋπολογισμού… 2,35 εκατομμυρίων 

ευρώ, εντάχθηκε σε επιχειρησιακό πρόγραμμα  
(το λεγόμενο ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Μάλιστα το έργο 
είναι μόλις ένα από τα… 55 έργα που εγκρίθη-
καν πανελλαδικά και μόλις ένα από τα τέσσερα 
που αξιολογήθηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης. 
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης  επισημαίνει ότι «Η μετατρο-
πή της περιοχής των λατομείων, σε χώρο πολι-
τισμού και εκπαίδευσης «προσγειώθηκε» από 
όραμα σε…  υλοποιήσιμο έργο με εξασφαλισμέ-
νη χρηματοδότηση. Αξιοποιήσαμε «παράθυρο 
ευκαιρίας» που «άνοιξε» με την πρόσκληση 
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υποβάλλοντας τεκμηριωμένη 
πρόταση χρηματοδότησης του έργου αυτού η 
όποια έτυχε θετικής αντιμετώπισης από τους 
αξιολογητές, των οποίων προΐσταται η Ειδική 
Γραμματέας ΕΚΠΑ και Τ.Σ κα. Ευγενία Φωτονιά-
τα» Με την άμεση εκπόνηση της μελέτης (χρη-
ματοδοτούμενη) και σε συνέχεια των έργων 
(χρηματοδοτούμενα) επιδιώκουν την ανάδειξη 
των καμινιών ασβέστη, τη διαμόρφωση χώρων 
Πολιτισμού (υπαίθριο θέατρο, Εκθεσιακοί 
χώροι), τη δημιουργία χώρων αναψυχής και 
περιπάτου με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, την 
δημιουργία χώρων υποδοχής Εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων κ.α στην περιοχή των Λατο-
μείων. «Ο Δήμος συνεχίζει με σταθερότητα 
και επιμέλεια, την ανίχνευση και αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων για να 
πετύχει τους αναπτυξιακούς στόχους που έχει 
θέσει, σε όφελος των πολιτών της όμορφης 
πόλης μας».

■ Κουίζ: Ποιο αυτοδιοικητικό στέλεχος της πόλης, αρκετά προ-
βεβλημένο, συνηθίζει να πηγαίνει στο γραφείο του λίγο πριν… 

μεσημεριάσει; Όπως μας αποκαλύπτουν οι στενοί του συνεργάτες 
πριν το γραφείο πηγαίνει γυμναστήριο, να δει τους φίλους του και 

να φροντίσει τα παιδιά του. Σημείωση: Δεν μιλάμε για τον Γιάννη 
Μπουτάρη, αλλά για κάποιον που θα ήθελε να γίνει… Μπουτάρης!
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#downtown

Ούτε μια, ούτε δυο αλλά δεκάδες 
ήταν οι απουσίες των επίσημων 
προσκεκλημένων στην πρόσφατη 
μαθητική παρέλαση του δήμου Θεσ-
σαλονίκης με αποτέλεσμα οι εξέδρες 
των επισήμων να είναι… άδειες! Κάτι 
ξέρει ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης του δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη που έχει καταρ-
γήσει εδώ και χρόνια τις εξέδρες και 
απολαμβάνει τις παρελάσεις  όπως κι 
άλλοι… «επίσημοι» - μαζί με τον απλό 
κόσμο, δηλαδή τους… 
«ανεπίσημους».

Δεν προλαβαίνει να «στήνει» εκθέσεις η 
αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης, 
Έλλη Χρυσίδου. Η υπεύθυνη του πολιτι-
σμού στον κεντρικό δήμο του νομού τις 
τελευταίες βδομάδες βρίσκεται με μια 
βαλίτσα στο χέρι. Τη μια Γαλλία, την άλλη 
Αμερική…

Μαθαίνουμε ότι στην τελευ-
ταία συνεδρίαση της δημο-
τικής ομάδας της «Πρω-
τοβουλίας» απουσίαζε ο 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος. 
Όπως και πολλοί άλλοι… Εάν 
δε, αφήσουμε στην άκρη και 
τη μικρή κόντρα Παππά-Κου-
ράκη για τους υπόγειους 
κάδους, θεωρήθηκε μια από 
τις πιο… ήσυχες συνεδριά-
σεις των τελευταίων ετών. 

Πάντως η επίσημη πρώτη του πρώην προέδρου στην τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης σχολιάστη-
κε… ποικιλοτρόπως. Την ίδια ώρα, ο Αβραμόπουλος δέχτηκε ένα 
μήνυμα από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Εθνι-
κής Τράπεζας, την οποία υπερασπίστηκε (εργαζόμενος και ο ίδιος) 
για δεκαετίες. «Γνωρίζουμε την πορεία σου και αναγνωρίζουμε την 
αξία σου, είμαστε μαζί σου και σου ζητάμε να συνεχίσεις δυνατά… 
γιατί σε χρειάζεται η πόλη μας! Σίγουρα θα είσαι και πάλι ΠΡΩΤΟΣ 
στις προτιμήσεις των συμπολιτών μας» έγραψαν στο facebook.

■ Έτοιμο είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στα Τέμπη 
που «θα αλλάξει ριζικά τον οδικό χάρτη της Ελλάδας». 
Όπως έλεγε εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρεί-
ας «Έχουμε τη συμβατική υποχρέωση στις 31 Μαρτίου 
(χθες) να έχουμε ολοκληρώσει τον αυτοκινητόδρομο, να 
μπορεί να μπει σε λειτουργία και αυτό με πιστοποίηση 
του ανεξάρτητου μηχανικού και του Δημοσίου». Μέχρι 
χθές, για να κάνει κάποιος αυτή τη διαδρομή, περνούσε 
μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών και είχε να πληρώσει 
και τα διόδια στον Πυργετό. Αυτός ο σταθμός διοδίων 
παύει να υφίσταται στον κεντρικό άξονα. Η αύξηση στη 
Λεπτοκαρυά γίνεται 3.10 ευρώ από 1.90 και στο Μακρυ-
χώρι από 1.40 γίνεται 2.50. Άμα αφαιρέσουμε τα δύο 
ευρώ που πληρώνει κάποιος στον Πυργετό σήμερα η 
διαφορά είναι… 30 λεπτά. Το έργο κατασκευής τμήματος 
της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, περιλαμ-
βάνει αυτοκινητόδρομο 25 χιλιομέτρων, τρεις δίδυμες 
υπερσύγχρονες σήραγγες που θα παρακάμπτουν την 
κοιλάδα των Τεμπών, αλλά και τις γέφυρες που οδηγούν 
στις σήραγγες. Οι σήραγγες έχουν μήκος περίπου 11 
χιλιόμετρα, ενώ ξεχωρίζει αυτή των Τεμπών, η οποία 
είναι 6 χιλιόμετρα και θεωρείται η μεγαλύτερη σήραγγα 
των Βαλκανίων.

■ Η πόλη της Βαρσοβίας αποτελεί τον επόμενο σταθμό 
για τη δράση της Διπλωματίας των Πόλεων, που ασκεί 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως τις 5 Απριλίου.Την…  30μελή 
αποστολή με επικεφαλής το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 
Γιάννη Μπουτάρη και τον Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Διεθνών Σχέσεων Σπύρο Πέγκα, θα στελεχώ-
σουν εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων, ξενοδοχείων, 
εμπορικών κέντρων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
πόλης, που θα πάρουν μέρος στην παρουσίαση της  Θεσ-
σαλονίκης ως τουριστικό προορισμό. Η επίσκεψη έρχεται 
ως συνέχεια της παρουσίασης της Θεσσαλονίκης στην 
τουριστική έκθεση Grecka Panorama, τον Δεκέμβριο 
του 2016, και με βάση το γεγονός πως παρότι η Ελλάδα 
κατέχει την πρώτη θέση σε σειρά προτίμησης για τους 
Πολωνούς τουρίστες, η Θεσσαλονίκη παραμένει ένας 
σχετικά ανεξερεύνητος προορισμός. Χορηγοί της δράσης 
είναι η Aegean Airlines και η πολωνική εταιρεία τηλεφω-
νίας Play, η οποία πλειοψηφικά ανήκει στην ελληνικών 
συμφερόντων εταιρεία συμμετοχών Olympia Group.

■ Όλα είναι έτοιμα στη Θεσσαλονίκη για την ετήσια 
Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών 
Επιτροπών για την UNESCO που θα πραγματοποιη-
θεί από τις 2 μέχρι τις 5 Απριλίου. «Δίνουμε μεγάλη 
σημασία στην επιτυχία της» τόνισε ο υφυπουργός 
Εξωτερικών, αρμόδιος επί Εκκλησιαστικών και Πο-
λιτιστικών Θεμάτων, Γιάννης Αμανατίδης, κατά την 
παρουσίαση του εγχειρήματος μαζί με την πρόεδρο 
της Ελληνικής Επιτροπής, Αικατερίνη Τζιτζικώστα, 
στο υπουργείο Εξωτερικών. Η Συνάντηση του Δι-
κτύου θα συγκεντρώσει… 70 υψηλόβαθμα στελέχη 
των εθνικών επιτροπών UNESCO από 40 χώρες 
της Ευρώπης.

■ Στην Οδησσό της Ουκρανίας βρέθηκε ο Αναπληρωτής  Το-
μεάρχης Εξωτερικών Ν.Δ. για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, 
Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος 
παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις  για τον εορτασμό της 
εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, ως εκπρόσωπος της Νέας 
Δημοκρατίας. «Οδησσός, συγκίνηση, περηφάνια, αισιοδοξία. 
Χρόνια Πολλά Ελλάδα της οικουμένης» σχολίασε μεταξύ άλλων 
αμέσως μετά το ταξίδι του.

■ Το βράδυ του περασμένου 
Σαββάτου το φως στο γραφείο του 
δημάρχου Ευόσμου-Κορδελιού 
Πέτρου Σούλα ήταν αναμμένο. Όταν 
ρωτήσαμε συνεργάτες του γιατί βρί-
σκεται εκείνη την ώρα ο δήμαρχος 
στο γραφείο του μας απάντησαν πως: 
«Πετάχτηκε μέχρι την εκκλησία που 
βρίσκεται δίπλα και βρήκε ευκαιρία 
να δουλέψει λίγο».

■ Με παιδικά χαμόγελα και ζωντάνια  
έχει γεμίσει εδώ και μια εβδομάδα, 
η αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου 
της «οδού Χηλής», καθώς ξεκίνησε 
το 7ο Φεστιβάλ Παιδείας με τίτλο «Το 
σχολείο αλλιώς»  που διοργανώνει 
ο δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία 
με τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
πόλης, καθιερώνοντάς το ως έναν 
επιτυχημένο πολιτιστικό θεσμό .

Μας κανιβαλίζουν οι δανειστές  
στο θέμα της ΔΕΗ;

Μεγάλη συζήτηση άνοι-
ξε για το μέλλον της 
ενέργειας και το μέλλον 
της ΔΕΗ. Η Νέα Δημο-
κρατία δικαιώνεται. Το 
2009 ο τότε διοικητής 
της επιχείρησης είχε 
προτείνει την ύπαρξη 
Στρατηγικού Επενδυ-
τή. Τι λέγαμε λοιπόν; Οι 
νέες άδειες για παρα-
γωγή ρεύματος να δίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ 
είχε αντιδράσει λυσσαλέα και ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορούσε. Το 2013 
προτείναμε το μοντέλο της μεγάλης και της μικρής ΔΕΗ.

Θυμίζω επίσης, ότι το καλοκαίρι του 2014 ο νυν πρωθυπουργός 
ήθελε να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης της ΝΔ 
για την πώληση της ΔΕΗ. Αν όλα αυτά όμως είχαν γίνει εγκαίρως δε 
θα βρισκόμασταν στη σημερινή εκρηκτική κατάσταση με τη ΔΕΗ να 
βρίσκεται αντιμέτωπη με την χρεοκοπία.

Η Νέα Δημοκρατία, έχει ξεκάθαρη θέση. Πιστεύουμε στη μερική 
ιδιωτικοποίηση, πιστεύουμε στο άνοιγμα της αγοράς και θα πρέπει 
να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά το πώς ένας ενεργειακός 
γίγαντας, ένα μονοπώλιο έφτασε τώρα να κινδυνεύει με χρεοκοπία. 
Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αν δεν 
γίνει κάτι η απώλεια θα είναι αναπόφευκτη.

Εμείς πιστεύουμε στο Στρατηγικό Επενδυτή, δείτε τι συνέβη με τον 
ΟΤΕ. Είναι ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο. Εκ του αποτελέσματος 
και ο ΟΤΕ διατήρησε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην αγορά και οι 
καταναλωτές καρπώθηκαν τα οφέλη του ανταγωνισμού. Εμείς πι-
στεύουμε στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, με το Δημόσιο να κρα-
τά το 33% για να μπορεί να μπλοκάρει αποφάσεις.

Το μοντέλο Σκουρλέτη είναι δραματικό. Δίνει κομμάτια της ΔΕΗ χω-
ρίς να πάρουμε τίποτα.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής της ΝΔ στη Χαλκιδική

Του Ε. Καρανάσιου*
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Υπογόνιμο θεωρείται ένα σεξουαλικά ενεργό 
ζευγάρι που δεν μπορεί να επιτύχει μία εγκυ-
μοσύνη ένα χρόνο μετά την έναρξη ελεύθε-
ρων σεξουαλικών επαφών. Περίπου το 15% 
των ζευγαριών αντιμετωπίζει πρόβλημα 
υπογονιμότητας. Σε αυτά τα ζευγάρια η αν-
δρική υπογονιμότητα ανέρχεται στο 40%. 

Σε πολλές περιπτώσεις (περίπου 40%) η αν-
δρική υπογονιμότητα είναι ιδιοπαθής δηλα-
δή δεν μπορεί να εντοπιστεί ο λόγος για τον 
οποίο το σπέρμα του άνδρα δεν είναι καλό. 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις διακρίνουμε αί-
τια που οφείλονται σε παράγοντες που επη-
ρεάζουν τη λειτουργία των όρχεων (προ-ορ-
χικά αίτια πχ. παθήσεις του υποθαλάμου ή 
της υπόφυσης), αίτια που οφείλονται στη λει-
τουργία των όρχεων (ορχικά αίτια) και αίτια 
που σχετίζονται με την μεταφορά του σπέρ-
ματος και την εκσπερμάτιση (μετα-ορχικά 
αίτια). Η κιρσοκήλη αποτελεί έναν από τους 
κύριους λόγους ανδρικής υπογονιμότητας. 
Ο πλέον σωστός και ενδεδειγμένος τρόπος 
διάγνωσης της κιρσοκήλης είναι το έγχρωμο 

υπερηχογράφημα οσχέου το οποίο πρέπει να 
γίνει από εξειδικευμένο εξεταστή με τον άν-
δρα σε όρθια θέση και να σφίγγει τους κοιλι-
ακούς μύες του κατ’ εντολή του εξεταστή για 
τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

Η υπογονιμότητα αποτελεί πλέον πρόβλημα 
του ζευγαριού όχι μόνο από κοινωνική και 
ψυχολογική άποψη αλλά και από λειτουργι-
κή άποψη. Επομένως, σε κάθε περίπτωση το 
υπογόνιμο ζευγάρι πρέπει να εκτιμάται ταυ-
τόχρονα. Η θεραπευτική προσέγγιση του άν-
δρα στο υπογόνιμο ζευγάρι μπορεί να είναι:

- Φαρμακευτική

- Χειρουργική (π.χ. διόρθωση κιρσοκήλης, 
κρυψορχίας, απόφραξης της σπερματικής 
οδού, ή βιοψία του όρχι)

- Συμπωματική (π.χ. σπερματέγχυση, μικρο-
γονιμοποίηση ή άλλη). 

Χρήσιμες συμβουλές:

- Οι γονείς αγοριών οφείλουν να ελέγχουν με 
τη συνδρομή του παιδιάτρου τη σωστή θέση 
των όρχεων στο όσχεο και τη σωστή ανατο-

μία του πέους και της ουρήθρας.

- Όταν το αγόρι φτάσει σε ηλικία που μπο-
ρεί να εκσπερματίσει να κάνει το πρώτο του 
σπερμοδιάγραμμα σε εξειδικευμένο εργα-
στήριο και έλεγχο κιρσοκήλης, ώστε εάν 
διαγνωσθεί κάτι τέτοιο τότε να θεραπευτεί ή 
να παρακολουθείται αναλόγως με το σπερ-
μοδιάγραμμα.

- Η διόρθωση του όποιου προβλήματος υπο-
γονιμότητας και η επαναφορά του σπέρμα-
τος στις τιμές αναφοράς απαιτεί ένα ελάχιστο 
χρονικό διάστημα 3-6 μήνες. Επομένως, η 
αντιμετώπιση του προβλήματος της ανδρι-
κής υπογονιμότητας πρέπει να γίνεται αρκε-
τά πριν ο άνδρας αποφασίσει να προχωρήσει 
στο οικογενειακό του πλάνο.

Νέους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για την 
εκδήλωση των καρκίνων του εγκεφάλου και των 
ωοθηκών εντόπισαν δύο νέες μεγάλες διεθνείς 
γενετικές επιστημονικές έρευνες, στις οποίες συμ-
μετείχαν αρκετοί Έλληνες επιστήμονες. Στην πρώ-
τη μελέτη με επικεφαλής τον καθηγητή μοριακής 
γενετικής Ρίτσαρντ Χούλστον του Ινστιτούτου 
Ερευνών για τον Καρκίνο, στο Λονδίνο, ανέλυ-
σαν και συνέκριναν το γονιδίωμα 12.494 ασθε-
νών με γλοίωμα (την πιο συχνή μορφή καρκίνου 
του εγκεφάλου) και 18.190 ατόμων που δεν ήταν 
καρκινοπαθείς. Οι επιστήμονες (μεταξύ των οποί-
ων ο ελληνικής καταγωγής Κωνσταντίνος Γούσι-
ας του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της 
Βόννης), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό γενετικής «Nature Genetics», αποκάλυ-
ψαν 13 νέα γενετικά σφάλματα που αυξάνουν τον 
κίνδυνο ανάπτυξης γλοιώματος. Η ανακάλυψη θα 
επιτρέψει στους γιατρούς να εντοπίζουν έγκαιρα 
ανθρώπους με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του 
εγκεφάλου λόγω του γενετικού υποβάθρου τους. 
Μπορεί επίσης να αναπτυχθούν νέα φάρμακα, για 
τα οποία υπάρχει μεγάλη ανάγκη, όσον αφορά τον 
συγκεκριμένο καρκίνο. 

Μείωση των κινδύνων  
και των…  καρκίνων

Στη δεύτερη μελέτη, από 418 ερευνητές σχεδόν 
300 πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων 
παγκοσμίως, αναλύθηκε το γονιδίωμα περίπου 
100.000 γυναικών, από τις οποίες οι 17.000 εί-

χαν καρκίνο των ωοθηκών. Οι επιστήμονες της 
διεθνούς ερευνητικής κοινοπραξίας OncoArray 
Consortium, με επικεφαλής τον καθηγητή Πολ Φά-
ροου του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο ίδιο περιοδικό γενετικής, 
εντόπισαν 12 νέες γονιδιακές παραλλαγές που αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης της συγκεκριμένης 
μορφής καρκίνου. «Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι το 
γενετικό υπόβαθρο μιας γυναίκας ευθύνεται περί-
που για το ένα τρίτο του κινδύνου της να αναπτύξει 
καρκίνο των ωοθηκών. Αυτή είναι η κληρονομική 
συνιστώσα του κινδύνου για τη εν λόγω νόσο. Εί-
μαστε λιγότερο βέβαιοι για τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες κινδύνου, όμως είμαστε σίγουροι για 
αρκετούς παράγοντες που μειώνουν τον κίνδυνο, 
όπως η χρήση αντισυλληπτικού χαπιού και η από-
κτηση παιδιών», δήλωσε ο Π. Φάροου. 

Στη δεύτερη μελέτη υπήρχε, όπως επισημαίνει 
το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΠΕ ΜΠΕ, ση-
μαντική ελληνική παρουσία από τους ερευνητές 
της Ελλάδας και της διασποράς Αντώνη Αντωνίου 
(Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ), Γεράσιμο Αραβαντινό 
(Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων), 
Ειρήνη Ανδρουλή (Πανεπιστήμιο Τορόντο), Δρα-
κούλη Γιαννουκάκο, Φλωρεντία Φωστήρα και 
Αθανάσιο Βράτιμο (Δημόκριτος), Γιώργο Φού-
ντζηλα (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Αντώνη Καρνέ-
ζη (Πανεπιστήμιο Βρετανικής Κολομβίας Καναδά), 
Αντωνία Τριχοπούλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και 
Αργύρη Ζιώγα (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια-Ιρβάιν).

Ανδρική υπογονιμότητα

Έλληνες πίσω από δύο διεθνείς έρευνες… ζωής

Του Φώτη Δημητριάδη*

*Φώτης Δημητριάδης

Εκλεγμένος Επίκουρος  
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χηλής 3

#υγεία
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Σύμφωνα με πληροφορίες τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 
περίπου εκατό σπίτια Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη «πέ-
ρασαν» σε χέρια Τούρκων, ενώ για τους πρώτους τρεις 
μήνες του 2017, σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνοτουρ-
κικού Επιμελητηρίου Βόρειας Ελλάδας πραγματοποιή-
θηκαν επτά αγοραπωλησίες. 

Γιατί αγοράζουν; 

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς και εκπρόσωποι 
φορέων στη Βόρεια Ελλάδα οι λόγοι για τους οποίους οι 
Τούρκοι προχωρούν σε αγορές ακινήτων στη Θεσσαλο-
νίκη και τη Χαλκιδική ποικίλουν. Σημαντικότερος παρά-
γοντας είναι η πολιτική κατάσταση στη γειτονική χώρα, 
κυρίως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος  τον Ιούλιο 
2016. Επίσης, το επικείμενο δημοψήφισμα του Απριλίου 
και η απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να οδηγήσει 
στα άκρα τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένω-
σης έχει αναγκάσει πολλούς, κυρίως φιλοευρωπαϊστές 
Τούρκους, να στρέφονται στην αγορά ακινήτων σε ευ-
ρωπαϊκό έδαφος και κυρίως στην Ελλάδα. Τρίτος λόγος, 
σύμφωνα με κτηματομεσίτες, είναι οι ευκαιρίες που 
προσφέρει η Ελλάδα ως προς την απόκτηση βίζας σε 
περίπτωση επένδυσης σε ελληνικό έδαφος και τέλος, το 

«ράλι» τιμών των ακινήτων στην γειτονική χώρα. Είναι 
χαρακτηριστικό, πως στην Τουρκία κάθε χρόνο οι αξίες 
των ακινήτων αυξάνονται κατά 20%. Ειδικότερα στην 
Κωνσταντινούπολη, όπως έμαθα σε πρόσφατη επίσκε-
ψη, η αύξηση των τιμών σε ακίνητα πέριξ του νέου (τρί-
του) αεροδρομίου αγγίζει το 50%.

Όπως σχολιάζει στην Karfitsa ο αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Αλέξανδρος Θάνος «κυρίως οι Τούρκοι 
ευρωπαϊστές που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στην 
Ευρώπη σε περίπτωση που οι σχέσεις της γειτονικής 
χώρας με την ΕΕ φτάσουν στα άκρα, θέλουν να έχουν 
ένα… παράθυρο προς την Ευρώπη». Όπως ισχυρίζεται 
ο κ. Θάνος το ενδιαφέρον των Τούρκων να επενδύσουν 
στα… σπίτια των Ελλήνων ξεκίνησε από τον περασμένο 
Ιούλιο και την επιχείρηση πραξικοπήματος σε βάρος του 
Ερντογάν που επιχειρήθηκε στην Τουρκία. «Από τότε 
όλο και περισσότεροι θέλουν να επενδύσουν στη Βόρεια 
Ελλάδα» αναφέρει ο κ. Θάνος. 

Την ίδια εκτίμηση έχει και ο πρόεδρος μεσιτών Θεσσα-
λονίκης, Άγγελος Πασαλίδης που κάνει λόγο για «αυ-
ξημένη ζήτηση». Ο κ. Πασαλίδης παραδέχεται πως το 
τελευταίο διάστημα έχουν συναφθεί μεταξύ Ελλήνων 
ιδιοκτητών και Τούρκων αγοραστών, δεκάδες συμβό-
λαια στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος εκτιμά ωστόσο, 
ότι οι ενέργειες των Τούρκων αποτελούν υποδείξεις 
και όχι ενδείξεις ενδιαφέροντος. «Με τους Τούρκους 
συμβαίνει αυτό που συνέβαινε και με τους Ρώσους στη 
Βόρεια Ελλάδα. Αρχικά επισκέπτονταν την περιοχή ως 
τουρίστες και στην πορεία ως επενδυτές» αναφέρει 
στην Karfitsa. Συμπληρώνει δε, πως το «κύμα Τούρ-
κων επενδυτών ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί και πως 
αυτό θα συμβεί τα επόμενα τρία χρόνια». Όπως λέει ο 
κ. Πασαλίδης οι γείτονες επιλέγουν να επενδύσουν κυ-
ρίως σε ακίνητα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. 
Αγαπημένα δε σημεία, είναι η παραλιακή, η Άνω Πόλη, η 
περιοχή πέριξ του τούρκικου Προξενείου και η ανατολι-
κή Θεσσαλονίκη. «Περιμένουμε μεγαλύτερο επενδυτικό 
ρεύμα» σχολιάζει ο πρόεδρος των μεσιτών Θεσσαλονί-
κης. Συμπληρώνει επίσης, πως εκτός από τους επίδο-
ξους αγοραστές υπάρχουν κι εκείνοι που επιλέγουν να 
μισθώσουν κάποιο ακίνητο με χρήση της πλατφόρμας 
AirBNB για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Οι τιμές και τα… παζάρια

Σε ό,τι αφορά τις τιμές που αγοράζουν οι Τούρκοι αυ-
τές ποικίλουν. Κυρίως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
των εκπροσώπων της αγοράς, ενδιαφέρονται να απο-
κτήσουν κάποιο ακίνητο αξίας 250.000- 300.000 ευρώ. 
Σημειώνεται ότι για αγορές άνω των 250.000 ευρώ πα-
ρέχεται από την Ελλάδα πενταετής βίζα, κάτι που «τους 
δίνει επιπλέον κίνητρα. Άλλωστε πολλοί Τούρκοι είναι 
πλούσιοι, επομένως δεν τους είναι κάτι να ξοδέψουν 
λίγες χιλιάδες ευρώ εάν αυτό τους δίνει σιγουριά να 
πατούν το πόδι τους στην Ευρώπη» αναφέρει ο πρώην 

υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μάρδας. 

Και μπορεί οι σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας να είναι 
τεταμένες σε… πολιτικό επίπεδο (λόγω Αιγαίου 
και συχνών παραβιάσεών του) όπως σχολιάζει 
ο κ. Πασαλίδης «οι Τούρκοι δεν νιώθουν καμία 
έχθρα για την Ελλάδα». 

Από την πλευρά του πάντως, ο Δημήτρης Μάρδας 
αναφέρει ότι οι Τούρκοι επενδύουν περισσότερο 
στη Θεσσαλονίκη συγκριτικά με άλλες περιοχές 
στην Ελλάδα γιατί «ξέρουν την περιοχή ή θέλουν 

να μάθουν τον τόπο των παππούδων τους». Ο κυ-
βερνητικός βουλευτής που στο παρελθόν ασχο-
λήθηκε με τις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας- Τουρ-
κίας από την θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, 
λέει, ότι εκτός από Τούρκους ιδιώτες και οι Τούρ-
κοι επιχειρηματίες επιλέγουν την πόλη μας. 

Βασικός στόχος η… βίζα

Η αλήθεια είναι πως στη Θεσσαλονίκη τους τελευ-
ταίους μήνες ορισμένοι κάνουν λόγο για «απόβα-
ση Τούρκων επιχειρηματιών». Μετά την απόφαση 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Μετά τους Ρώσους και οι… γείτονες 
αγοράζουν ακίνητα Ελλήνων 

Όσοι θέλουν να έχουν μια… πόρτα  
προς την Ευρώπη επενδύουν  

στην Βόρεια Ελλάδα

Μεζονέτες και βίλες στο Πανόρα-
μα ή μεγάλα διαμερίσματα στο 
κέντρο, την παραλιακή, την Άνω 

Πόλη και την περιοχή γύρω από το τούρκι-
κο προξενείο έχουν γίνει ανάρπαστα στους 
Τούρκους. Οι… γείτονες μας τα τελευταία 
δυο χρόνια προχωρούν σε επενδύσεις 
εκατομμυρίων ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα 
και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη και τη 
Χαλκιδική. Και μπορεί οι ειδήσεις πως 
«Τούρκοι επιχειρηματίες έρχονται στην 
πόλη» να γίνονται viral στο διαδίκτυο, οι 
πραγματικές ειδήσεις βρίσκονται στα… 
ψιλά γράμματα και στην προκειμένη περί-
πτωση σε όλες εκείνες τις αγοραπωλησίες 
ακινήτων που πραγματοποιούνται κυρίως 
τα δυο τελευταία χρόνια. 

Τούρκικο real estate 
στη Θεσσαλονίκη
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να μάθουν τον τόπο των παππούδων τους». Ο κυ-
βερνητικός βουλευτής που στο παρελθόν ασχο-
λήθηκε με τις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας- Τουρ-
κίας από την θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, 
λέει, ότι εκτός από Τούρκους ιδιώτες και οι Τούρ-
κοι επιχειρηματίες επιλέγουν την πόλη μας. 

Βασικός στόχος η… βίζα

Η αλήθεια είναι πως στη Θεσσαλονίκη τους τελευ-
ταίους μήνες ορισμένοι κάνουν λόγο για «απόβα-
ση Τούρκων επιχειρηματιών». Μετά την απόφαση 

γνωστής τούρκικης αλυσίδας καφεζαχαροπλα-
στείων να ανοίξει δυο καταστήματα στη Θεσσα-
λονίκη, μεγάλη χαρτοβιομηχανία προχώρησε σε 
επένδυση ύψους 22 εκ. ευρώ στη Βιομηχανική 
Περιοχή της Σίνδου, ενώ άλλοι επιχειρηματίες 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και 
της εστίασης. Σε ό,τι αφορά την αγορά ακινήτων 
ο κ. Μάρδας αναφέρει: «η πολιτική κατάσταση 
της Τουρκίας φέρνει τους Τούρκους στην Ελλά-
δα. Στην γειτονική χώρα υπάρχει εκτός από τον 
Ερντογάν και φούσκα, τουλάχιστον στον χώρο 
του real estate. Συναντάμε πολλές αυξήσεις τι-

Τούρκικο real estate 
στη Θεσσαλονίκη

μών. Δεν ξέρουμε πότε θα σκάσει η βόμβα. 
Τα κίνητρα που δίνει η Ελλάδα είναι μεγάλα. 
Με 250.000 ευρώ αγορά ακινήτου ένας Τούρ-
κος εξασφαλίζει πενταετή βίζα σε ευρωπαϊκό 
έδαφος. Αρχικά τα λεφτά αυτά για αρκετούς 
Τούρκους δεν είναι πολλά και κατά δεύτερον, 
οι κακές σχέσεις Τουρκίας και ΕΕ ωθεί τους φι-
λοευρωπαίους σε τέτοιες ενέργειες» σχολιάζει 
ο κ. Μάρδας και συμπληρώνει ότι εκτός από 
την Ελλάδα οι Τούρκοι αγοράζουν με παρόμοια 
θέρμη ακίνητα και στην Βοσνία. 

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τουρι-
σμού και Διεθνών Σχέσεων του δήμου Θεσ-
σαλονίκης Σπύρος Πέγκας επιβεβαιώνει στην 
Karfitsa το έντονο ενδιαφέρον πολλών Τούρ-
κων να αποκτήσουν κάποιο ακίνητο στην Βό-
ρεια Ελλάδα. Αποκαλύπτει μάλιστα πως πρό-
σφατα έμαθε ότι οικογένεια από την γειτονική 
χώρα ήθελε να αγοράσει σπίτι στο… Πανόρα-
μα. «Γνωρίζω επίσης ότι επιχειρηματίες θέλουν 
να επενδύσουν σε φοιτητικούς κοιτώνες και 
ξενοδοχεία. Επίσης ένας επιχειρηματίας ήθελε 
να δημιουργήσει κλινική. Πολλοί είναι εκείνοι 
που έρχονται στο δήμο και μας ρωτούν. Τους 
εξηγούμε ποια είναι η διαδικασία για να μπο-
ρέσει να αγοράσει κανείς κάποιο ακίνητο» λέει 
ο κ. Πέγκας. 

Το προφίλ των αγοραστών

Ποιο είναι όμως το προφίλ των Τούρκων που 
επιθυμούν ακίνητα στη Θεσσαλονίκη; Πρόκει-
ται για επενδυτές που δεν ενδιαφέρονται για 
«φτηνά ακίνητα» όπως εξηγεί στην Karfitsa 
ο Κώστας Γεωργάκος, Πρόεδρος του Ελλη-
νοσερβικού Επιμελητηρίου και του Παρατη-
ρητηρίου Ακινήτων και γνωστός κτηματομε-
σίτης της πόλης. Συμπληρώνει ότι: «πρόκειται 
για Τούρκους μεσαίου και πάνω οικονομικού 
στρώματος που επιθυμούν κυρίως τη βίζα. 
Λόγω της κατάστασης στην γειτονική χώρα 
αναζητούν διαφυγή στην Ευρώπη μέσω της 
Ελλάδας. Επίσης εκτός από τη Θεσσαλονί-
κη ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακίνητα 
στα ελληνικά νησιά». Σύμφωνα δε, με τον κ. 
Γεωργάκο το ενδιαφέρον των Τούρκων να 

αποκτήσουν ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και τη 
Χαλκιδική κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντί-
στοιχο ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς 
Σέρβων, Σκοπιανών και Βούλγαρων. Για τον 
ίδιο, οι Τούρκοι επιχειρηματίες θέλουν να λά-
βουν την επιχειρηματική βίζα που τους δίνει τη 
δυνατότητα να φέρουν σε… ευρωπαϊκό έδα-
φος μέλη των οικογενειών τους και στελέχη 
των εταιριών τους. 

Για περισσότερους από χίλιους Τούρκους που 
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακίνητο στην 
Θεσσαλονίκη κάνει λόγο ο Ρούλης Εδιάρογλου, 
μέλος της διοίκησης του Ελληνοτουρικού Επι-
μελητηρίου Βόρειας Ελλάδας. «Οι Τούρκοι εν-
διαφέρονται για πορτογαλικό διαβατήριο και 
ελληνικό ακίνητο» αναφέρει χαριτολογώντας 
στην Karfitsa o κ. Εδιάρογλου. Λέει ότι μέχρι 
σήμερα για το 2017 έχουν πραγματοποιηθεί 
επτά αγοραπωλησίες στο νομό Θεσσαλονίκης 
και εστιάζει στην μεγάλη γραφειοκρατία που 
υπάρχει από την έναρξη μέχρι τη λήξη της δι-
αδικασίας. 

Τέλος, ο Γρηγόρης Στιβαχτάρης, πρόεδρος 
μεσιτών Χαλκιδικής αναφέρει στην Karfitsa 
πως και στον γειτονικό νομό συναντά κανείς 
έντονο τουρκικό ενδιαφέρον για επενδύσεις 
κυρίως στον τουριστικό κλάδο. 

Χιλιάδες επισκέπτες

Σημειώνεται πως η προτίμηση των Τούρκων 
για τη Θεσσαλονίκη φαίνεται και από τις επισκέ-
ψεις τους στο Μουσείο του Κεμάλ. Σύμφωνα 
με Τούρκους Αξιωματούχους του Προξενείου 
της Θεσσαλονίκης το Μουσείο επισκέπτονται 
κατά μέσο όρο περίπου 100.000 Τούρκοι κάθε 
χρόνο. Η πολιτική μάλιστα της διοίκησης του 
δήμου Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσει τουρι-
στικά την οικία του Κεμάλ Ατατούρκ, έχει τα 
τελευταία χρόνια αποτελέσματα. Το 2016 εκτι-
μάται ότι ο αριθμός αυτός θα είναι αυξημένος 
κατά 10%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεσή του το Προξενείο. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως το 2014 καταμετρήθηκαν 90.000 
επισκέπτες και το 2015 έφτασαν τους 97.257.
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Tι είναι λαϊκό τραγούδι σήμε-
ρα; Ποιο εκφράζει σήμερα τον... 
βασανισμένο Έλληνα; (βλ άλλες 
εποχές τραγούδια του Καζαντζί-
δη, του Άκη Πάνου κλπ)

Το λαϊκό τραγούδι με τον ίδιο τρό-
πο εκφράζει και σήμερα όπως εξέ-
φραζε πάντα. Έχει καθαρό λόγο 
και είναι... βιωματικό.

Η όποια δυσκολία να προσδιορί-
σουμε το λαϊκό τραγούδι αφορά 
στη δυσκολία να προσδιορίσου-
με (σήμερα και) την εθνική μας 
ταυτότητα;

Προσωπικά δεν αντιμετωπίζω κα-
μία δυσκολία στον προσδιορισμό 
του λαϊκού τραγουδιού μας αλλά 
ούτε και της εθνικής μας ταυτότη-
τας

Ως ερμηνεύτρια «μεγαλώσατε» 
με Χαρούλα Αλεξίου, Τζένη Βά-
νου και Βίκυ Μοσχολιού, όπως 
έχετε πει αρκετές φορές. Θεω-
ρείτε κι εσείς ότι… δεν υπάρχει 
σήμερα (βλ δηλώσεις άλλων συ-
ναδέλφων σας) καλό ελληνικό τραγούδι;

Φυσικά και υπάρχει καλό ελληνικό τραγούδι. Τώρα αν δεν βρίσκει 
πάντα τον δρόμο του στο ευρύ κοινό είναι μια άλλη κουβέντα.

Οι μουσικές σκηνές δίνουν διέξοδο στα αδιέξοδα του Έλληνα; 
Είναι μια διαφυγή; Πώς… «ψυχολογείτε» το κοινό σας;

Η μουσική και η τέχνη γενικά δίνει διέξοδο. Στη συγκίνηση, στη 
χαρά στη μνήμη, στο... «μαζί»! Έχω την ίδια ανάγκη με το κοινό 
μου να (τα) μοιραστώ όλα αυτά. Χαρές και αγωνίες.

Οι πίστες των μπουζουκιών - λόγω κρίσης - τα τελευταία χρό-
νια έχουν «ποινικοποιηθεί»; Τα... «πολιτιστικά κέντρα» -για 
να θυμηθούμε και έναν αείμνηστο υπουργό δικαιοσύνης - τε-
λικά έφεραν ή... εξαφάνισαν πολιτισμό;

Στις πίστες κύριο λόγο έχει η δια-
σκέδαση. Καλή και άγια αλλά δεν 
είναι μόνο αυτό «πολιτισμός».

Τι γνώμη έχετε για την ΑΕΠΙ; 
Ευεργετήθηκαν μεγάλοι και 
πολλοί καλλιτέχνες - όπως μου 
είπε ο Μάκης Αλμπιανίτης σε μία 
πρόσφατη συνέντευξη του στην 
Κarfitsa - και τώρα… σιωπούν;

Σε σχέση με την ΑΕΠΙ είναι πολλά 
ακόμα που πρέπει να βγουν στο 
φως για να έχουμε μια ολοκληρω-
μένη άποψη.

Ο κόσμος της μουσικής, της 
έντεχνης μουσικής, με εταιρεί-
ες στη Βουλγαρία για να μη φο-
ρολογούνται ή με διοργάνωση 
συναυλιών για δήθεν μη κερ-
δοσκοπικούς λόγους (πχ φιλαν-
θρωπικούς ή αφιερωματικούς 
σε έναν συνθέτη) θεωρείτε ότι 
μακροπρόθεσμα βλάπτουν τη 
μουσική και απαξιώνουν δημι-
ουργούς;

Με ρωτάτε για κάτι που δεν γνωρί-
ζω και μόνο γενικά μπορώ να σας απαντήσω. Οτιδήποτε «εξυπη-
ρετεί» συμφέροντα  και απαξιώνει δημιουργούς, δεν «υπηρετεί» 
την μουσική και με βρίσκει αντίθετη.

#μουσική_πρόταση

Η «εξομολόγηση» της Γιώτας Νέγκα στη Θεσσαλονίκη

Συνέντευξη στην @karapanagiotidu

Μετά την Αθήνα, η ερμηνεύτρια Γιώτα Νέγκα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Για δύο μόνο Σάββατα, Πρωταπριλιά και 8 Απριλίου 
θα παρουσιάσει «Τα τραγούδια που λες» στο MYLOS CLUB στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει «αγαπημένα, 
ιστορικά τραγούδια κορυφαίων συνθετών, τραγούδια που αποδέχτηκε ως δώρο από σπουδαίους δημιουργούς κι έγιναν 
σταθμός στην πορεία της αλλά και απρόσμενες επιλογές οι οποίες συνθέτουν μία μουσική εξομολόγηση, όπου το  παλιό 
και αγαπημένο της ελληνικής μουσικής, εναρμονίζεται με το καινούριο…» Με αφορμή αυτές τις δύο εμφανίσεις στην 

πόλη, απάντησε σε ερωτήσεις της Karfitsa για… «τα τραγούδια που… λέει» και γενικότερα «λένε» και αξίζουν στο 
πέρασμα του χρόνου…

ΓΙΏΤΑ ΝΈΓΚΑ 

Μύλος Club - Ανδρέου Γεωργίου 56,  
περιοχή Σφαγεία

Ώρα προσέλευσης: 21:30 / Ώρα έναρξης: 22:30 
Εισιτήριο θεάματος: 12€, Προπώληση: 10€

Σημεία Προπώλησης: Έντεχνον, Σάρωθρον, Stereodisc, Harry’s Spot (Σβώ-
λου), Καφέ Ηλιοτρόπιο, Καφέ Διώροφον (Καλαμαριά),

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

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας 
Karfitsa (αριθμός #657), που κυκλο-
φόρησε στις 24/03/2017 φιλοξενήσαμε 
συνέντευξη του stand up κωμικού 
Γιώργου Χατζηπαύλου. Εκ παραδρο-
μής όμως σε ένα σημείο της συνέντευ-
ξης ο «δαίμονας του τυπογραφείου» άλ-
λαξε την συνοχή της συνέντευξης σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο. Η εφημερίδα αρ-
χικά ζητάει συγγνώμη από τον κ. Χατζη-
παύλου για το λάθος που αποτυπώθηκε 
στην σελίδα και θέλοντας να αποκατα-
στήσουμε την αλήθεια παραθέτουμε το 
απόσπασμα αυτούσιο:

«Οι youtubers κωμικοί είναι stand 
up κωμικοί;

Stand up comedy δεν κάνεις μέσω 
youtube και μπροστά σε μια κάμερα, 
αλλά μπροστά σε κοινό. Άλλο το να 
έχεις ως youtuber την εμπειρία του 
stand up και να το χρησιμοποιήσεις για 
τo λανσάρισμα της ατάκας και την ποιό-
τητα του χιούμορ  και κειμένου.

Οι Έλληνες πολιτικοί θα μπορούσαν 
να συγκριθούν με τους stand up κω-
μικούς;

Αυτή η Βουλή που έχουμε δεν σηκώνει 
άλλους κωμικούς, έχει ένα πολύ καλό 
line up. Δηλαδή αν σου λέγανε πλήρω-
σε μια μέρα ένα εισιτήριο για να δεις 
πέντε από αυτούς να σου λένε αυτά 
που λένε σε ένα comedy club εγώ θα 
πήγαινα!

Πείτε μας το δικό σας top 10 με τους 
πιο αστείους πολιτικούς.

Δεν μπορώ να κάνω top 10 με τα πιο 
φαιδρά πρόσωπα, γιατί νομίζω θα αδι-
κήσω άλλους τόσους εκατοντάδες, εί-
ναι κρίμα».

Στο προηγούμενο φύλλο στην απάντηση 
της ερώτησης «Οι youtubers κωμικοί εί-
ναι stand up κωμικοί;» είχε συμπτυχθεί 
η απάντηση και της ερώτησης «Πείτε μας 
το δικό σας top 10 με τους πιο αστείους 
πολιτικούς». Σαφώς η εφημερίδα δεν 
είχε καμία πρόθεση να πλήξει τον διάση-
μο κωμικό. Ζητάμε και πάλι συγγνώμη 
στον κ. Γιώργο Χατζηπαύλου.

Ζητούμε συγγνώμη
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Η μεγάλη αυτή στιγμή, που θα αποτε-
λέσει και το πρώτο βήμα για να… μο-
νιάσουν και να αφήσουν στην άκρη τις 
προσωπικές τους διαφορές οι «ηγέτες» 
των Ποντίων έφτασε, καθώς την Κυρια-
κή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 
16:30 με σύνθημα «η ισχύς εν τη ενώ-
σει» αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
σχετική εκδήλωση, που είναι ανοιχτή 
για όλους τους Ποντίους. Θα συμμε-
τέχουν πολλοί Πόντιοι Ολυμπιονίκες, 
δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί, δημο-
σιογράφοι, κλπ. Επόμενος στόχος; Να 
συνδιοργανωθεί από κοινού μια και μο-
ναδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις 
19 Μαΐου 2017 προκειμένου να τιμηθεί  
η Μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων. 
Ο επόμενος στόχος είναι η διοργάνωση 
μιας εκδήλωσης για να τιμήσουν τα 100 
χρόνια από τη γενοκτονία και φαίνεται 
να είναι πιο κοντά από ποτέ. 

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω 
δουλεύουν «πυρετωδώς» και ανιδιοτε-
λώς το τελευταίο διάστημα διακεκριμέ-
νοι Πόντιοι. Δημιούργησαν μια επιτροπή 
με πρόεδρο τον καθηγητή Γεώργιο Παυ-
λίδη. Η επιτροπή κάλεσε ονομαστικά τις 
ποντιακές ομοσπονδίες και συνομο-
σπονδίες προκειμένου  να καταθέσουν 
τις προτάσεις τους για την συνένωση του 
ποντιακού ελληνισμού. Επιδίωξή τους; 
«Όλοι μαζί αδελφωμένα να χαράξουμε 
το δρόμο της Πολυπόθητης Καθολικής 
Ποντιακής Ενότητας» όπως αναφέρουν 
χαρακτηριστικά στην Karfitsa.  Στην 
επιτροπή μεταξύ άλλων συμμετέχουν 
οι: Ολυμπιονίκες Γιώργος Ποζίδης, και 
Τασούλα Κελεσίδου, οι πανεπιστημιακοί 
καθηγητές Γεώργιος Παυλίδης, Θωμάς 
Σαββίδης, Σάββας Μαυρίδης, και οι επι-
στήμονες Χάρης Πασβαντίδης, Μιχάλης 
Σαββίδης, Γιώργος Καλαϊτζίδης, ενώ 
αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Κώστας 
Εφραιμίδης και Πλούταρχος Κανετίδης. 

Οι προτάσεις

Η επιτροπή πιο συγκεκριμένα προτεί-
νει:  η μέγιστη  θητεία ηγετών  για όλα  
τα σωματεία και ομοσπονδίες να είναι 

δυο θητείες, να υπάρχουν ελεύθερες 
εγγραφές σε όλα τα σωματεία και ομο-
σπονδίες, να υπάρξει επικαιροποίηση 
των σωματείων από κοινά αποδεκτή 
επιτροπή, με διαφανή και αντικειμενικά 
κριτήρια. Επίσης η επιτροπή προτείνει 
την αυτοδιάλυση των υπαρχόντων  δευ-
τεροβάθμιων  και  τριτοβάθμιων  Ομο-
σπονδιών  το συντομότερο δυνατόν  και  
τη δημιουργία μιας μεγάλης ομοσπον-
δίας στην Ελλάδα, μιας ομοσπονδίας σε 
κάθε ήπειρο, μιας ομοσπονδίας από τις 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
μια Παγκοσμία Συνομοσπονδία,  με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και τη δημιουργία ενός 
συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού στο 
οποίο θα συμμετέχουν καταξιωμένες 
προσωπικότητες  του ποντιακού ελλη-
νισμού.

«Ευελπιστούμε να ενώσουμε τους Πό-
ντιους όλου του κόσμου» υπογραμμίζει 
στην Karfitsa ο κ. Παυλίδης. «Η εκδή-

λωση είναι μια εκδήλωση συνέχεια της 
πρώτης συνάντησης που είχαμε τον 
περασμένο Οκτώβριο» συμπληρώνει. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτρο-
πής: «Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τρεις 
ομοσπονδίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
κάθε 19η Μαΐου να διοργανώνονται δυο 
ξεχωριστές εκδηλώσεις για να τιμηθεί η 
μνήμη  των προγόνων μας. Αυτό είναι 
ντροπή για όλους του Πόντιους. Είναι 
ασέβεια προς τους προγόνους μας που 
θυσιάστηκαν και χάρη σε αυτούς ζούμε. 
Είναι αδιανόητο να τιμούμε την μνήμη 
των νεκρών μας με δυο διαφορετικές 
εκδηλώσεις» υποστηρίζει. 

Όπως λέει ο κ. Παυλίδης οι εκπρόσωποι 
των υφιστάμενων Ποντιακών Ομοσπον-
διών «βλέπουν» θετικά την ανιδιοτελή 
αυτή πρωτοβουλία. Συμπληρώνει πως 
υπάρχουν μάλιστα πρόεδροι των σημε-
ρινών Ομοσπονδιών που προτίθενται να 
παραιτηθούν και να ζητήσουν τη διάλυ-

ση των ομοσπονδιών τους, εάν αποφα-
σιστεί αυτό σε επίπεδο Γενικής Συνέλευ-
σης προκειμένου να… ενωθούν ξανά οι 
Πόντιοι. 

«Τέλος στον εμφύλιο»

«Η διάσπαση του Ποντιακού Ελληνισμού 
έχει κάνει μεγάλο κακό. Άνθρωποι αξιό-
λογοι δεν θέλουν να ασχοληθούν λόγω 
της φαγωμάρας που επικρατεί. Αυτό 
είναι λυπηρό» υπογραμμίζει ο γνωστός 
καθηγητής Γιώργος Παυλίδης. «Στοί-
χημά μας είναι να στεφθεί με επιτυχία η 
αυριανή εκδήλωση και στην συνέχεια να 
συνδιοργανωθεί και από τις τρεις ομο-
σπονδίες της Θεσσαλονίκης μια μόνο 
εκδήλωση στις 19 Μαΐου. Θέλουμε να 
ενώσουμε τον Ποντιακό ελληνισμό. 
Όταν αυτό επιτευχθεί εμείς θα πάμε στα 
σπίτια μας. Το κάνουμε γιατί το οφείλω 
στην μνήμη όσων πέθαναν για εμάς. 
Προσωπικά δεν θα είμαι υποψήφιος 
ποτέ σε κανένα ποντιακό σύλλογο, σε 
καμία ομοσπονδία» ξεκαθαρίζει. 

Για τον Γιώργο Παυλίδη καθοριστικός 
πρέπει να είναι στο μέλλον ο ρόλος της 
νεολαίας. «Θέλουμε οι νέοι να συμμετέ-
χουν θεσμικά σε όλα τα ποντιακά σω-
ματεία των Ποντίων. Αυτό προτείνου-
με. Θέλουμε κοντά μας την νεολαία. Να 
σταματήσουμε να βλέπουμε… κυρίως 
ασπρομάλληδες στις συνεδριάσεις και 
τις γενικές συνελεύσεις. Κάθε σύλλογός 
μας διαθέτει χορευτικά που είναι γεμάτα 
με νέους. Αυτοί οι νέοι δεν συμμετέχουν 
όμως στα διοικητικά, γιατί σιχάθηκαν τη 
διχόνοια» αναφέρει. 

«Αυτά που μας ενώνουν είναι περισ-
σότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Οι 
προσωπικές διαφορές, μας έχουν οδη-
γήσει σε… εμφύλιο των Ποντίων. Αυ-
τές οι διαφορές μας έφαγαν όλα αυτά 
τα χρόνια» αναφέρει ο κ. Παυλίδης και 
καταλήγει: «πρέπει οι ομοσπονδίες να τα 
βρουν μεταξύ τους, να αυτοδιαλυθούν 
και να βρεθούν κάτω από την ομπρέλα 
μιας μεγάλης Ομοσπονδίας στον Ελλαδι-
κό χώρο». 

Ανιδιοτελής πρωτοβουλία που ενώνει τους Πόντιους! 

ΓΈΏΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Του Βαγγέλη Στολάκη

#πρόσωπο

Με στόχο να ενώσουν τους… Πόντιους και τα ποντιακά σωματεία σε όλο τον κόσμο, που σήμερα είναι διαιρεμένα, επιφανείς Έλληνες ποντιακής 
καταγωγής πριν λίγο καιρό ανέλαβαν την πρωτοβουλία να φέρουν τους εκπροσώπους των ποντιακών ομοσπονδιών στο ίδιο τραπέζι διαλόγου. 



24

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ, ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο είναι ραγδαίες. Η εκλογή Τραμπ άλλαξε τα δεδομένα 
παγκοσμίως. Η Ε.Ε. πρέπει να  προχωρήσει σε αποφασιστική 
στροφή στις ασκούμενες πολιτικές για να αντιμετωπίσει τη 
νέα κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο η ήττα του εθνικισμού 
στην Ολλανδία ήταν μία πολύ θετική εξέλιξη. Από μόνη της 
όμως δεν αρκεί. Το ίδιο πρέπει να συμβεί στην Γαλλία και 
στις άλλες χώρες, και κυρίως να ηττηθεί η εθνικολαϊκιστική 
ατζέντα. Ταυτοχρόνως απαιτείται ένα νέο ευρωπαϊκό όραμα. 
Με στόχο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όχι την Ευρώπη 
των πολλαπλών επιλογών ή ταχυτήτων, όπως δυστυχώς 
Ευρωπαίοι ηγέτες που είναι κατώτεροι των περιστάσεων 

δηλώνουν ότι επιθυμούν. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει 
να παίξουν καθοριστικό ρόλο οι δυνάμεις της σοσι-

αλδημοκρατίας με μια ξεκάθαρη ατζέντα που θα 
στοχεύει στην πολιτική ενοποίηση και όχι στην 
διάσπαση.  Με σύγχρονες θέσεις και πολιτικές 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όμως η 
χώρα μας συνεχίζει να είναι η εξαίρεση σε όλη την 

Ε.Ε. Βρίσκεται σε ένα διαρκές κύκλο μνημονίων και σε 
ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και ανεργίας.  Η αξιολόγηση και 
πάλι δεν έκλεισε εγκαίρως με αποτέλεσμα και η αβεβαιότητα 
να συνεχίζεται και νέα απαράδεκτα μέτρα να υιοθετούνται 
από την κυβέρνηση. Η αξιολόγηση όμως πρέπει να κλείσει 
άμεσα χωρίς νέα απαράδεκτα μέτρα. Κάθε άλλη επιλογή είτε 
της μη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης είτε της υιοθέτησης 
απαράδεκτων μέτρων στο φορολογικό, συνταξιοδοτικό και 
στα εργασιακά, θα έχει επώδυνες συνέπειες τόσο για την 
οικονομία όσο και για την κοινωνία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ η λύση είναι η εθνική 
συνεννόηση που προτείνει η Δημοκρατική Συμπαράταξη και 
όχι η τεχνητή πόλωση και η στείρα αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί μία εντελώς αδιέξοδη πολιτική 
με αγκυλώσεις και εμμονές από το παρελθόν. Με μία κομμα-
τική αντίληψη για το κράτος αντί μίας αναπτυξιακής λογικής. 
Από την άλλη η ΝΔ δεν έχει απεμπλακεί από βαθιά συντη-
ρητικές πολιτικές. Για να ηττηθούν όμως ο εθνικολαϊκισμός, 
ο νεοφιλελευθερισμός και οι συντηρητικές πολιτικές, είναι 
απαραίτητη η ισχυροποίηση της Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης ως αυτόνομου πόλου σαφώς ιδεολογικά και πολιτικά 
οριοθετημένου τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη ΝΔ. Με 
κοινωνικές αναφορές και στρατηγικό στόχο να αποτελέσει 
την ισχυρή και μεγάλη προοδευτική παράταξη της χώρας. Για 
αυτό σταθερή δική μας επιδίωξη είναι ένας ισχυρός φορέας 
της κεντροαριστεράς με σταθερό ευρωπαϊκό προσανατο-
λισμό για να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο προοδευτικό ρεύμα 
ανατροπών και αλλαγών. 

ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που θα οδη-
γήσει σε ένα αναπτυξιακό κράτος με σύγχρονες υπηρεσίες 
κοινωνικής πολιτικής και όχι μία επιδοματική πολιτική ανα-
κύκλωσης της φτώχειας. Με στήριξη της υγιούς επιχειρη-
ματικότητας για μία αρμονική συνύπαρξη και όχι σύγκρουση 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με στόχο την μείωση της 
ανεργίας. Τώρα είναι η ώρα για την αλλαγή των πολιτικών 
με μία ρηξικέλευθη μεταρρυθμιστική προοδευτική ατζέντα. 
Για να υπάρξει ελπίδα που δεν θα βασίζεται στα ψέματα. Μία 
τέτοια πολιτική αλλαγή με σύγχρονη προοδευτική σοσιαλδη-
μοκρατική ατζέντα αξίζει στην χώρα μας.

*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής 
Αριστεράς και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΣΥ

Προοδευτική αλλαγή για να 
ηττηθεί ο εθνικολαϊκισμός 
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#opinions

H Εγνατία Οδός Α.Ε έχει φτιάξει τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο στην Ευρώπη , 670 
χιλ. από Κήπους ως Ηγουμενίτσα, σχεδόν 1000 χιλιόμετρα με τους κάθετους άξονες που 
συνδέουν τον οδικό άξονα με τις γειτονικές χώρες. Έχει 79 σήραγγες μήκους μέχρι και 
δύο χιλιομέτρων, και κοιλαδογέφυρες και χαραδρογέφυρες. Ο βασικός οδικός άξονας 
παραδόθηκε σε κυκλοφορία το 2012, και έχει μειώσει στο 1/3 το χρόνο μετακίνησης, 
ενώ έβγαλε από την απομόνωση πολλές περιοχές και δημιούργησε  προϋποθέσεις οικο-
νομικής ανάπτυξης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα,  ιδιαίτερα στα δυτικά, όπου το ανάγλυφο 
της περιοχής δυσκόλευε τις μετακινήσεις και οδηγούσε σε μαρασμό πολλές περιοχές. 
Δυστυχώς η οικονομική κρίση  δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν όσο θα έπρεπε οι πολλα-
πλές ωφέλειες από την ύπαρξη ενός τέτοιου δρόμου και την ευκολία στη μετακίνηση σε 
όλη την περιοχή.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, η μετάγγιση 
της Ευρωπαϊκής εμπειρίας από έργα ανάλογου μεγέθους, και η βιωμένη εμπειρία 

των στελεχών της εταιρίας, που ζυμώθηκαν στην κατασκευή του έργου, αλλά 
και η εμπλοκή της εταιρίας σε πολλά διαφορετικού τύπου έργα τα τελευταία 
χρόνια, όπως ΧΥΤΑ, λιμάνια, αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και 
άλλα, έχουν κάνει την Εγνατία Οδό Α.Ε, μια εταιρία με υψηλή τεχνογνωσία 
και ένα εν δυνάμει αναπτυξιακό μοχλό για τη Μακεδονία , τη Θράκη και την 
Ήπειρο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Εκτός από τα αξιόλογα και εξειδικευμέ-

να στελέχη, η εταιρία  έχει δημιουργήσει και πρωτοπόρες δομές ένα εξαιρετι-
κό εργαστήριο, την Γεωπύλη, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα δεδομένα, 

το Παρατηρητήριο, που μετρά διελεύσεις, ατυχήματα, περιβαλλοντικούς ρύπους, 
ηχορύπανση, κλπ.

ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της Εγνατίας Οδού συγκροτήθηκε και λειτουργεί ακριβώς ως 
ένα σύγχρονο στρατηγικό και επιχειρησιακό εργαλείο για την τεκμηριωμένη παρακο-
λούθηση-αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατία Οδού και των κάθετων 
αξόνων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των υπο-
δομών. Αποτελεί, δε, το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών-Χωροταξίας 
με χαρακτηριστικά μόνιμης οργάνωσης και λειτουργίας, ενώ έχει  προσελκύσει το 
ενδιαφέρον τόσο άλλων αυτοκινητοδρόμων όσο και υπηρεσιών και προγραμμάτων της 
Ελλάδας και της ΕΕ. 

Παρέχει έγκυρες και επίκαιρες υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης/αξιολόγη-
σης, - όχι μόνο  στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, αλλά και σε Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές 
καθώς και σε ενδιαφερόμενους αναπτυξιακούς φορείς – για την ορθολογική υποστήριξη 
των διαδικασιών σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και μέτρων πολιτικής (π.χ. είναι δυνατή 
η αξιοποίησή του για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών), καθώς και τυχόν επεν-
δυτικών και κοινωνικών δράσεων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ η  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ(ΕΟΑΕ) εφαρμόζει περιβαλλοντική διαχείριση με 
συγκεκριμένη πολιτική, με εργαλεία και εφαρμογή καινοτομιών σε θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος, σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ έχει δοθεί στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Παρακολουθούνται  και καταγράφονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες, 
εντοπίζονται οι επιπτώσεις της οδού και  γίνονται απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωση 
του δρόμου, και της διάδρασης με τον ευρύτερο χώρο. Στόχος είναι η Εγνατία οδός, 
πέρα από άξονας μεταφοράς και επικοινωνίας, να αποτελέσει και άξονα για οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής,  συμβάλλοντας στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ(ΕΟΑΕ) διαθέτει συστήματα παρακολούθησης των επιπτώσεων 
του αυτοκινητόδρομου στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, στο φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου και της κλιματικής αλλαγής και είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων 
που έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο Μοντέλο Υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώμα-
τος και σχετικού καινοτόμου λογισμικού με στόχο την προστασία ενάντια στην κλιματική 
αλλαγή. Αποτελεί, μαζί με το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τις δυο πρώτες εταιρείες στην 
Ελλάδα που συνέταξαν χάρτες θορύβου βάσει των απαιτήσεων της Ε.Ε. Αυτή η πολύτιμη 
εμπειρία και τεχνογνωσία, δεν πρέπει να χαθεί , αφήνοντας την ΕΟΑΕ, στην τύχη της , 
επιτρέποντας την δια της διολισθήσεως συρρίκνωσή της.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, οι τοπικές κοινωνίες, οι κάτοικοι που έχουν 
βιώσει με πολλαπλούς τρόπους την θετική επίδραση στη ζωή τους από την ύπαρξη του 
αυτοκινητόδρομου, μπορούν να στηρίξουν την ΕΟΑΕ, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση 
ενός σημαντικού εργαλείου για την οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής. 

* Η κ. Καλφακάκου είναι διευθύνουσα σύμβουλος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Μοχλός Ανάπτυξης 
για όλη τη Βόρεια Ελλάδα
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retziostassos@gmail.com
Του Τάσου Ρέτζιου

Ένα απολύτως ελληνικό σούρσιμο

Τούτο εστί  
το σώμα μου

Ο Ηισούς λέει ψέματα 
Ο Πάοκ σώζει 
(*γκράφιτι σε δρόμο της Θεσσαλονίκης)

Τον Πέτρο Αυλίδη τον γνώρισα διά ζώσης 
κι όχι από τα βιβλία του… εκτός έδρας. 
Στο αγαπημένο του Βερολίνο, κατά τη δι-
άρκεια των ετήσιων κινηματογραφικών 
ραντεβού κι εν μέσω παρέας ατρόμητης, 
θαλερής και συμπυκνωμένης. Γοητευτι-
κός μπον βιβέρ, ερεθιστικός συζητητής 
και με μια υπέροχα ισορροπημένη δόση 
σαρκασμού και ευαισθησίας, ο Αυλίδης 
αργότερα, διαβάζοντας τα βιβλία του, μου 
αποκαλύφθηκε και ως ένας απολαυστικός 
συγγραφέας.

Η αλήθεια είναι πως μάλλον ως αφηγητή 
τον διαβάζει κανείς τον Αυλίδη: Σε όλα του 
τα βιβλία (που στο σύνολό τους τα έχει 
βγάλει στις εκδόσεις Γαβριηλίδη) είναι σαν 
να περπατάς μαζί του στα μονοπάτια πα-
λιότερων διαδρομών κι αυτός να σου δι-
ηγείται θραύσματα μιας λιγότερο ή περισ-
σότερο υπέροχης ζωής, με την έννοια ότι 
συνεχίζεται… Το αποκορύφωμα, βέβαια, 
ήταν ο «Σοφέρ» (2012) με τις βερολινέζι-
κες, καλλιτεχνικές και ιδιαίτερες εμπειρί-
ες.

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το τε-
λευταίο βιβλίο του Πέτρου Αυλίδη «Τε-
μπέλης Κομπλέ» (Γαβριηλίδης), μια… 
ερασιτεχνικά ανατομική περισκόπηση 
της Ελλάδας από το 2004 της ολυμπιακής 
απογείωσης και των ακριβών ονείρων και 
αισθήσεων μέχρι το 2014 των διαπραγμα-
τευτικών γύρων και του τέλους των ψευ-
δαισθήσεων. Όχι μια οποιαδήποτε Ελλάδα, 
αλλά αυτή που συνηθίσαμε να τη λέμε 
μεσοαστική, αν και στην ουσία πρόκειται 
για έναν εσμό βίων σμιλεμένων πάνω 
στη συνδιαλλαγή και την αρπαχτή με την 
ευρεία έννοια, ως στάση ζωής. Μια με-
ταπρατική Ελλάδα φτηνών απολαύσεων, 
ζωσμένη με ονειρώξεις ευμάρειας και 
σκέψεις τόσο βαθιές που με το ζόρι βρέ-
χεις τον αστράγαλο…

Κι όλη αυτήν την Ελλάδα την παρακολου-
θούμε μέσα από τα μάτια και την αφηγη-
ματική οπτική ενός αλητόγατου που τον 
περιμάζεψε μια (τυπική;) ελληνική… με-
τα-οικογένεια της τότε σύγχρονης επο-
χής. Εντελώς χαρακτηριστικά ο άνδρας 
βαφτίζει το γάτο Παοκάκι, ενώ η γηραιά 
θεία ακούει (κι επιμένει να τον φωνάζει 
έτσι) Πασοκάκι… Αυτό το εύρημα του γά-
του - αφηγητή επιτρέπει στον Αυλίδη να 
χρησιμοποιήσει μια ματιέρα παιδικής αφέ-
λειας (αλλά όχι αθωότητας), ενώ από την 
άλλη τον αποτρέπει από τον πειρασμό της 
καταγγελτικής ματιάς και του αφ’ υψηλού 
επικριτικού βλέμματος. 

Γιατί, πρέπει να το σημειώσω αυτό, ο Αυ-
λίδης μοιάζει να συμπαθεί αυτήν την πι-
νακοθήκη της ελληνικής δεκαετίας. Με 
τον τρόπο, ασφαλώς, που μια ελεύθερη 
και κυνική ματιά ξεπερνάει τα προφανή 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς κι εστιάζει 
στα βαθύτερα και μοναχικά αδιέξοδα της 
ψυχής – εξάλλου ψυχίατρος ήταν το επάγ-
γελμά του.

Το καλύτερο, όμως, το άφησα για το τέλος. 
Ο «Τεμπέλης Κομπλέ» είναι ένα βιβλίο που 
όλα τα παραπάνω στα περνάει ανεπαι-
σθήτως, σαν να κάθεσαι σ’ ένα μπαρ και 
να ψιλοκουβεντιάζεις, ίσως και μόνο για 

τη χαρά της αφήγησης. Με χιούμορ ευ-
φυές, με γραφή άμεση, κοφτή, γρήγορη 
(αλλά όχι ασθμαίνουσα) και με χαρακτή-
ρες ολοζώντανους, ο αναγνώστης πολύ 
εύκολα γίνεται όμηρος μιας «προφορικής 
γραφής» που κομίζει ο Αυλίδης μ’ αυτό 
το βιβλίο. Ένα διασκεδαστικό βιβλίο με 
πικρό κουκούτσι ή κάτι σαν κλαυσίγελος 
θα ήταν σκέψεις ή αντιδράσεις μόλις γυ-
ρίζεις και την τελευταία σελίδα (λίγο πριν 
τα «ρητά που περίσσεψαν» και τα «Παόκια 
– ορίτζιναλ συνθήματα»!). Αλλά, νομίζω, 
ότι υπάρχει και κάτι ακόμα που υποδόρια 
ενεργοποιεί τις αισθήσεις του αναγνώστη: 
Είναι μια υποψία έλλειψης. Της καθαρής 
ματιάς που έχουν άνθρωποι όπως ο Αυλί-
δης και που δεν αφήνουν εποχές που κα-
θορίζονται με τον τίτλο αυτής της σελίδας 
(post truth) να θολώσουν το βλέμμα τους, 
να λειάνουν τις γωνίες τους, να χαϊδέψουν 
κλισέ και ματαιοδοξίες, αλλά και να εξοκεί-
λουν στην οργή, το θυμικό και την έκρηξη. 
Είναι άνθρωποι παλαιάς κοπής που έρχο-
νται κατευθείαν από το μέλλον που ολοέ-
να κι απομακρύνεται και που γουστάρουν 
πολύ μετά από μερικές «στρωτές» σελίδες 
αφήγησης να σκορπίσουν μερικά υπόγεια 
συνθήματα ή ένα «άκαιρο» συναίσθημα. 
Ίσως γιατί κατά βάθος ξέρουν ότι δεν είμα-
στε πλασμένοι από το υλικό των ονείρων, 
αλλά από τα κομμάτια των άλλων. Που κι 
αυτοί από κομμάτια είναι… 

Έχω σε μεγάλη εκτίμηση τα θεατρικά 
έργα των αδελφών Αντώνη και Κων-
σταντίνου Κούφαλη (μεταξύ άλλων: 
«Το σπίτι με τα δώρα», «Ο στρατός 
της Σωτηρίας», «Συγχώρεσε με», 
«Μικρό λεξικό ανωμάλων»). Είναι 
έργα που κοιτάζουν στα απόνερα της 
κοινωνικής συνθήκης, στους «τα-
πεινούς και καταφρονεμένους», στο 
περιθώριο, υπό μία έννοια στα ξέφτια 
των επίπλαστων αναγκών μας.

Στην πατρίδα τους, την Καβάλα, το 
νέο τους έργο «Το ψωμί της Νινευί» 
(η αρχαία Μοσούλη), που σκηνοθέ-
τησε ο Δημήτρης Μυλωνάς και στο 
οποίο παίζουν η Λήδα Πρωτοψάλτη 
και ο Σταύρος Ζαλμάς, γνώρισε την 
αποθέωση. Τώρα το βλέπουμε και 
στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο «Αμα-
λία».

Οι αδελφοί Κούφαλη αγγίζουν εδώ 
το δράμα των προσφύγων, αλλά 
εκεί όπου αυτή η φράση πλησιάζει 
επικίνδυνα τη μανιέρα και τα ηθικά 
άλλοθι, αυτοί το σαρκώνουν σε δυο 
ανθρώπους του Ιράκ που τα έχασαν 
(και τα είδαν) όλα. Με το μεγαλείο 
και την κληρονομιά της Εκάβης, η 
Λήδα Πρωτοψάλτη εν-σαρκώνει 
μια μεγαλοαστή που είδε μέχρι και 
το εγγόνι της να ξεσκίζεται, ενώ με 
την μεταμορφωμένη ενέργεια του, 
ο Σταύρος Ζαλμάς ενδύεται το ρόλο 
ενός φούρναρη που είδε μέχρι και τη 
γυναίκα του να βιάζουν μπροστά στα 
μάτια του. Τώρα και οι δύο πρέπει να 
δείξουν το «σωστό» πρόσωπο σε μια 
επιτροπή ασύλου…

Αυτό που καταφέρνουν μ’ αυτήν την 
παράσταση οι αδελφοί Κούφαλη εί-
ναι να δώσουν σάρκα και υπόσταση 
σε μια τραγωδία που αν κι εντός μας 
συνηθίζουμε να τη μετράμε με αριθ-
μούς και φόβους. Κι έχει μια πίκρα η 
διαπίστωση ότι μας συγκινεί περισ-
σότερο η αναπαράσταση παρά η ίδια 
η πραγματικότητα. Γι αυτό κι έχει ση-
μασία το θέατρο του Αντώνη και του 
Κωνσταντίνου Κούφαλη: δίνει υπό-
σταση, φωνή και εικόνα σε αόρατους 
ανθρώπους – αριθμούς…

#post_truth_crisis
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 5/4
ΒΑΚΟΥΡΑ (Ι. Μιχαήλ 8, τηλ: 2310233665, 
Dolby Digital EX): 
Αίθουσα 1
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: Κυριακή: 11.30 
Lion 
Προβολές: 17.45, Δευτέρα καμία προβολή
Αναζητώντας την αλήθεια
Προβολές: 19.45, Δευτέρα: 18.00
Αφιέρωμα: «Το μέλλον είναι τώρα»
Προβολές: 22.00, Δευτέρα καμία προβολή
Συμβόλαιο με το θάνατο του Στίβεν 
Φρίαρς
Από την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤ3 ΚΕΜΕΣ, προβολή τη  Δευτέρα 
στις 21.00 
Αίθουσα 2
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 17.30, Κυριακή: 11.30 – 17.30
Πλατεία Αμερικής
Προβολές 19.00
Παράνομες ζωές
Προβολές: 20.45
T2 Trainspotting
Προβολές: 22.20

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέ-
ντρο MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 
2310499999) 
Αίθουσα 1 ING (D.T.S.) ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: 18.15 - 21.00 – 23.30, Σάββατο 
και Κυριακή: 13.00 – 15.45 - 18.15 - 21.00 
– 23.30
Αίθουσα 2 (Dolby Digital) ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.40 
Power Rangers
Προβολές: 18.50, Σάββατο και Κυριακή: 
16.00 – 18.50
Raw
Προβολές: 21.40 - 23.50
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.10 – 
15.30 
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: 17.40

Αναζητώντας την αλήθεια
Προβολές: 19.40 – 22.30
Αίθουσα 4 (Dolby Digital Cosmote)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 19.30 – 22.10, Σάββατο και 
Κυριακή: 13.50 – 16.45 – 19.30 – 22.10
Αίθουσα 5 (Dolby Digital Stereo)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 19.00, Σάββατο και Κυριακή: 
13.30 – 16.10 – 19.00
Τρέξε!
Προβολές: 21.50 – 00.10 
Αίθουσα 6 (Max screen Digital Sound D.T 
Cosmote)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 17.00 -19.15, Σάββατο: 14.45 
– 17.00 – 19.15, Κυριακή: 12.30 – 14.45 – 
17.00 – 19.15
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 21.30 – 00.00
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 12.15
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους) 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.15
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 18.00 – 22.45
Το φάντασμα στο κέλυφος 3D
Προβολές: 20.20
Αίθουσα 8 
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.30, Σάββατο: 14.00 – 16.20 
– 18.30, Κυριακή: 12.00 - 14.00 – 16.20 
– 18.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 18.40
Λόγκαν
Προβολές: 20.30 – 23.20
Αίθουσα 9 (Comfort)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 20.00 - 22.40
Αίθουσα 10 Comfort (Digital. Sound) 
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 20.40 – 23.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ (Μ. Αλεξάν-
δρου 57, Εύοσμος, τηλ: 2310762400, 
2310759766)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Κυριακή: 11.30
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Κυριακή: 16.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: Παρασκευή και Κυριακή: 18.00, 
Σάββατο: 17.45
Έξοδος 1826
Προβολές: Παρασκευή: 20.30
Πλατεία Αμερικής
Προβολές: Παρασκευή: 22.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Ρήγα Φεραίου 
και Μεγάρων, Συκιές, τηλ: 2310638058, 
2313329540)
Η Ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο: 16.00, Κυριακή: 11.30 
- 16.00
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 18.00
Έξοδος 1826
Προβολές: Παρασκευή – Σάββατο: 20.30
Η Ρόζα της Σμύρνης 
Προβολές: Κυριακή: 20.30
Πλατεία Αμερικής
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 22.30

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (Β Όλγας 150, τηλ: 
2310834996, Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 16.00 – 17.30, Κυριακή: 11.30 – 
16.00 – 17.30
Ciao amore… Dalida
Προβολές: 19.10 - 21.15
Τρέξε!
Προβολές: 23.25 

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλ. Εταιρίας και Δημ. 

Μαργαρίτη, τηλ: 2310261727, Dolby)
Επιφανής πολίτης
Προβολές: 18.15 – 20.30
Η Μεγάλη Ουτοπία
Προβολές: 22.30

ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ: 
2310378404, www.filmfestival.gr) 
Αίθουσα Ολύμπιον
Τρεχάτε ποδαράκια μου
Προβολές: Κυριακή: 12.00
In-Edit Greece
(αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών στο 
www.filmfestival.gr)
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
Ciao amore… Dalida
Προβολές: 17.00 – 19.30 – 21.45
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης – Αποθήκη 1, 
λιμάνι
Ακριβώς το τέλος του κόσμου
Προβολές: 18.00 – 20.00 – 22.00
Αίθουσα Σταύρος Τορνές – Αποθήκη 1, λιμάνι
Glory
Προβολές: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο: 
17.45, Τετάρτη: 17.00
Το άγνωστο κορίτσι
Προβολές: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο: 
19.30 – 21.45, Τετάρτη: 19.00
Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκη: Αφιέρωμα 
«To cinema στο Σινεμά!»
Προβολές: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη: 18.30 
– 21.00
Ο καλός Αμερικάνος (CineDoc)
Προβολές: Τετάρτη: 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)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 17.00 - 19.00, Σάββατο και 
Κυριακή: 11.00 - 13.00 – 15.00 – 17.00 
- 19.00
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 21.00 – 23.20
Αίθουσα 2 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  12.00 – 
14.00 – 16.00 - 18.00 – 20.00, Δευτέρα 
– Τετάρτη: 18.00
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 

Προβολές: Πέμπτη και Παρασκευή: 17.30
Φοβού τον πεθερό 
Προβολές: 20.00
Τρέξε!
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 3 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: 18.30, Σάββατο και Κυριακή:  
12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30
Αναζητώντας την αλήθεια
Προβολές: 20.30 – 23.00
Αίθουσα 4 (real D 3D Dolby Digital 2K)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 12.15 – 
14.45
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:  17.30
Power Rangers
Προβολές: Πέμπτη – Παρασκευή: 17.10
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 19.40, Δευτέρα – Τετάρτη: 17.15 
– 19.40
Το φάντασμα στο κέλυφος 3D
Προβολές: 22.15
Αίθουσα 5 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 11.15
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.15
Η εποχή των παγετώνων: Σε τροχιά 
σύγκρουσης (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Πέμπτη: 18.15
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Πρβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.45
Power Rangers
Προβολές: Σάββατο - Τετάρτη: 18.15
Μπάτε σκύλοι αλέστε
Προβολές: Παρασκευή: 18.15
Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου 
Προβολές: Σάββατο - Τετάρτη: 20.45
Sully 
Προβολές: Παρασκευή: 20.45
Αντιρρησίας συνείδησης
Προβολές: Παρασκευή: 23.00
Deadpool
Προβολές: Πέμπτη: 20.45
Λόγκαν
Προβολές: Σάββατο - Τετάρτη: 23.10
Ο λογιστής

Προβολές: Πέμπτη: 23.00
Αίθουσα 6 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: 19.15, Σάββατο και Κυριακή: 
11.45 – 14.15 – 16.45 – 19.15
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους) 
Προβολές: 21.45
Αίθουσα 7 (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη) 
Προβολές: 17.45, Σάββατο και Κυριακή: 
12.45 – 15.15 – 17.45 
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους) 
Προβολές: 20.15
Το δέλεαρ του διαβόλου
Προβολές: 22.45

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληρο-
φορίες: 2310290290, κρατήσεις: 14560, 
online: www.odeon.gr & www.i-ticket.gr) 
Αίθουσα 1 (DTS-Dolby)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: 18.00
Το φάντασμα στο κέλυφος 3D
Προβολές: 20.00 - 22.30
Αίθουσα 2 (Dolby Digital)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.10
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 19.10
Λόγκαν
Προβολές: 22.00
Αίθουσα 3 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: 18.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μεταγλωτ-
τισμένη)
Προβολές: 20.30
Τρέξε!
Προβολές: 23.10
Αίθουσα 4 (Dolby)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 19.00, Σάββατο και Κυριακή: 
17.00 – 19.00
Το δέλεαρ του διαβόλου

 («The Distinguished Citizen») 
Σκηνοθεσία: Γκαστόν Ντουπρά και Μαριάνο Κον 
Παίζουν: Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ντάντι Μπριέβα, Αντρέα Φριγκέριο

Ο Αργεντίνος συγγραφέας Ντανιέλ Μαντοβάνι που ζει στην Ευρώπη εδώ και τριάντα 
χρόνια αγγίζει το αποκορύφωμα της καριέρας του κερδίζοντας το Νόμπελ Λογοτε-
χνίας αλλά περνά τη δική του κρίση, έμπνευσης και …ηλικίας. Τα πολυδιαβασμένα 
βιβλία του περιστρέφονται πάντα γύρω από τη ζωή στο Σάλας, το χωριό όπου γεννή-
θηκε και δεν έχει επισκεφθεί από τότε που ήταν νέος. Όλα θα αλλάξουν όταν δέχεται 
την πρόσκληση του δήμαρχου του Σάλας να επισκεφτεί τη γενέτειρά του προκειμένου 
να του απονεμηθεί μετάλλιο και να ανακηρυχτεί Επίτιμος Πολίτης. Ο Ντανιέλ αποφα-
σίζει να κάνει το ταξίδι και οραματίζεται μια θριαμβευτική επιστροφή στον τόπο που 
γεννήθηκε, ένα ταξίδι για να ξαναβρεθεί με παλιούς φίλους και τοπία της νιότης του. 
Αλλά περισσότερο από όλα μια επιστροφή στην καρδιά της λογοτεχνίας του, στην 
πηγή της έμπνευσης του. Όταν φτάνει εκεί, ο Ντανιέλ θα διαπιστώσει σταδιακά ότι 
η σχέση του με τη γενέθλια γη και τους κατοίκους της δεν είναι ακριβώς αυτή που 
φαντάζεται. Η αρχική ζεστή υποδοχή της μικρής πόλης στον Επιφανή Πολίτη της θα 
εξαφανιστεί και παλιές αντιπαραθέσεις και μυστικά θα έρθουν στην επιφάνεια…

Η ταινία βραβεύτηκε στη με το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για τον Όσκαρ Μαρτίνεζ, 
ενώ κέρδισε και το Βραβείο Κοινού στο τελευταίο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 

(«Ghost in the Shell») 
Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Σάντερς 
Παίζουν: Σκάρλετ Γιοχάνσον, Τακέσι Κιτάνο, Μάικλ Πιτ, 
Πιλού Ασμπεκ, Ζιλιέτ Μπινός

Η ταινία μας μεταφέρει στο κοντινό μέλλον όπου, η Σκάρλετ 
Γιοχάνσον στο ρόλο της Ταγματάρχη, ενός ιδιότυπου, 
υβριδικού πλάσματος, μίας cyborg αστυνομικού, ηγείται 
μιας επίλεκτης δύναμης, του Τομέα 9, με αποστολή να στα-
ματήσει έναν πανίσχυρο εχθρό, μια τρομοκρατική οργάνωση 
που χακάρει το μυαλό των ανθρώπων κι έτσι τους ελέγχει.

Το δημοφιλές ιαπωνικό manga Ghost in the Shell μεταφέ-
ρεται από τον Ρούπερτ Σάντερς («Η Χιονάτη και ο Κυνηγός») 
στον κινηματογράφο, όπου μεταξύ τεχνολογίας και κυβερ-
νοχώρου, η Ταγματάρχης, που της έχουν γνωστοποιήσει ότι 
την έσωσαν από βέβαιο θάνατο σε ατύχημα προκειμένου 
να σώζει, καθώς είναι πλέον άτρωτη, άλλους ανθρώπους, 
προσπαθεί να ανακαλύψει το παρελθόν της, και το λόγο που 
τη μετέτρεψαν σε ένα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, αλλά 
χωρίς αισθήματα…

«Ο επιφανής πολίτης»«Το φάντασμα στο κέλυφος»
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Προβολές: 21.00 – 23.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital JBL 5000)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.30 
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 18.30 – 21.00 – 23.30
Αίθουσα 6 (Dolby Digital)
Power Rangers
Προβολές: 17.50 – 20.30
Suburra: Υπόγεια Πόλη
Προβολές: 23.10
Αίθουσα 7 (Dolby Digital)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.10
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 18.50 - 21.30 
Αίθουσα 8 (Dolby Digital)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 16.00 
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: 18.00
Αναζητώντας την αλήθεια
Προβολές: 20.40 – 23.20

ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΠΡΩΗΝ 
STER (Εμπορικό Κέντρο «Μακε-
δονία», Πυλαία, κρατήσεις από 
σταθερό: 8018017837 και από 
κινητό: 2108092690, online: www.
stercinemas.gr) 
Αίθουσα 1 (Dolby Digital EX D)
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 20.00 – 22.30, Σάββατο και 
Κυριακή: 17.20 - 20.00 – 22.30
Αίθουσα 2 (Dolby Digital D.T.S)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 

Προβολές: 18.30, Σάββατο και Κυριακή: 
16.30 – 18.30
Το δέλεαρ του διαβόλου
Προβολές: 20.30 – 22.40
Αίθουσα 3 (Dolby Digital D.T.S.)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 3D
Προβολές: 18.10, Σάββατο και Κυριακή: 
16.10 – 18.10
Power Rangers 
Προβολές: 20.20
Suburra: Υπόγεια Πόλη
Προβολές: 23.10
Αίθουσα 4 (Dolby Digital D.T)
Power Rangers 
Προβολές: 19.20 – 22.00, Σάββατο και 
Κυριακή: 16.50 - 19.20 – 22.00
Αίθουσα 5 (Dolby Digital D.Τ)
Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 
(μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.50
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: 18.00
The Last Face
Προβολές: 20.40
Θάρρος ή Αλήθεια
Προβολές: 23.20
Αίθουσα 6 (Dolby Digital D.T)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 17.00
Παράνομες ζωές
Προβολές: 19.50 – 22.10
Αίθουσα 7 (Dolby Digital D.T)
Η ταινία Lego Batman (μεταγλωττι-
σμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.15
Αναζητώντας την αλήθεια
Προβολές: 18.10
Φοβού τον πεθερό
Προβολές: 20.50

Τρέξε!
Προβολές: 23.00
Αίθουσα 8 (Dolby Digital D.T.S)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: 19.00, Σάββατο και Κυριακή: 
16.00 – 19.00
Το φάντασμα στο κέλυφος 3D
Προβολές: 23.00
Αίθουσα 9 (Dolby Digital D.T.S)
Τραγούδα! (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.00 
– 17.40
Αναζητώντας την αλήθεια
Προβολές: 20.10 – 22.50
Αίθουσα 10 (Dolby Digital D.T.S.)
Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό 
(μεταγλωττισμένη) 
Προβολές: 19.30, Σάββατο και Κυριακή: 
15.30 – 17.30 – 19.30
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (με 
υπότιτλους)
Προβολές: 21.30
Αίθουσα 11 (Dolby Digital EX, D.T.S.)
Βαϊάνα (μεταγλωττισμένη)
Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 15.40
Το φάντασμα στο κέλυφος
Προβολές: 18.20 - 21.00

ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART (Αγ. Παντελεήμονος 
10 , Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα, τηλ: 
2310208007)
Η Πεντάμορφη και το Τέρας (μετα-
γλωττισμένη)
Προβολές: Παρασκευή – Κυριακή: 16.00
Έξοδος 1826
Προβολές: 18.15
Το κρύο της Τραπεζούντας
Προβολές: 19.50 
Moonlight
Προβολές: 22.00
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«Το δέλεαρ του διαβόλου» «Αναζητώντας την αλήθεια» «Παράνομες ζωές»

«Η μεγάλη ουτοπία»

«Raw»

«Ciao amore… Dalida»

(«The Devil’s Candy») 
Σκηνοθεσία: Σον Μπερν 
Παίζουν: Ίθαν Έμπρι, Σίρι Άπλμπι, Προύτ Τέιλορ Βινς, Κιάρα Γκλάσκο

Ο Τζέσι (Ίθαν Έμπρι), ένας αγωνιζό-
μενος καλλιτέχνης, η νεαρή σύζυγός 
του, η Άστριντ (Σίρι Άπλμπαϊ), και η 
κόρη τους Ζόι (Κιάρα Γκλάσκο), αγο-
ράζουν το σπίτι των ονείρων τους, 
όταν η αξία του τελευταίου πέφτει 
κατακόρυφα εξαιτίας της σκοτεινής 
ιστορίας που κουβαλάει. Οι ζωές 
όλων αρχίζουν να περιπλέκονται, 
όταν ο Τζέσι γίνεται φερέφωνο 
της φωνής του Σατανά και όταν 
εμφανίζεται ξαφνικά ο Ρέι (Προύιτ 
Τέιλορ Βινς), ο… ιδιόρρυθμος γιος 
της οικογένειας που έμενε στο σπίτι 

πριν, απαιτώντας να επιστρέψει εκεί και παθαίνοντας εμμονή με την Ζόι. Σύντομα, γίνεται 
ξεκάθαρο πως ο Ρέι και ο Τζέσι επηρεάζονται από τις ίδιες σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες 
αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για την οικογένεια…

Ο κλασικός μύθος της γερμανικής λαϊκής παράδοσης με πρωταγωνιστή τον Μεφιστοφελή 
και τον Φάουστ –όπου ο δεύτερος «πουλά» την ψυχή του στο δαίμονα, με αντάλλαγμα 
ανεξάντλητη γνώση και υλικές απολαύσεις.

Σημειώστε πως ο πρωταγωνιστής Ίθαν Έμπρι έχει τη δική του punk, hardcore speed metal 
μπάντα. Ονομάζονται Southern Comfort Colonic.

(«The Shack») 
Σκηνοθεσία: Στιούαρτ Χαζελντάιν 
Παίζουν: Σαμ Ουόρθινγκτον, Οκτάβια Σπένσερ, Τιμ ΜακΓκρόου, Ράντα Μίτσελ

Βασισμένη στο best-
seller των New York 
Times, η ταινία μας 
μεταφέρει στο εμψυχω-
τικό ταξίδι εσωτερικής 
αναζήτησης ενός πατέρα. 
Μετά από μία οικογε-
νειακή τραγωδία, ο Μακ 
(Σαμ Ουόρθινγκτον), 
βυθίζεται στην κατάθλιψη, 
κάτι που τον οδηγεί 
στην αμφισβήτηση των 
πιστεύω του. Την ώρα που 
αντιμετωπίζει μία βαθιά 
κρίση πίστεως, θα λάβει 
ένα μυστηριώδες γράμμα 
που τον καλεί σε μία απο-

μονωμένη καλύβα στο ορεινό Όρεγκον. Παρά τις αρχικές του αμφιβολίες, ο Μακ 
θα πάει στην καλύβα, όπου και θα συναντήσει μία αινιγματική τριάδα ανθρώπων, 
με προεξάρχουσα μία μυστηριώδη γυναίκα με το όνομα «Πατέρας». Μέσα από 
αυτή τη συνάντηση, ο Μακ θα ανακαλύψει τις σημαντικές αλήθειες που θα τον 
βοηθήσουν να αλλάξει την αντίληψή του για την προσωπική του τραγωδία, και θα 
αλλάξουν τη ζωή του για πάντα…

(«Trespass Against Us») 
Σκηνοθεσία: Άνταμ Σμιθ 
Παίζουν: Μάικλ Φασμπέντερ, Μπρένταν Γκλίζον, Λίντσεϊ 
Μάρσαλ, Κίλιαν Σκοτ, Ρόρι Κίνεαρ, Σον Χάρις

Τρεις γενιές της διαβόητης οικογένειας Cutler ζουν παράνομα 
στην καταπράσινη και ειδυλλιακή εξοχή του Gloucestershire 
της Αγγλίας. Ο καιρός περνάει κυνηγώντας, κλέβοντας και 
βασανίζοντας την αστυνομία στην καρδιά της πιο ακριβής περι-
οχής της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Τσαντ (Φασμπέντερ) βρίσκεται 
διχασμένος ανάμεσα στον σεβασμό για τον πατέρα του, τον 
Κόλντι (Γκλίζον) και την επιθυμία να εξασφαλίσει μια καλύτερη 
ζωή για τη γυναίκα του, την Κέλι (Μάρσαλ) και τα παιδιά τους.  
Όταν ο Κόλντι καταστρώνει σχέδιο να ληστέψει ένα αρχοντικό 
που βρίθει από θησαυρούς, ο Τσαντ βρίσκεται αντιμέτωπος 
με μια επιλογή που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του για πάντα. 
Μπορεί να ακολουθήσει την πεπατημένη και να ανταποκριθεί 
στο κάλεσμα του πατέρα του ως άξιος γιος και διάδοχος, ή 
πρέπει να σπάσει τα δεσμά και να χαράξει το δικό του μονοπάτι; 
Ο νόμος τους καταδιώκει πιο άγρια από ποτέ, ο πατέρας 
σφίγγει τον κλοιό γύρω από την οικογένεια, οι συντοπίτες είναι 
προκατειλημμένοι απέναντι τους και ο Τσαντ ανακαλύπτει ότι η 
μοίρα του ίσως να μην είναι πια στα χέρια του…

Τοποθετημένη στην ειδυλλιακή εξοχή της Αγγλίας, η ταινία λει-
τουργεί σε πλήρη αντίθεση καθώς διαδραματίζεται στα πλαίσια 
μιας περιπλανώμενης κοινότητας εγκληματιών που έχουν τους 
δικούς τους κανόνες, ακόμα και τη δική τους διάλεκτο.

(«The Great Utopia») 
Σκηνοθεσία: Φώτος Λαμπρινός 
1917-2017: Ένας αιώνας από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το 
μεγάλο όραμα που συνεπήρε εκατομμύρια ανθρώπους σ’ όλο τον 
πλανήτη, γέννησε μεγάλες ελπίδες, όνειρα, οράματα και μαζί 
εξεγέρσεις, πολέμους, καταστροφές, που σημάδεψαν ανεξίτηλα 
ολόκληρο τον εικοστό αιώνα. Έναν αιώνα που έζησε τη μεγαλύτερη 
ουτοπία που γέννησε ποτέ η ανθρωπότητα. Ένα ντοκιμαντέρ με 
πλούσιο αρχειακό υλικό που αφηγείται την πρώτη κρίσιμη διαδρομή 
(1917-1934) αυτού του οράματος. Αντιπαραθέτει, με απολύτως 
ηλεγμένα ιστορικά τεκμήρια, την πτώση του Τσάρου, την έκρηξη του 
«Οκτώβρη», την κυριαρχία των Μπολσεβίκων, τον εμφύλιο πόλεμο, 
την αποτυχία του «πολεμικού κομ μουνισμού», την αναστροφή του 
Λένιν με τη Νέα Οικονομική Πολιτική (ΝΕΠ), την κολοσσιαία έκρηξη 
της σοβιετικής κοινωνίας σε όλους τους τομείς: κοινωνικές παροχές, 
ελεύ θερο εμπόριο, αγροτική παραγωγή, εκπαίδευση, ρόλος της 
γυναίκας, τέχνη, ποίηση, λογοτεχνία, θέατρο, εικαστικές τέχνες, 
αρχιτεκτονική, μουσική, κινηματογράφος…

Σκηνοθεσία: Ζουλιά Ντουκουρνό 
Παίζουν: Γκαράνς Μαριγιέ, Έλα Ρουμπφ, Ραχάλ Ναΐτ Ουφέγια, 
Λοράν Λουκάς, Μπουί Λανέρ

Στην οικογένεια της Ζιστίν είναι όλοι κτηνίατροι. Και χορτοφάγοι. Στα 
16 χρόνια της είναι μια πολλά υποσχόμενη μαθήτρια. Όταν ξεκινήσει 
τις σπουδές της στην κτηνιατρική εισέρχεται σε ένα παρακμιακό, 
ανελέητο κι επικίνδυνα αποπλανητικό κόσμο. Η πρώτη της εβδο-
μάδα εκεί είναι γεμάτη με περίεργα τελετουργικά. Αποφασισμένη 
να γίνει αποδεκτή σ’ αυτό τον κόσμο, απομακρύνεται από τις 
αρχές της και δοκιμάζει ωμό κρέας για πρώτη φορά. Σύντομα θα 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεων της, καθώς η πραγματική 
της φύση αναδύεται…

Με την πρώτη της ταινία (τρόμου) η Ντουκουρνό από το Βέλγιο, 
κέρδισε το βραβείο της FIPRESCI στην Εβδομάδα Κριτικής στις 
Κάννες.

(«Dalida») 
Σκηνοθεσία: Λίζα 
Αζουέλος 
Παίζουν: Σβέβα Αλβιτί, 
Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, 
Ζαν - Πολ Ρουβέ, 
Νικολά Ντουβοσέλ, 
Αλεσάντρο Μπόργκι, 
Βαλεντίνα Κάρλι

Από τη γέννησή της στο Κάιρο το 1933 ως την πρώτη συναυλία της 
στο θέατρο Olympia στο Παρίσι το 1956, από το γάμο της με τον 
Λουσιέν Μορίς μέχρι το απόγειο της ντίσκο σκηνής, από το αποκα-
λυπτικό της ταξίδι στην Ινδία μέχρι τη διεθνή επιτυχία του «Gigi L’ 
Amoroso». Παρά τον τραγικό της θάνατο, το αστέρι και το απίστευτο 
ταλέντο της Δαλιδά, της μεγάλης ντίβας της ευρωπαϊκής μουσικής, 
συνεχίζει να λάμπει μέχρι και σήμερα.

Η ομώνυμη ταινία που εξιστορεί την ταραχώδη ζωή της, είναι ένα 
συγκινητικό, τραγικό πορτρέτο μιας συναισθηματικά περίπλοκης κι 
αντισυμβατικής γυναίκας που έζησε σε μια συμβατική εποχή, μιας 
γυναίκας που γεννήθηκε για να γίνει σταρ…
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#ατζέντα_θεάτρου
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 
1 Απριλίου στις 21:00 η παράσταση «Rose is a rose is 
a rose» από τη θεατρική ομάδα Ομάζ ΑΜΚΕ, Κυριακή 
2 Απριλίου στις 20:00 το «Playback Theatre» από 
τη θεατρική ομάδα AquNa This και την Παρασκευή 
7 Απριλίου στις 21:00 η παράσταση «Κόσμοι σε 
πόλεμo» από τη θεατρική ομάδα Ubu Art Crew. 
Είσοδος ελεύθερη.

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

«Δέκα μικροί νέγροι» από το ομώνυμο μυθιστόρη-
μα της Agatha Christie σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρα-
τζεσκάκη. Παίζουν οι ηθοποιοί: Κορίνα Αλεξανδρίδου, 
Ελένη Βουτυρά, Νίκος Γεωργάκης , Κώστας Ζέκος, 
Γιώργος Ζώης, Μαρία Καμακάρη, Γιάννης Νικολάου, 
Αννέτα Παπαθανασίου, Σάββας Πασχαλίδης, Οδυσσέας 
Σταμούλης. Φωνή κατήγορου: Μπάμπης Χατζηδάκης. 
Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 1 Απριλίου στις 
18:15 και στις 21:00 & Κυριακή 2 Απριλίου στις 
19:30. Εισιτήρια: 16€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητι-
κό – ανέργων – άνω των 65).

Θέατρο ΑΛΣΟΣ - Φώφης Πατίκα
(Βασιλικά, τηλ: 6984 010 559)

«Το έξυπνο πουλί» σατιρική κωμωδία του Ζωρζ 
Φεντώ, με πρωτότυπο τίτλο “Le dindon” (“Η γαλο-
πούλα”) σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία 
του Βαγγέλη Οικονόμου, από τη Θεατρική Ομάδα 
Βασιλικών. Παίζουν οι ηθοποιοί: Βάσω Καραβασίλη 
-Πωλίνα Μπιζέρα, Σάκης Τασιάδης, Κοσμάς Κόττης, 
Βαγγελιώ Τσαπρούνη, Γρηγόρης Γιαννακούδης, Ιωάννα 
Δουβίτσα -Φανή Στυλιανού, Μαρίνα Κεντρωτή, Νίκος 
Γλιάς, Ρένα Θωμαΐδου, Βίκυ Γραφιαδέλλη, Στέλλα 

Αγγελακέρη, Γιάννης Κανατάς, Ευθυμία Παπαδοπού-
λου, Εύη Πετσή -Φανή Στυλιανού, Γιώργος Κολοβός. 
Παραστάσεις: Σάββατο 1, Κυριακή 2 & Δευτέρα 3 
Απριλίου στις 21:00.

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

«Κοντσέρτο για Μία Μέρα που Πέρασε» η Φιλο-
μήλα, η φιλόμουσος δηλαδή, και η ζωή της ολόκληρη 
ένα πέτρινο δωμάτιο, της Γεωργίας Βεληβασάκη σε 
σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αθυρίδη. Η παράσταση 
υποστηρίζεται από video projection και θα γίνει 
σε συνθήκες black box - οι θεατές θα βρίσκονται 
επί σκηνής μαζί με τους ηθοποιούς-ερμηνευτές. 
Ερμηνεύουν οι: Γεωργία Βεληβασάκη, Κωνσταντίνος 
Αθυρίδης, Ανδρέας Ζιάκας. Παραστάσεις: Κυριακή 
2, Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Απριλίου στις 21:00. Εισιτή-
ρια: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικό, ανέργων, 
ατέλειες)

«Το Ψωμί της Νινευί» αφήγηση της ιστορίας δύο 
προσφύγων 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 1 9:00. 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 Τουμασά-

του, Μάριο Αθανασίου, Κώστα Αποστολάκη, Σοφία 
Μανωλάκου, Άρη Τσάπη, Κωνσταντίνα Κομμάτα, Σπύρο 
Πούλη. Παραστάσεις: Παρασκευή στις 21:15 και Σάβ-
βατο & 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)

«Σωσίβιος» μια κωμική ιστορία του Στέλιου Ναλ-
μπάντη σε σκηνοθεσία Δέσποινας Πανταζή. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Δημήτρης Αϊναλής, Λίνα Αλιχανίδου, 
Μιχάλης Ζουριδάκης, Βάγια Θώμου, Γιώργος Κυργί-
δης, Στράτος Λαζαρίδης, Στέλιος Ναλμπάντης, Μαρία 
Προδρόμου,  Κατερίνα Σταμνά, Θοδωρής Τρεμόπουλος, 
Κώστας Τσουγκράνης, Αγγέλα Χατζηβασιλειάδου, 
Κική Ψαράκη. Τελευταία παράσταση: Σάββατο 1 
Απριλίου στις 18:00. Εισιτήρια: 8€ (γενική είσοδος), 
5€ (ατέλειες).

«Θα Πεθάνω αν Πεθάνεις» ένα έργο που μιλά 
για την εγκατάλειψη, τη μη αποδοχή και την άρνηση, 
της Σουηδής συγγραφέως Anna Maria Nygren σε 
σκηνοθεσία Έλενας Πέγκα και μετάφραση Βασίλη Πα-
παγεωργίου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Βουβάκης, 
Ορέστης Καρύδας, Κατερίνα Μισιχρόνη, Αλεξάνδρα 
Ταβουλάρη. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 1 
& Κυριακή 2 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 12€ 
(γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο).

«Μακμπέττ» η επίκαιρη πολιτική αλληγορία σε 
μεταποκαλυπτικό φόντο, του συγγραφέα Ευγένειου 
Ιονέσκο σε σκηνοθεσία Δημητρίου Χατζηθεοδοσίου. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκος Πολοζιάνης, Χρήστος 
Ντόβας, Εφη Σισμανίδου, Μάριος Ζαρδαβάς, Ιόλη 
Ραγκούση, Νίκος Κορεξιανός, Δημήτρης Ελιάς. 
Τελευταίες παραστάσεις: Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 
Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 
8€ (μειωμένο).

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

«Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας» η 
αργοναυτική εκστρατεία σε κείμενο Παρασκευά 
Καρασούλου και σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ναταλία Λαμπαδάκη, Γιάννης 
Διονυσίου, Στρατής Ανούδης, Απόλλων Δρικούδης, 
Ευτυχία Σπυριδάκη, Νικόλας Βατικιώτης, Δημήτριος 
Χατζηθεοδοσίου, Μελίνα Ατρείδου, Ηλίας Τσάκωνας, 
Άννα Μανούδη, Ιωάννα Δημητριάδου, Daniel Arrando, 
Βαγγέλης Γεωργιάδης, Λάζαρος Βρουλάκος. Παρα-
στάσεις: Σάββατο 1 Απριλίου στις 18:00 & Κυριακή 2 
Απριλίου στις 11:30. Εισιτήρια: 10€, 7€.

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. Τελευταίες 
παραστάσεις: Σάββατο 1 Απριλίου στις 21:30 και Κυ-
ριακή 2 Απριλίου στις 17:00. Εισιτήρια: 10€ (γενική 
είσοδος), 8€ (μειωμένο).

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

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

press@karfitsa.gr
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«Το Πείραμα» του Edward Albert, σε σκηνοθε-
σία Χριστίνας Μαγκάκη με τον Γρηγόρη Μήτα στον 
κεντρικό ρόλο, τον Νίκο Παπάζογλου και την Μικαέλα 
Καλλινίκου. Το έργο είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. 
Παραστάσεις: Σάββατο 1 & Παρασκευή 7 Απριλίου 
στις 21:30. Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 7€ 
(φοιτητικό) 5€ (ΑμεΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι).

Κινηματοθέατρο «Αλέξανδρος»
(Εθνικής Αμύνης 1)

«Πάμε Πρεμιέρα ή Τι απέγινε ο Σερ Πέρσιβαλ;», 
μια κωμωδία για τον γοητευτικό κόσμο των θεατρι-
κών παρασκηνίων του Rick Abbott σε σκηνοθεσία του 
Κορνήλιου Ρουσάκη από την Ομάδα Τέχνης «Θεατρά-
λε». Παράσταση: Σάββατο 01 Απριλίου στις 21:00. 
Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα του Κέντρου 
Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Καύκας, 
Βιβή Μιτσίσκα, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Αθανάσιος 
Ραφτόπουλος, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Δημήτρης 
Σιακάρας, Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιώργος Σφυρίδης, 
Εύα Σωφρονίδου, Χρύσα Τουμανίδου, Γιάννης Τσάτσα-
ρης, Θάνος Φερετζέλης, Ταξιάρχης Χάνος. Παράταση 

Παραστάσεων: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευ-
ή-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 Καλαβριανού. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος 
Γλάστρας, Αίγλη Κατσίκη, Γιώργος Κολοβός, Αγγελική 
Νοέα, Ορέστης Παλιαδέλης, Μαριάνθη Παντελοπού-
λου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Κωστής Ραμπαβίλας, 
Αρετή Σεϊνταρίδου, Έφη Σταμούλη, Ορέστης Χαλκιάς. 
Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευ-
ή-Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00.

Μονή Λαζαριστών
(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

«Γκιάκ» μια παράσταση ιστορικού περιεχομένου του 
Δημοσθένη Παπαμάρκου, σε διασκευή και σκηνοθεσία 
Γεωργίας Μαυραγάνη με τους Ιωάννα Δεμερτζίδου, 
Εμμανουήλ Κοντός, Νικόλαος Κουσούλης, Εμμανουέλα 
Μαγκώνη, Δημήτρης Μορφακίδης, Μιχάλης Σιώνας, 
Άννη Τσολακίδου. Παραστάσεις: Σάββατο 1 Απριλίου 
στις 18:00 και στις 21:00 & Κυριακή 2 Απριλίου 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 Νταρα-
κτσής, Λίλιαν Παλάντζα, Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Χάρης Παπαδόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Θάλεια 
Σκαρλάτου, Τζένη Σκαρλάτου, Θόδωρος Σκούρτας, 
Μάρα Τσικάρα, Κοραλία Τσόγκα,  Μαρία Χατζηϊωαν-
νίδου,  Άννη Χούρη. Παραστάσεις: Τετάρτη 18:00, 
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 20:00, Κυριακή 19:00.

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

«Δε σε ξέχασα ποτέ» μουσικοθεατρική παράσταση 
με αντικείμενο τον έρωτα στο πλαίσιο της προσφυ-
γιάς και της μετανάστευσης, του Λέοντα Α. Ναρ, σε 
σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία 
Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης. Ακούγονται οι: Στέλλα 
Καμπουρίδου, Γιώργος Μιναχείλης, Ηλίας Σαρηγιαννί-
δης. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 1 Απριλίου 
στις 18:00 και στις 21:00 & Κυριακή 2 Απριλίου στις 
21:00. Εισιτήρια: 15€, 12€, 10€ (μαθητικό – φοιτητι-
κό – κάρτα ανεργίας – άνω των 65), 7€ (ομαδικό).

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

«Ο Εξορκισμός» από το θέατρο του Άλλοτε σε 
κείμενο Μαρίας Ράπτη και σκηνοθεσία Βαρβάρας 
Δουμανίδου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Όλγα Καλαμά-
ρα, Δημήτρης Βασιλειάδης, Βαρβάρα Δουμανίδου, 
Τζώρτζια Βογιατζόγλου, Στέργιος Κωνσταντζίκης. 
Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 
18 ετών. Τελευταίες παραστάσεις: Σάββατο 1 & 
Κυριακή 2 Απριλίου στις 21:00. Εισιτήρια: 10€.

Radio City 
(Λεωφ. Βασ. Όλγας 11 - Παρασκευοπούλου 9 
Φάληρο, τηλ: 2310 824 970, 2310 819 153)
«Άμλετ ο Β’» κωμωδία του Σάμιουελ Μπόμπρικ, 
σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη και μετάφρα-
ση Ερρίκου Μπελιέ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος 
Κωνσταντίνου, Χριστίνα Τσάφου, Βάσω Γουλιελμάκη, 
Γιώργος Χατζής, Πάνος Σταθακόπουλος, Βλαδίμηρος 

Κυριακίδης, Κωνσταντίνος Κυριακού, Χρήστος Γιάν-
ναρης, Γιάννης Ζαράγκαλης. Παραστάσεις: Σάββατο 
1 Απριλίου στις 18:30 και 21:30, Κυριακή 2 Απριλίου 
στις 19:30, Τετάρτη 5 Απριλίου στις 20:00, Πέμπτη 6 
& Παρασκευή 7 Απριλίου στις 21:30. Εισιτήρια: 20€ 
(πλατεία), 17€ (λαϊκή απογευματινή Σαββάτου), 17 € 
(εξώστης), 14€ (φοιτητές-παιδικά-ΑμεΑ-άνεργοι), 
15€ (πολύτεκνοι-άνω των 65).

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

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

Θέατρο Άρατος 
Η πρόταση της εβδομάδας

(Μοσκώφ 12, τηλ: 2315 312 487)

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

#ατζέντα_θεάτρου
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Στην Μαύρη Τρύπα θα εμφανιστεί η Πέννυ Μπαλ-
τατζή, την Κυριακή 2 Απριλίου. Προσέλευση: 
21:00. Εισιτήριο θεάματος: 10€. Προπώληση: 8€. Ση-
μεία Προπώλησης: Έντεχνον, Σάρωθρον (Λαδάδικα), 
Harry’s Spot (Σβώλου), Καφέ Ηλιοτρόπιο (Πλατεία 
Ναυαρίνου), Καφέ Διώροφον (Καλαμαριά). Τηλ. κρα-
τήσεων: 2310.510081. Στις πρώτες 70 κρατήσεις θα 
δοθεί 1 cd από την δισκογραφία της Πέννυς.

Η Πέννυ Μπαλτατζή, το κορίτσι με τη βελούδινη φωνή 
που άνοιξε δρόμους swing στην Αθήνα, μέσα από ένα 
εξωτικό χαρμάνι ήχων και ξέφρενων ρυθμών, με το 
γνωστό μποέμικο στιλ του καλλιτέχνη που μαγεύει 
σκορπάει γύρω του κέφι, ανεμελιά, ενέργεια και δύ-
ναμη. Η Πέννυ και οι δεξιοτέχνες μουσικοί της εξε-
ρευνούν ένα νέο, μεθυστικό ήχο με λάτιν και μπάλκαν 
ρούμπες, μάμπο ιταλιάνο, τσα τσα, σουινγκ, τζαζ.

Ο Παύλος Παυλίδης με τους ανανεωμένους 
B-movies επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη και στο  
Μύλος Club, στις 7 Απριλίου. Ώρα προσέλευσης: 
21:30 / Ώρα έναρξης: 22:30. Εισιτήριο θεάματος: 12 
ευρώ. Προπώληση: 10 ευρώ.  Σημεία Προπώλησης: 
Έντεχνον, Σάρωθρον - Καφέ Διώροφο (Καλαμαριά), 
Stereodisc, Harry’s Spot (Σβώλου). Στο εισιτήριο δεν 
περιλαμβάνεται ποτό και είναι μόνο είσοδος θεά-
ματος της συναυλίας, καθώς και δεν εξασφαλίζει 
θέση καθημένου. Σε περίπτωση που θέλετε να εξα-
σφαλίσετε θέση καθημένου πριν την ημερομηνία 
της συναυλίας μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2310 
510081

Μετά την περσινή εμφάνιση στο κλείσιμο των Δη-
μητρίων τον Οκτώβρη του 2016 επανέρχονται αυτή 
τη φορά με νέα σύνθεση. Θα μας ξεναγήσουν στις 
μουσικές διαδρομές του αγαπημένου τραγουδο-
ποιού τόσο από την αξέχαστη εποχή των “ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΣΠΑΘΙΩΝ” όσο και από τη μεταγενέστερη πορεία του.

Ένα άκρως underground techno event έχοντας ως καλεσμένο τον Άγγλο dj και παραγωγό Ø PHASE και τον Ιταλό dj και παραγωγό Alessandro Nero, θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 7 Απριλίου, στο Block 33. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 23:00. Τιμή εισιτηρίων στην προπώληση (50 early bird): 8 ευρώ και presale: 10 ευρώ, ενώ στο 
ταμείο 14 ευρώ. Αγοράστε τα εισιτήριά σας από τα καταστήματα: Underground στη Δημητρίου Γούναρη 20,  Delos Tattoo στην  Ικτίνου 7 και  Αν. Θράκης 1 με Κλεάνθους 
Κ.Τούμπα,  Hostel 9 στη Λ. Νίκης 9,  Pizza Poselli στη Βηλαρά 2,  Αρχοντής στην Αριστοτέλους 25.  Public στο www.public.gr,  Ιανός στο www.ianos.gr,  Seven Spots στο 
www.sevenspot.gr

Το Σάββατο 1 Απριλίου το Synthetic επιστρέφει με τους Function και Silent Servant, στον πολυχώρο WE. Οι 
πόρτες ανοίγουν στις 22:30. Tιμή εισιτηρίου 15 ευρώ στην προπώληση και 18 ευρώ στο ταμείο. Δύο γίγαντες της 
Techno και πρώην συνεργάτες στη θρυλική κολεκτίβα Sandwell District, έρχονται στη Θεσσαλονίκη για μια σπά-
νια συνάντηση και ένα party που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το πότε θα τελειώσει. To άνοιγμα της βραδιάς 
αναλαμβάνουν σε ένα vinyl only set, δύο resident DJs του Synthetic, οι G.Kouros και Thomas Numan.

Το Σάββατο 1 Απριλίου, ο Γιάννη Κότσιρας, θα κά-
νει μια στάση στη Θεσσαλονίκη από την χειμερινή 
περιοδεία του και θα εμφανιστεί στο Fix Factory of 
Sound. Oι πόρτες ανοίγουν στις 21:00. Τιμές εισιτη-
ρίων: 13 ευρώ (προπώληση ορθίων), 15 ευρώ (τα-
μείο), 25ευρώ (καθήμενοι με ποτό). Σημεία προπώ-
λησης: www.viva.gr / 11876 (τηλεφ.) / Seven spots / 
Reload / Media Markt / Βιβλ. Ευριπίδης / ΣΑΡΩΘΡΟΝ. 
Κρατήσεις: 2310 500 670.

Με το μεράκι που τον χαρακτηρίζει, έφτιαξε ένα 
πρόγραμμα γεμάτο ένταση και κέφι, όπου πρωτα-
γωνιστούν τα νέα του τραγούδια –ανάμεσά τους το 
«Κάθε φορά» και το “Ποιο παραμύθι να βρω”, που 
παίζουν ήδη στα ραδιόφωνα (και έχουν κιόλας κα-
ταφέρει να γίνουν από τα αγαπημένα μας!), αλλά και 
το ολοκαίνουριο “Και θέλω εσένα” που ήδη άρχισε 
να ξεχωρίζει. Και φυσικά, ξεχωριστή θέση στο πρό-
γραμμα έχουν και παλιότερα αγαπημένα του τρα-
γούδια, κάποια που γνωρίζετε ήδη αλλά και άλλα 
που δεν περιμένατε ποτέ να ακούσετε, σε ένα μέ-
ρος του προγράμματος με απρόβλεπτες συνέπειες 
και συμπρωταγωνιστές τους μουσικούς. Μαζί του η 
Βιολέτα Ίκαρη. Μαζί του επί σκηνής, όπως πάντοτε, 
μία παρέα εξαιρετικών μουσικών: Άκης Κατσου-
πάκης: πλήκτρα, Άκης Γαβαλάς: τύμπανα, Γιάννης 
Γρυπαίος: μπάσο, Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, 
Κώστας Μιχαλός: κιθάρα.

Συνάντηση επί σκηνής για τον Βασίλη Λέκκα και την 
Dilek Koc την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 στο Άβατο live-
stage. Ώρα έναρξης: 22:30. Για εισιτήρια και κρατή-
σεις καλείτε στο 2310666869.

Οι καλλιτέχνες υπόσχονται μία μουσική διαδρομή 
που περνάει από τον Μ. Χατζιδάκι και τον Μ. Θεο-
δωράκη και φτάνει ως τους σύγχρονους δημιουρ-
γούς και τα χρώματα της παραδοσιακής αλλά και της 
λαϊκής μουσικής. Στο πλευρό του και η Θεσσαλονι-
κιά συνθέτρια Σοφία Νάτσιου, που έχει και την επι-
μέλεια του προγράμματος και της ενορχήστρωσης. 
Επί σκηνής και η Κατερίνα Δούκα, καθώς και ο τρα-
γουδιστής και κιθαρίστας Οδυσσέας Μαυρομάτης.

Πέννυ Μπαλταζή Παύλος Παυλίδης & Β Movies 

Oblivion Heart pr. Ø [Phase] & Alessandro Nero

Function & Silent Servant

Γιάννης Κότσιρας Βασίλης Λέκκας & Dilek Koc

Heartcore Fest Vol. II
Τις πύλες του στο κοινό άνοιξε την Παρασκευή 31 Μαρτίου το Heartcore Fest Vol.II, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του και σήμερα, Σάββατο 1 Απριλίου, στο Principal Club 
Theater. Η Straight from the Heart Records υπόσχεται για ακόμα μία χρονιά πανδαισία ήχων και μοναδικές στιγμές σε ένα μουσικό ταξίδι με πολλούς καλλιτέχνες. 
Ώρα έναρξης: 16:00. Τιμές εισιτηρίων: 12€ (μιας ημέρας – προπώληση)15€ (μιας ημέρας – ταμείο). Σημεία προπώλησης: Stereodisc Record Shop , 126 Clothing Store 
Thessaloniki , The Nephilim Metal Musicstore

Το line up περιλαμβάνει: Caliban, Miozän, Embrace The Paradox, Venues, Kin Beneath Chorus, Morphinject, Seasons A.C, Odd Crew, Show Your Face, As Orchids Wither, 
Sewn Mouth, Psyanide, Grapes in the Mouth, Con Artist, Till Devotion Fades, Streetwise (Larissa Hardcore), Inhuman Rage, Violent Chapter, Astrarot, Domination, Hearken 
To Their Agony, Foray Between Ocean, Atmt Music Project, Beyond Structure.

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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«Μια ατέλειωτη φυγή» 
«Σμύρνη - Κυνήγι 

μαγισσών» «Θυσία» «Υγρή Πόλη» 

Το ημερολόγιο μιας γυναίκας, η διαδρομή 
της, με τις ιστορίες προσώπων που έγιναν 
σταθμοί στη ζωή της. Ιστορίες ανθρώπινες 
και αληθινές. «Πάντα ήθελα να φεύγω. Να 
πετάει η ψυχή μου σαν τα πουλιά. Να νιώ-
θω τη γλύκα μιας ατέλειωτης φυγής. Όχι 
να φεύγω γι’ άλλους τόπους. Από την ίδια 
τη ζωή μου να φεύγω. Να ρίχνω τα «στοπ» 
στον δρόμο μου. Να γκρεμίζω τις πινακίδες 
που σηματοδοτούσαν διαδρομές. Να πατάω 
στις διαχωριστικές γραμμές. Ν’ αψηφώ τα 
όρια της ταχύτητας. Να φεύγω χωρίς προ-
ορισμό. Μια φυγή μέσα στην ίδια τη φυγή. 
Σα να με κυνηγούσε πάντα ο εαυτός μου. 
Και μόλις έβρισκα ένα ξέφωτο, να πάρω μια 
ανάσα, βρε αδερφέ, να στήσω μια σκηνή να 
ξαποστάσω, βαρούσε ο συναγερμός μέσα 
μου και με ξεκούφαινε. Φεύγοντας, άφησα 
πίσω μου πολλά σκουπίδια. Άφησα όμως, 
στη φούρια μου, και πράγματα πολύ σημα-
ντικά. Κάτι κοσμήματα, ας πούμε, ακριβά, 
που κάποιοι μου είχαν χαρίσει για να στολί-
σω την ψυχή μου...», γράφει.

1922, Σμύρνη. Το κατατρεγμένο κορίτσι 
επιβιβάζεται στο πλοίο της σωτηρίας του, 
με προορισμό την Αμερική. Το μυστικό της 
θα γίνει ο ίσκιος που θα την ακολουθεί για 
μια ζωή. 1989, Δημοτικό Κοιμητήριο Κυλ-
λήνης.Τα φτυάρια παλεύουν με το σκληρό 
χώμα πάνω από ένα αζήτητο μνήμα. Ξαφ-
νικά παγώνουν όλα. Η εκταφή ματαιώνεται. 
Το μνήμα θαρρείς πως αντιστέκεται, σαν να 
κρύβει μέσα του μια ολόκληρη ιστορία. Ζω-
ντανή. Στοιχειωμένη. 1993, Νέα Υόρκη.Το 
σημαδεμένο κορίτσι καταδύεται συχνά σε 
έναν αλλόκοτο εφιάλτη - φωτιά κι αντάρα, 
ουρλιαχτά και ολολυγμοί, και μια γυναικεία 
φιγούρα να ζητά από εκείνη κάτι… Άραγε τι; 
Ώσπου, μια παλιά φωτογραφία θα της γίνει 
εμμονή… ένα κυνήγι μαγισσών θα ξεκινή-
σει. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αλή-
θεια μέχρι να αναδυθεί στο φως, ακόμα κι 
αν άργησε μια ολόκληρη ζωή;

Εκδόσεις Καλέντης Εκδόσεις Ψυχογιός
Η Ρούσσα, μια όμορφη αρχοντοπούλα της 
Κρήτης, εκτοπίζεται από τους Ενετούς, 
όταν ο πατέρας της αρνείται να υποταχτεί 
στην εξουσία τους και επαναστατεί. Η γα-
λέρα που τη μεταφέρει στην εξορία πέφτει 
στα χέρια Οθωμανών κουρσάρων και μαζί 
με άλλες γυναίκες οδηγείται στο σκλαβοπά-
ζαρο της Κωνσταντινούπολης. Αγοράζεται 
σαν δούλα σε ένα καραβανσαράι της Αδρι-
ανούπολης, όπου οι συνθήκες διαβίωσής 
της είναι δραματικές. Ένα βήμα πριν τον θά-
νατο τη σώζει ένας όμορφος Θρακιώτης, ο 
Σεκίρ, και ο έρωτας που γεννιέται ανάμεσά 
τους είναι φλογερός.  Όμως και πάλι, η και-
νούρια αρχή στη ζωή της είναι γεμάτη ερω-
τηματικά. - Γιατί ακολουθεί την εκστρατεία 
του σουλτάνου Σουλεϊμάν; - Ποιος είναι ο 
ρόλος του Αχμέτ πασά; - Ποιος είναι ο Ιω-
άννης και πόσο επηρεάζει τη ζωή της; - Ο 
άνθρωπος-αίνιγμα; Μέχρι πού μπορεί να 
φτάσει; Χάνδακας – Κωνσταντινούπολη – 
Αδριανούπολη – Ρέθυμνο – Χάνδακας. Τα 
ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1550-1570 
δένονται άρρηκτα με τη μυθοπλασία και 
συνθέτουν μια μοναδική ατμόσφαιρα επο-
χής. Ευγενείς, σκλάβοι, αλήθειες, ψέματα, 
πασάδες, δούκες, έρωτες, πάθη, ίντριγκες, 
σωματέμποροι, αλογάρηδες, πειρατές ζω-
ντανεύουν στη Θυσία, το πρώτο βιβλίο της 
τριλογίας Οι δρόμοι της καταιγίδας. Ένα τα-
ξίδι σε σοκάκια αλλοτινών καιρών...

Εκδόσεις Διόπτρα
Ο Λεωνίδας είναι ο αξιοσέβαστος κουρέας 
της πόλης. Σοβαρός, εχέμυθος, μετρημέ-
νος, διατηρεί ένα κουρείο στη σκεπαστή 
αγορά. Ζει με την κόρη του και τη φιλάσθε-
νη γυναίκα του σ’ ένα παλιό νεοκλασικό. 
Η απρόσμενη επίσκεψη της Χλόης έρχεται 
να ταράξει την ήρεμη ζωή του. Το Παρίσι 
στοιχειώνει την Κομοτηνή. Ο ιδιόρρυθμος, 
φιλήδονος Ζαν περιπλέκει ακόμα τις ζωές 
τους. Σε ένα χωριό λίγο έξω από την πόλη, 
ο γοητευτικός, φιλόδοξος Ζαχαρίας θα 
συναντήσει τη συντηρητική Λαμπρινή, θα 
μαγευτεί από το ήθος της και θα κάνει τα 
πάντα για να την κατακτήσει. Ευτράπελα, 
μοιραίες συναντήσεις και πλήθος ιδιόμορ-
φων ανθρώπων στήνουν την τοιχογραφία 
μιας εποχής. Ήρωες βουτηγμένοι στα πα-
νανθρώπινα πάθη άλλοτε διάγουν μια ζωή 
συμβατική και άλλοτε πάλι παραδίδονται 
σε ανομολόγητες επιθυμίες. Μπορεί ο άν-
θρωπος να ορίσει τη μοίρα του; Μπορεί 
ένας έρωτας να σε αλλάξει για πάντα; Να 
στοιχειώσει τη ζωή, να καταπολεμήσει τον 
θάνατο; Ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε 
πολύ μπορεί να συνεχίσει να ζει απορρίπτο-
ντας τον ίδιο τον εαυτό του; Τι είναι τελικά 
πιο ισχυρό, το «πρέπει» ή το «επιθυμώ»; 
Η υγρή πόλη είμαι εγώ. Είμαστε εμείς. Η 
κοινωνία που ζούμε, όλα αυτά που καλού-
μαστε να βιώσουμε χωρίς να μας έχει προ-
ετοιμάσει κανείς. Το ποτάμι άλλοτε ξεσκε-
πάζει και άλλοτε ενώνει και ευλογεί. Η υγρή 
πόλη είναι μια πόλη μαγική.

Εκδόσεις Διόπτρα

της Αλκυονής Παπαδάκη της Ισμήνης Χ. Μπάρακλη της Φωτεινής Ναούμ της Άννας Γαλανού

Επιμέλεια: Παναγιώτα Γιδαροπούλου
press@karfitsa.gr #books
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Στην «Ιφιγένεια» σας ήρθαμε αντιμέτωποι – όσοι τη 
διαβάσαμε -με μια συγκλονιστική ιστορία κακοποί-
ησης παιδιού. Αποτυπώθηκε στο χαρτί με κυνισμό 
– τολμώ να πω – και μάλλον για ορισμένους σε ενο-
χλητικό βαθμό…

Μα γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αποφάσισα να γράψω μ’ 
αυτόν τον τρόπο τη συγκλονιστική ιστορία της. Θέλω 
να… ενοχληθούν οι αναγνώστες. Και όχι μόνο. Θέλω 
να ντραπούν και να εκνευριστούν. Το βιβλίο αυτό δεν 
γράφτηκε για να περάσουν… καλά. Ούτε φυσικά για 
να χαλαρώσουν. Επέλεξα έναν ωμό και σκληρό τρό-
πο να αποδώσω την αληθινή ιστορία. Να παραθέσω 
τα ίδια τα γεγονότα, με την ίδια πραγματική ωμότητα 
και αγριότητα που συνέβησαν. Είναι στο χέρι τους αν 
θέλουν να μ’ ακολουθήσουν ή να κλείσουν το βιβλίο. 
Οι αναγνώστες που θεωρούν - όπως κι εγώ- την κα-
κοποίηση ενός παιδιού το πιο ειδεχθές και αποτρόπαιο 
έγκλημα, δε θα πρέπει να ενοχληθούν. Θα πρέπει να 
ενώσουν τη φωνή τους με την κραυγή της Ιφιγένειας 
να σπάσει «ο κύκλος της σιωπής».

Ιφιγένεια. Συνειρμικά σκεφτόμαστε τη… θυσία. Γι’ 
αυτό το λόγο το επέλεξε η πρωταγωνίστρια;

Δεν το επέλεξε. Το Ιφιγένεια είναι το… πραγματικό 
όνομα της πρωταγωνίστριας. Ποτέ δεν σκέφτηκε να 
κρυφτεί πίσω από ένα ψευδώνυμο. Η απόφασή της 
ήταν συνειδητή κι εγώ απλά τη σεβάστηκα.

Διασταυρώσατε  τα γεγονότα που σας περιέγραψε η 
πρωταγωνίστρια του βιβλίου σας. Χρειάζεται ένα βι-
βλίο – ακόμη κι αν αφηγείται αληθινή ιστορία – δια-
σταύρωση στοιχείων;

Πιστεύω ότι προσδίδει εγκυρότητα σε μια αληθινή 
ιστορία η διασταύρωση στοιχείων. Σίγουρα όμως το 
έγραψα και ως δημοσιογράφος. Μην ξεχνάτε πως σ’ 
αυτόν τον νέο κόσμο συγγραφής μπήκα τα τελευταία 
τρία χρόνια. Σήμερα κι αφού το βιβλίο έχει περίπου 
ενάμιση μήνα στα βιβλιοπωλεία, μπορώ να πω με σι-
γουριά ότι αυτό μόνο θετικά λειτούργησε ο «δημοσιο-
γραφικός τρόπος».

Ποια είναι η πρωταγωνίστρια σας; Πώς έφθασε να γί-
νει βιβλίο και να βγει από το σκοτάδι που της δημιούρ-
γησε άλλος και μάλιστα ένα τόσο οικείο πρόσωπο; Με 
λίγα λόγια τι λέει «η Ιφιγένεια»;

Ιφιγένεια, θυσία στο βωμό της διαστροφής. Πατέρας 
και κοινωνία, στο ρόλο του… Αγαμέμνονα. Την Ιφι-

γένεια την επέλεξε ο κακός «σκηνοθέτης» της ζωής. 
Της έδωσε τον ρόλο που ταυτίζεται με το όνομά της. 
Έπρεπε να θυσιαστεί και… θυσιάστηκε, με πολύχρο-
νη κακοποίηση από τον πατέρα της. Γνώρισε τη ζωή 
αλλιώς. Όταν αποκαλύφθηκε η συγκλονιστική ιστορία 
της, έμεινε μόνη και τιμωρημένη στη γωνία ενός δω-
ματίου αρχικά και στη συνέχεια σε μια γωνία της ζωής. 
Και εκεί παρέμεινε για δεκαετίες…

Τι θέλετε να πείτε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να 
περάσετε;

Το βιβλίο απευθύνεται πρώτον στις μάνες, κυρίως σ’ 
εκείνες που ενώ γνωρίζουν… σιωπούν. Ζητά να έχουν 
όλη μέρα κάθε μέρα μάτια και αυτιά ανοιχτά. Και αν 
δεν μπορούν να δουν ή να ακούσουν, τότε να είναι σε 
θέση να διαισθανθούν. Δεύτερον στην κοινωνία, που 
απορρίπτει τα «διαφορετικά» παιδιά, είτε αυτά είναι κα-
κοποιημένα, είτε έχουν μπει στον κόσμο των ναρκω-
τικών, είτε είναι άρρωστα. Και τρίτον στα παιδιά, που 
συνεχίζουν να κρατούν το «κακό» μυστικό. Πρέπει να 
κατανοήσουν πως δεν φταίνε εκείνα για την κακοποί-

ησή τους. Ότι την ευθύνη αυτής της φρικτής πράξης 
την έχει αποκλειστικά και μόνο ο άνθρωπος που τη 
διέπραξε.

Γιατί αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο και όχι 
κάποιο άλλο; 

Το συγκεκριμένο βιβλίο με «κυνηγούσε». Έβλεπα 
πολύ συχνά την Ιφιγένεια στη δουλειά και στο δρόμο. 
Συζητούσαμε, σκεπτόμασταν ότι δεν είναι τυχαίες αυ-
τές οι «τυχαίες συναντήσεις». Ο χρόνος και ο τόπος 
μας ένωσε και μας έσπρωξε προ των ευθυνών μας. 
Να κάνουμε κάτι. Να μην μείνουμε με σταυρωμένα 
χέρια. Αυτό και κάναμε. 

Η Καλαμαριά θα είναι κοντά σας εκείνη την ημέρα; 
Έχετε αγωνία; Υπήρξατε επί χρόνια υπεύθυνη γρα-
φείου τύπου του δήμου;

Έχω την ίδια αγωνία με εκείνη που είχα όταν καλούσα 
τους συναδέλφους στις συνεντεύξεις τύπου του αεί-
μνηστου Θρασύβουλου Λαζαρίδη και φυσικά του Χρι-
στόδουλου Οικονομίδη. Εκείνη την ημέρα θα βρίσκο-
νται κοντά μου οι άνθρωποι που εκτιμώ. Επομένως 
όλοι όσοι σεβάστηκαν την παρουσία μου εκεί θα είναι 
στο πλευρό μου. Είκοσι χρόνια δεν ήταν λίγα. Πρέπει 
να σας πω ότι κατά κάποιον τρόπο σκοπεύω να «επι-
στρέψω» ακόμη περισσότερο. Θα το κάνω με ένα από 
τα δυο επόμενα βιβλία που ετοιμάζω με τίτλο… «Ο 
Θεός της Καλαμαριάς».

«Ιφιγένεια. Ο κύκλος της σιωπής» 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ

Συνέντευξη στην @karapanagiotidu 

#book

Τη Μαρία Τσακίρη τη γνωρίζουμε από την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο των ΜΜΕ. Όταν έφθασε ο καιρός να γυρίσει σελίδα και να αφήσει 
πίσω τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, ασχολήθηκε με την… αποκαλυπτική συγγραφή. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο, από τις εκδόσεις 
«Ψυχογιός», με τίτλο «Ιφιγένεια. Ο κύκλος της σιωπής». Μια αληθινή ιστορία με πρωταγωνίστρια χωρίς… ψευδώνυμο, ένα μεγάλο «θύμα στο 

βωμό της… διαστροφής». Επίσης η Μαρία Τσακίρη εργάσθηκε επί δυο δεκαετίες στο γραφείο τύπου του δήμου Καλαμαριάς.

Το βιβλίο της Μαρίας Τσακίρη περιοδεύει σε Αθήνα 
– Θεσσαλονίκη – Κατερίνη. Στη Θεσσαλονίκη θα γί-
νει παρουσίαση της Ιφιγένειας στις 27 Απριλίου στο 
βιβλιοπωλείο «ΙΑΝΟΣ».
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ΚΡΙΟΣ

Δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα σε ό,τι αφο-
ρά την οικογένεια και κάποια επαγγελματικά 
διαβήματα. Θα πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη 

προσοχή και στον οικονομικό παράγοντα, όπου θα προκύ-
ψουν αναστατώσεις που δεν είχατε υπολογίσει.

ΤΑΥΡΟΣ

Θα υπάρξουν δύσκολες εξελίξεις στο φιλικό 
περιβάλλον. Μπορεί να προκύψει μια παρε-
ξήγηση, που θα πρέπει να τη διαχειριστείτε 

σωστά για να μην απομακρυνθείτε από άτομο που βρίσκε-
ται ουσιαστικά κοντά σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η ικανότητά σας να δίνετε υποσχέσεις και να 
τις κρατάτε διανύει μια περίοδο κρίσης. Θα 
πρέπει να είστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά 

επαγγελματικά θέματα και συμφωνίες με ανθρώπους που 
σας εκτιμούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Κάποια νομικά θέματα που έχουν τις ρίζες 
τους στο παρελθόν θα σας απασχολήσουν σε 
πολύ έντονο βαθμό. Θέλετε να τακτοποιήσε-
τε πολλά θέματα, που όμως η συγκεκριμέ-

νη περίοδος είναι ακατάλληλη για κάτι τέτοιο, γιατί δεν θα 
έχετε σωστή κρίση.

ΛΕΩΝ

Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν 
έντονα. Κοινωνικά ζητήματα θα δημιουρ-
γήσουν κάποιους τριγμούς και δύσκολα θα 
μπορέσετε να επαναφέρετε την ισορροπία. 

Θα πρέπει να προσέξετε περισσότερο την υγεία σας, που 
την έχετε παραμελήσει το τελευταίο διάστημα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Προσωπικά θέματα θα σας απασχολήσουν 
έντονα. Μην ξεκινήσετε κάτι καινούργιο, 
γιατί θα υπάρξουν αρκετά εμπόδια. Βρεί-
τε τρόπους να μιλήσετε με ανθρώπους που 

εμπιστεύεστε και θα σας βοηθήσουν ουσιαστικά σε ό,τι σας 
απασχολεί.

ΖΥΓΟΣ

Επικοινωνιακά θέματα είναι αυτά που θα σας 
δημιουργήσουν προβληματισμούς. Προσοχή 
πρέπει να δώσετε στο επαγγελματικό σας 

περιβάλλον, όπου κάποιο πρόσωπο θα προσπαθήσει να σας 
μειώσει για προσωπικό όφελος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Προσωπικά θέματα θα σας προβληματίσουν 
έντονα και θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε με το 
έτερον ήμισυ τη θέση σας. Στον οικονομικό 

τομέα θα προκύψουν πολλά ζητήματα και θα απαιτηθεί με-
γάλη προσπάθεια για να τακτοποιηθούν.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Στα προσωπικά σας θέματα θα υπάρξουν 
εντάσεις, στις οποίες ανακατεύεται και το 
οικογενειακό περιβάλλον. Θα βρεθείτε με-

τέωροι εάν δεν τακτοποιήσετε έγκαιρα ένα επαγγελματικό 
θέμα, που χρειάζεται την άμεση δική σας παρεμβολή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μην αφήνετε κενά σε μια προσωπική σας 
σχέση, γιατί θα δημιουργηθούν αργότερα 
σοβαρά προβλήματα. Αποφασίστε το επόμε-

νο σας βήμα που αφορά την επαγγελματική σας πορεία και 
μην αναβάλλετε συνεχώς κάποια συζήτηση που πρέπει να 
γίνει και αφορά και την προσωπική σας ζωή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Έχετε να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο οι-
κογενειακό περιβάλλον. Ένα πρόσωπο από 
το παρελθόν θα παρουσιαστεί και θα σας 

αναστατώσει συναισθηματικά, βάζοντας σε κίνδυνο τη στα-
θερότητα μιας σχέσης.

ΙΧΘΥΕΣ

Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται για πολ-
λοστή φορά σε μια ανασφάλεια. Θέλετε να 
απεγκλωβιστείτε από ένα πρόβλημα και δεν 

βρίσκετε τον τρόπο για να χειριστείτε το όλο θέμα. Η επαγ-
γελματική σας κατάσταση έχει να σας προσφέρει μία ευκαι-
ρία που θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα.

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

Μία ιδιαίτερη εκδήλωση από τον Σύλλογο Φίλων 
Καρκινοπαθών Παιδιών ΣΤΟΡΓΗ πραγματοποιήθηκε 
στο Hyatt Regency Thessaloniki Ο ιταλικός οίκος 
ΜMISSONI παρουσίασε την κολεξιόν SS 2017, μια 
συλλογή γεμάτη έντονα ζεστά χρώματα, με αέρινα 
πλεκτά, φορέματα, παντελονες και τοπ για όλες τις 
ώρες της ημέρας . 

Τα ρούχα της ΜΜissoni συνόδευσαν τα κοσμήματα 
Vanile on the Rock της Vanessa Geroulanos, μια 
συλλογή εμπνευσμένη από το χρώμα, τη φωτεινό-
τητα και τη δύναμη των πολύτιμων λίθων, ιδανική 
για μοναδικές εμφανίσεις Την βραδιά κάλυψαν 
μουσικά η Μάρθα Συκαλιά με την ορχήστρα της και 
ο DJ George Tsakiropoulos

Η καλλιτεχνική επιμέλεια ήταν της Alice Δικαίου, 
το Make up των μοντέλων έγινε από το Make up 
Concept Academy by Marianna Vlasidou και το Hair 
styling από την ομάδα της LABEL M. Μέρος των 
εσόδων της εκδήλωσης διατέθηκαν στον ξενώνα 
φιλοξενίας των καρκινοπαθών παιδιών και των 
συνοδών τους, που είναι το νέο μεγάλο έργο της 
ΣΤΟΡΓΗΣ και προσφέρει περίθαλψη στην δύσκολη 
περίοδο της θεραπείας των παιδιών.

Ιταλικός οίκος  μόδας παρουσίασε την ανοιξιάτικη κολεξιόν του στη Θεσσαλονίκη

#ζώδια

Γεωργία Παπαδοπούλου, Εύη Δαναδάκη, Δήμητρα Κιρλα-
γίτση

Θωμαή Κοτλίδα, Ράνια Σπυρίδου, Όλγα Μουρατίδου

Ιωάννα Μπίρου, Ράνια Σπυρίδου, Έφη Βράγκου, Ιφιγένεια 
Ταμπάκη, Βούλα Πενέλη, Ντίνα Παπαποστόλου, Μαρία Ιω-
αννίδου, Βέτα Ταυρίδου, Αλεξία Πάνου της Στοργής
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Ιταλικός οίκος  μόδας παρουσίασε την ανοιξιάτικη κολεξιόν του στη Θεσσαλονίκη

Άννα Παπαδοπούλου

Φένια Καρακώστα, Πωλίνα Σαπίδου Μάρα Πέντζου

Ειρήνη Κυριαζίδου και Στέλλα Καρατσιουμπάνη του Facelook, Μαρία 
Τσακάλου και Αλεξία Αηδονά της Tsakalou Pr

Αλεξάνδρα Παλαμίδη του NOTOS, Νικολέτα Ράλλη, Γλύκα Μπάβα, Φού-
λη Ελευθεριάδου της MMISSONI

Μπέτυ Λαζαρίδου, Αλεξία Πάνου, Μιρέλα Μακιού

Ηλίας Μωυσίδης, Μαρία Τζιμούρτη των χορηγών Intermed και 
Unipharma

Εντυπωσίασαν τα νέα ρούχα

Στιγμιότυπο από την επίδειξη

Γιάννης & Φώτης Πορτοκαλίδης του χορηγού IONIKI PHILOSOPHY

Νίκη Καρανταλή Μαριάννα Βλασίδου του Make up Academy

#social_life
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Επιστροφή στη δράση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, 
μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος ελέω της 

Εθνικής ομάδας, με τους «ασπρόμαυρους» να υπο-
δέχονται αύριο την ΑΕΛ στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος 
θέλει να κάνει το «2 στα 2», μετά και το 1-0 επί του 

Πανιωνίου πριν από δύο εβδομάδες, προκειμένου να 
ελπίζει στην κατάκτηση της 2ης θέσης. Παράλληλα, 

οι «ασπρόμαυροι» του Ίβιτς έχουν στο μυαλό τους 
και τον πρώτο ημιτελικό στις 12 Απριλίου με τον 

Παναθηναϊκό εκτός έδρας.

Η ήττα στα Τρίκαλα ήχησε σαν «καμπανάκι» 
στον Άρη, καθώς οι «κίτρινοι», που μέχρι πριν 
την επίσκεψή τους στη θεσσαλική πόλη είχαν 

μειώσει τη διαφορά από τη 2η θέση στους τρεις 
βαθμούς, πίστεψαν ότι τα πάντα είχαν τελειώσει 

και πως η ομάδα εύκολα ή δύσκολα θα κατακτού-
σε το πολυπόθητο εισιτήριο. Οι ελπίδες σαφώς 

και υπάρχουν, ωστόσο, το σύνολο του Νίκου 
Κωστένογλου δεν θα πρέπει από εδώ και στο 
εξής – αρχής γενομένης από το αυριανό ματς 

στα Χανιά - να δώσει ξανά δικαίωμα σε αντίπαλό 
του. Όσο περνούν οι αγωνιστικές, στενεύουν και 

τα περιθώρια και αυτό το γνωρίζουν καλά στην 
Αλκμήνης.

Σε… τεντωμένο σκοινί βαδίζει πλέον ο Ηρακλής, 
αφού το ποτήρι ξεχείλισε στον «κυανόλευκο» σύλ-

λογο και άπαντες αναζητούν ένα θαύμα. Το τι μπορεί 
να γίνει από εδώ και πέρα, ώστε ο «γηραιός» να βγει 
από αυτήν την δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει 

περιέλθει, είναι κάτι που κανείς δεν το γνωρίζει, 
όμως, το σίγουρο είναι ότι η ομάδα βρίσκεται στην… 

εντατική και ψάχνει «οξυγόνο».

Μετ’ εμποδίων διεξήχθη όλη την εβδομάδα η 
προετοιμασία των παικτών της Βέροιας για το 

σημερινό ματς με τον Λεβαδειακό και ουδείς 
είναι σε θέση να γνωρίζει την αγωνιστική 

ετοιμότητα των παικτών του Ράτκο Ντόστανιτς. 
Ο Σέρβος προπονητής δεν είχε την ευκαιρία να 
δουλέψει, όπως επιθυμούσε με τους Βεροιώ-
τες, για τη «μητέρα των μαχών» σήμερα στην 

πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

ΣΗΜΕΡΑ 
15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ 
17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΑΥΡΙΟ 
15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 
17:15 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
17:15 ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 
17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 
19:30 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Για το «2 στα 2»

Πριν είναι αργά…

Τον σώζει μόνο ένα θαύμα

Η «μητέρα των μαχών»  
στη Λειβαδιά

ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΟΚ

Μία ακόμα νίκη που θα τον φέρει ακόμα πιο μακριά 
από την επικίνδυνη ζώνη, θέλει να πανηγυρίσει σή-
μερα ο Πιερικός, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Διαγόρα 
Σεβαστής, που πλέον έχει μείνει αρκετά μακριά από 
τις πρώτες θέσεις. Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας 
Νεοκαισάρειας θα παίξει ένα από τα τελευταία του 
χαρτιά για παραμονή στην κατηγορία κόντρα στον 
Τηλυκράτη, ενώ η Πύδνα Κίτρους έχει δύσκολη 
αποστολή στη Φιλιππιάδα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της αυριανής 24ης αγωνι-
στικής (όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 16:00): Μαύροι 
Αετοί Ελευθεροχωρίου-Απόλλων Λάρισας, Θε-
σπρωτός-Αστέρας Πετρίτη, Ολυμπιακός Βόλου-ΑΕ 
Καραϊσκάκης, Ρήγας Φεραίος-Ένωση Απολλώνιου/
Ιστιαίας, Πιερικός-Διαγόρας Σεβαστής, Αχιλλέας Νε-
οκαισάρειας-Τηλυκράτης, Αμβρακία Κωστακίων-Νί-
κη Βόλου, Εθνικός Φιλιππιάδας-Πύδνα Κίτρους.

Ο Αιγινιακός, μετά την ήττα του στη Ριζούπολη την 
περασμένη Κυριακή, παρέμεινε τρεις πόντους μα-
κριά από τη ζώνη σωτηρίας και βλέπει το πρωτάθλη-
μα να προχωρά και η απόσταση να μη μειώνεται. Ως 
εκ τούτου, η ομάδα της Πιερίας θα πρέπει να δράσει 
άμεσα, πριν είναι πολύ αργά, και χαθεί το «τρένο».  
Αντίπαλός της αύριο είναι ο ΚΙσσαμικός και μοναδι-
κός στόχος των γηπεδούχων είναι το τρίποντο της 
νίκης, που θα τους δώσει βαθιά «ανάσα».

Ο Άρης έστω και δύσκολα ξεπέρασε το περασμένο 
Σάββατο το εμπόδιο της Κύμης και πλέον «βλέπει» μόνο 
νίκη σήμερα με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πατρών, ενώ 
ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολη αποστολή αύριο στο ΣΕΦ 
κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Basket 
League:

Σήμερα: 17:00 Κόροιβος-Ρέθυμνο, 17:00 Άρης-Α-
πόλλων Π., 17:00 Δόξα Λευκάδας-ΑΕΚ,17:00 Κολοσ-
σός-Λαύριο, 17:00 Προμηθέας-Κύμη

Αύριο: 17:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Δευτέρα: 19:00 Παναθηναϊκός-Τρίκαλα

Όλα είναι έτοιμα για τον 12ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», που αναμένεται να πλημμυρίσει αύριο 
με περισσότερους από 21.000 δρομείς κάθε ηλικίας το 
κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, ο συνολικός αριθ-
μός των δρομέων αναμένεται να φτάσει τελικά τους 
21.228 και συγκεκριμένα  2,184 δρομείς στον Μαραθώ-
νιο, 4.794 δρομείς στον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βα-
δίσματος 10.000μ., 12.250 δρομείς στον Δρόμο Υγείας & 
Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ., καθώς και 2.000 παιδιά 
στον Δρόμο 1.000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων!

Το ραντεβού των μαραθωνοδρόμων έχει δοθεί στις 
07:30 στην Πέλλα, όταν και θα γίνει η τελετή έναρξης, 
ενώ η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί μισή ώρα μετά. 
Επίσης, ο Δόμος Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 
10.000μ. θα ξεκινήσει στις 08:45, ο αντίστοιχος των 
5.000μ. στις 12:30, ενώ ο Δρόμος των 1.000μ. Μαθητών 
Δημοτικών Σχολείων θα γίνει στις 08:45. Ο τερματισμός 
όλων των διαδρομών θα γίνει στην Παραλία της Θεσσα-
λονίκης.

Ο Κιλκισιακός έχει κερδίσει προ πολλού τον τίτλο του 
πρωταθλητή και την άνοδο στη Γ΄ Εθνική, ωστόσο, 
δεν παύει να λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα 
και να διεκδικεί μέχρι τέλους τα θετικά αποτελέσματα. 
Τελευταίο «θύμα της ομάδας του Κιλκίς ήταν ο Εθνικός 
Αξιούπολης, του οποίου επιβλήθηκε με 8-0, στο πλαίσιο 
της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ενώ σήμερα 
δοκιμάζεται στην Κρηστώνη.

Με ανεβασμένη την ψυχολογία ο Πανσερραϊκός, 
μετά τη νίκη επί του Αγροτικού Αστέρα, που τον 
έφερε στην 7η θέση της βαθμολογίας, προετοιμάζε-
ται πλέον για το σημερινό ματς με τον πρωτοπόρο, 
Απόλλωνα Σμύρνης. Μάλιστα, δεν είναι μόνο οι τρεις 
βαθμοί απέναντι στην πρώην ομάδα του Παναγιώτη 
Διλμπέρη, που κατέκτησαν το περασμένο σαββα-
τοκύριακο οι Σερραίοι, αλλά και το γεγονός ότι το 
θετικό αυτό αποτέλεσμα ισοδυναμεί με τη μαθηματι-
κή παραμονή των «λιονταριών» στη δεύτερη τη τάξει 
εθνική κατηγορία.

Παίρνει βαθιά «ανάσα»

Με Απόλλωνα ο Άρης,
στο ΣΕΦ ο ΠΑΟΚ

Η Θεσσαλονίκη «τρέχει»!

Σοβαρός μέχρι τέλους«Σφράγισε» την παραμονή

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

12ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Της Έλενας Τσαλκατίδου

Επιστροφή στη δράση αυτό το σαββατοκύριακο για 
τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής, μετά τη διακοπή του 
πρωταθλήματος την προηγούμενη εβδομάδα και 
ενώ απομένουν πλέον έξι αγωνιστικές για το φινάλε 
του πρωταθλήματος. Ο πρωτοπόρος της βαθμο-
λογίας, Απόλλων Καλαμαριάς, θέλει να διατηρήσει 
τα κεκτημένα του, στοχεύοντας στην κατάκτηση 
των τριών βαθμών στο «Ανθή Καραγιάννη», ενώ 
Απόλλων Παραλιμνίου, Καρδία και Μακεδονικός 
Φούφα συνεχίζουν τη μάχη τους για την αποφυγή 
του υποβιβασμού.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της αυριανής 24ης 
αγωνιστικής (όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 16:00): 
Απόλλων Παραλιμνίου-Καρδία, Νέστος Χρυσού-
πολης-Καμπανιακός, Δόξα Δράμας-Εορδαϊκός, 
Νάουσα-Δόξα Προσκυνητών, Καβάλα-Απόλλων 
Καλαμαριάς, Αλμωπός Αριδαίας-Ορφέας Ξάνθης.

Να διατηρήσει τα κεκτημένα 

Μονόδρομος η νίκη για Πιερικό

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος
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Η ανδρική ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την περασμένη Κυριακή στο κλειστό της Λευκόβρυ-
σης στην Κοζάνη την κατάκτηση του τρίτου κυπέλλου Ελλάδας και συνολικά έκτου τίτλου της και άπαντες 
συμφώνησαν ότι πρόκειται για το πιο… γλυκό κύπελλο! Και αυτό γιατί, για να φτάσει μέχρι τον τελικό ο 
Δικέφαλος χρειάστηκε να ξεπεράσει τρεις σκοπέλους (βλ. Δικέα, ΑΕΚ και Φίλιππο Βέροια), οι οποίοι θα 
μπορούσαν να του φράξουν τον δρόμο, αν οι παίκτες του Νίκου Γεωργιάδη δεν είχαν βγάλει πυγμή, θάρρος 
και αποφασιστικότητα μέσα στο παιχνίδι τους, σε συνδυασμό, φυσικά, και με την «δίψα» για διάκριση. Οι 
κυπελλούχοι Ελλάδας, λοιπόν, έστησαν την κούπα στον Πύργο τον Λευκό – όπως είθισται σε αυτές τις περι-
πτώσεις – και έδωσαν ραντεβού σε δύο περίπου μήνες, αυτή τη φορά με την κούπα του πρωταθλητή!

Πραγματικός μαχητής της ζωής, ο Γιώργος Βράγγας έδω-
σε την μεγαλύτερη μάχη στην αρένα της ζωής και βγήκε 
νικητής! Ο νεαρός μπασκεμπολίστας, που γνωρίζει καλά 
από… ντρίπλες, έκανε την καλύτερη απέναντι στη λευ-
χαιμία, την οποία κοίταξε στα μάτια σαν τον πιο δύσκολο 
αντίπαλο και στο τέλος την φιλοδώρησε με το καλύτερό 
του καλάθι!

Ο Γιώργος Βράγγας έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βή-
ματα σε ηλικία 12 ετών στον Μακεδονικό και από εκεί 
πήρε μεταγραφή στον Ερμή Λαγκαδά, υπογράφοντας το 
πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο! Σε ηλικία 18 ετών, 
ωστόσο, διαγνώστηκε με λευχαιμία και είδε τα όνειρά του 
να παίρνουν… αναβολή. Ήταν τότε που είχε αγώνα με τον 
Ηρακλή στο Ιβανώφειο και με το ξεκίνημα του παιχνιδιού 
ζήτησε αλλαγή, αφήνοντας έκπληκτο τον προπονητή του! 
Ο Γιώργος υποβλήθηκε στη συνέχεια σε μία σειρά εξετά-
σεων, οι οποίες έδειξαν από τι έπασχε. Όταν πήρε τα απο-
τελέσματα και είχε πλήρη εικόνα, ένιωσε τη γη να χάνεται 

κάτω από τα πόδια του. Δεν το έβαλε, όμως, κάτω, αν και 
γνώριζε πως για το επόμενο διάστημα δεν θα ζούσε μία 
«κανονική» ζωή, όπως όλοι οι συνομήλικοί του. 

Σήμερα, ο Γιώργος είναι απολύτως υγιής και παραμένει 
κοντά στο μπάσκετ, αλλά από άλλο πόστο. Είναι πλέον 
προπονητής στα τμήματα υποδομής του Ερμή Λαγκαδά, 
αν και μεγάλο του όνειρο είναι να μπει κάποια στιγμή ξανά 
στο γήπεδο και ν’ αγωνιστεί σ’ ένα ματς! Γιατί, όπως λέει, 
θέλει ο ίδιος να «γράψει» το φινάλε της καριέρας του ως 
παίκτης.

Ο ίδιος μέσα από την προσωπική του περιπέτεια έμαθε 
πως η ψυχολογία είναι το Α και το Ω σε αυτές τις περιπτώ-
σεις και αυτό συμβουλεύει όποιον βρίσκεται στην ίδια δυ-
σάρεστη θέση με εκείνον. Επίσης, παροτρύνει όσους είναι 
υγιείς και κάτω από 45 ετών, να γίνουν δότες, με τον ίδιο 
να οδηγείται πλέον από το μότο του: «Αν κρυώνεις και η 
κουβέρτα είναι μικρή, μην απελπίζεσαι. Δίπλωσε τα πόδια 
σου και προσπάθησε να ζεσταθείς!».

Το τρίτο και το πιο… γλυκό!

Νικητής στα παρκέ του μπάσκετ, νικητής στον αγώνα της ζωής!

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 
δόθηκε η εντύπωση ότι οι ομάδες 
της Super League έχουν αντιληφθεί 
την ανάγκη που υπάρχει για σύ-
μπλευση προς μία νέα πορεία για το 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι 13 
από τους 16 ιδιοκτήτες συμφώνη-
σαν ότι θα πρέπει από την αγωνι-
στική περίοδο 2018- ‘19 να μειωθεί 
ο αριθμός των ομάδων σε 14 και ο 
Πρωταθλητής να βγαίνει μέσα από 
τη διαδικασία των πλεϊ οφ. Εκτιμώ 
ότι κατέληξαν σ’ αυτή την απόφαση 
πιεζόμενοι περισσότερο από το συν-
δρομητικό κανάλι το οποίο δίνει τα 
ωραία του τα λεφτά για ένα αμφιβό-
λου ποιότητας προϊόν και λιγότερο 
γιατί τους έπιασαν οι ευαισθησίες 

για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως έχει 

αξία το ότι συμφώνησαν σ’ 
ένα πλαίσιο το οποίο θα 
προσδώσει μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον στο Πρωτά-
θλημα της Super League  

και θα προσφέρει περισ-
σότερους αγώνες ντέρμπι 

στους φιλάθλους.

Ακούγεται ωραία αυτή η εξέλιξη η 
οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί από 
τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο., αλλά από μόνη 
της δεν είναι ικανή να βελτιώσει την 
εικόνα του απαξιωμένου Ελληνι-
κού ποδοσφαίρου. Χρειάζεται να 
βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις στα 
γήπεδα, να εξαφανιστεί η βία από 
τις κερκίδες και να γίνει ελκυστική η 
παρακολούθηση ενός αγώνα. Όλα 
αυτά θα ανεβάσουν τη δημοτικότητα 
του αθλήματος, θα πολλαπλασιά-
σουν του φιλάθλους-πελάτες και θα 
διευρύνουν τον κύκλο των χορη-
γών. Οι ΠΑΕ είναι ανώνυμες εταιρεί-
ες που έχουν έσοδα και έξοδα. Όταν 
το πρόσημο μεταξύ εσόδων και 
εξόδων είναι αρνητικό, τότε αρχίζει 
το πρόβλημα. Και επειδή μόνο 
τα χρήματα της τηλεόρασης δεν 
είναι αρκετά για τις μικρομεσαίες 
ομάδες, εκείνες που δεν βρίσκουν 
χορηγό για τη φανέλα και κόβουν 
μικρό αριθμό εισιτηρίων έβαλαν στο 
τραπέζι την αναδιανομή των εσόδων 
της Super League. Tο ζητούμενο 
όμως, όπως είπε και ο εκπρόσωπος 
του Αστέρα Τρίπολης κ. Μποροβή-
λος «δεν είναι να αναδιανείμουμε 
την φτώχια μας, αλλά να αυξήσουμε 
τα έσοδα». Σοφή κουβέντα και αυτό 
θα πρέπει να είναι το μότο όλων των 
ιδιοκτήτων των ομάδων. Διαφορετι-
κά η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα 
εξελιχθεί σε μία τρύπα στο νερό.

Πλάνο ανάπτυξης
ή μία τρύπα στο νερό;
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Artforum Gallery (Τσιμισκή 113, τηλ. 2310 25 7552)

Έκθεση έργων του Σάββα Πουρσανίδη 
«...Ο Σάββας Πουρσανίδης κάνει ηρωική ζωγραφική, θηρεύοντας το 
πιο υψηλό, το πιο επικό ύφος». 
Υστερόγραφο για την έννοια του Υψηλού: 
Ο Σάββας Πουρσανίδης πιστεύει σε μιαν ζωγραφική ακατάλυτη και 
προαιώνια που υφίσταται έχοντας λόγο ύπαρξης και σήμερα παρά 
τους συρμούς και τις μόδες της κάθε εποχής. Μια ζωγραφική που 
έχει ως αποστολή να αποκαλύπτει μαγικά στους ανθρώπους το 
αόρατο. Μάνος Στεφανίδης. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 10 Απριλίου

Artis Causa Galery (Μητροπόλεως 97, τηλ. 2310.223041)

2η Μπιενάλε Ελλήνων- Ινδών Σπουδαστών Χαρακτικής 
2015 

Πρόκειται για ex-libris, με θεματολογία Αρχαία Ελληνική Τραγωδία 
- Αρχαία Ελληνική Μυθολογία, μικρόσχημα  χαρακτικά έργα, όπου 
πριν μερικούς αιώνες λειτουργούσαν ως εύσημα ιδιοκτησιακής  
επιβεβαίωσης  των πολυτελών εκδόσεων στο περιθώριο των βι-
βλίων που είχαν στην κατοχή τους οι εύποροι ευγενείς. Επιβίωσαν 
και φιλοτεχνούνται μέχρι τις μέρες μας, χάριν στους θαυμαστές 
του είδους, συλλέκτες - παραγγελιοδότες και καλλιτέχνες που 
κρατούν ζωντανή την παράδοση αυτή της τέχνης της χάραξης με 
την παραγωγή  ολοένα και νεότερων έργων, που διακινούνται και 
ανταλλάσσονται, σε ένα ευρύ κύκλο ανθρώπων που τα εκτιμούν. 

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 8 Απριλίου

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

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

Βιτρίνες τέχνης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Έλλάδος (Καρόλου Ντηλ 33)

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

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | Αίθουσα Αλλατί-
νη-Ντασώ

«ΣΦΑΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΜΨH-
ΣΤΟΥ» 
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται για τη 
δημιουργική «καταγραφή» ειδικών περιοχών της πόλης εντός της 
οποίας αναπτύσσει τη δραστηριότητά του.

Αυτή τη φορά, οι σχέσεις των φωτογράφων (και με την πόλη και με 
τη φωτογραφία) αναπτύχθηκαν σε μία περιοχή της Δυτικής Θεσσα-
λονίκης, την περιοχή που μόλις πριν κάποια χρόνια φιλοξενούσε τα 
σφαγεία της πόλης, οικονομική δραστηριότητα που της άφησε την 
ονομασία, αν και έχει σταματήσει να ασκείται από δεκαετίες. Η πε-
ριοχή των Σφαγείων της Θεσσαλονίκης (από το κτήριο των Δικαστη-
ρίων, το λιμάνι και τη νέα Δυτική είσοδο μέσω της εθνικής οδού) 
αποτέλεσε για έναν αιώνα και πλέον κομβικό σημείο ανάπτυξης 
της πόλης. Αλλάζοντας αρκετές φορές χαρακτήρα, μορφή και ύφος 
φιλοξένησε, κατά καιρούς, παραγωγικές δομές, χώρους εμπορίου, 
δραστηριότητες του περιθωρίου της κοινωνικής ζωής αλλά και 
μέρος του πολιτιστικού  γίγνεσθαι της πόλης. Οι φωτογράφοι που 
συμμετέχουν στην έκθεση παρουσιάζουν την πολυπλοκότητα της 
περιοχής, και τη συνέχεια ή την εγκατάλειψη της ζωής σε αυτή, με 
μικρές ατομικές εργασίες. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 20 Απριλίου. 
Ώρες λειτουργίας: 18.30 έως 21.30 Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και φωτογραφίες: Βασίλης Καρκατσέλης, τηλέφωνο  6942 860 
890, mail katselis@the.forthnet.gr και στο www.fkth.gr

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

«Το Δάσος κάτω από το δρόμο» 
Την περιοδική έκθεση παρουσιάζουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το 
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 7 Απριλίου 
Κρατήσεις για ομάδες & σχολεία: κα. Θάλεια-Μαρία Αλεξάκη, τηλ. 
2313 318534, ηλ. διεύθ. pinakothiki@thessaloniki.gr (Ωράριο 
λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 10:00 - 18:00, Σάββατο 11:00 - 
15:00, Κυριακή-Δευτέρα κλειστά)

2 Concept Store

«Paper Travels» της Dorothee Mesander

Γεννημένη στην Ολλανδία, ζει και εργάζεται πολλά χρόνια στην 
Ελλάδα. Η αγάπη της για το κολάζ και για τα παλιά έντυπα , φωτο-
γραφίες, περιοδικά και χάρτες την οδήγησαν στην δημιουργία μιας 
σειράς έργων, όπου μικρές ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα από την 
σύνθεση τους. Με μια διάθεση ρετρό αλλά και μοντέρνα ταυτόχρο-
να, ταξιδεύει τον θεατή σε λεπτομερής αναζήτησή των στοιχείων 
της ιστορίας του έργου. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 17 Απριλίου

Defacto (Π. Μελά 19, τηλ. 2310263674)

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Θέρμης 

Έκθεση ζωγραφικής και σχεδίου 1ου Λυκείου Θέρμης 
To σχέδιο είναι η βάση για την οργάνωση της σκέψης και κατ’ 
επέκταση της ζωής και της κοινωνίας. Ως μάθημα το σχέδιο και η 
ζωγραφική κινητοποιούν την ικανότητα οργάνωσης του ανθρώπου 
και τη δημιουργικότητα του με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο. Στην 
έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πι-
νακοθήκη Θέρμης οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα έργα που 
δημιούργησαν μέσα από τα μαθήματα του σχολείου και πρόκειται να 
μας εκπλήξουν για μία ακόμη φορά για τις ικανότητες τους τις ιδέες 
τους και την δημιουργική τους φαντασία. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 
13 Απριλίου

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

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

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

Έκθεση «Τζον Μπέρτζερ: Ένας ριζοσπάστης ουμανιστής» 
Τριάντα σχέδια, ζωγραφιές και προβολές ταινιών και αποσπασμά-
των από εκπομπές του Τζον Μπέρτζερ, του ριζοσπάστη ουμανιστή 
που κοινοποίησε τον θαυμαστό κόσμο της ιστορίας της τέχνης στο 
ευρύ κοινό, έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά δύο μήνες 
μετά το θάνατό του παραχωρημένα ειδικά από τον γιό του Ιβ και 
από ιδιωτικές συλλογές, αποτελούν το υλικό της έκθεσης. O Τζον 
Μπέρτζερ συνδύαζε μοναδικά το ασκημένο βλέμμα του καλλιτέχνη, 
το διεισδυτικό πνεύμα του φιλόσοφου, την αφηγηματικότητα και 
την αμεσότητα ενός αυτοδίδακτου περφόρμερ –χαρίσματα που 
σπάνια συνυπάρχουν– για να μετατρέψουν τελικά την διαδικασία 
της ανάγνωσης και ερμηνείας ενός έργου τέχνης σε επαναστατική 
και αποκαλυπτική αναθεώρηση εν γένει της οπτικής αντίληψης και 
της κατανάλωσης των εικόνων σε συνθήκες καπιταλιστικής παρα-
γωγής. Η επιμέλεια της έκθεσης είναι των Ορέστη Ανδρεαδάκη και 
Συραγώς Τσιάρα Διάρκεια Έκθεσης: Έως 13 Απριλίου

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

Έκθεση έργων ζωγραφικής του Σάμη Ταμπώχ με τίτλο «Το 
Άλλο Αλφάβητο» 
Ο θεσσαλονικιός εικαστικός, Σάμης Ταμπώχ, αποτυπώνει σε χαρτί  
χειρόγραφα γράμματα εβραϊκού αλφαβήτου. Η έκθεση περιλαμ-
βάνει 24 έργα, τα 2 εκ των οποίων αναφέρονται στο χάος πριν 
από την γέννηση του αλφαβήτου. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη “Το 
χαρτί είναι υλικό με μνήμη. Δεν ξεχνά ποτέ! Αν το διπλώσεις ή το 
τσαλακώσεις, θα διατηρήσει τις αρχικές πτυχώσεις στο σώμα του. 
Η μόνη περίπτωση να χάσει τη μνήμη του είναι να το παραδώσεις 
στη φωτιά... Τα χειρόγραφα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου 
έχουν έντονη σχέση με την αναπαράσταση. Για παράδειγμα, το 
γράμμα Μπετ θυμίζει το περίγραμμα ενός χώρου στον οποίο μπορεί 
κάποιος να αισθανθεί ασφάλεια, ενώ η ίδια η λέξη “μπετ” σημαίνει 
“σπίτι”. Το γράμμα Ρες θυμίζει το περίγραμμα μιας ανθρώπινης 
κεφαλής, ενώ η λέξη “ρες” σημαίνει αρχή και κεφαλή”. Αναφέρει 
επίσης ότι ένα έργο του, το οποίο παρουσιάζεται στην έκθεση, το 
‘Εν αρχή’ έχει διπλή εκδοχή. “Η πρώτη εκδοχή (0) είναι του 1989, 
ενώ η δεύτερη εκδοχή (00), σαφώς σκοτεινότερη, ανήκει στο 
2017”. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 2 Απριλίου

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

«Η Μνήμη της Επανάστασης. Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστι-
κοί-100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση» 
Στη διάρκεια των 100 χρόνων μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση 
που συμπληρώνονται φέτος, τα σύμβολα, οι εικόνες, τα μηνύματα 
και τα συνθήματα, το πνεύμα, η ορμή, ο δυναμισμός και οι διαστά-
σεις ενός από τα ιστορικά γεγονότα που συγκλόνισαν τον κόσμο και 
καθόρισαν την ιστορία του 20ού αιώνα, παραμένουν επίκαιρα και 
αποτυπώνονται στη δημιουργία πολλών σύγχρονων εικαστικών. 31 
εικαστικοί δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα σύμβολα, τις εικόνες 
και τους πρωταγωνιστές της, τα μηνύματα, τα συνθήματα, το πνεύ-
μα, την ορμή, τον δυναμισμό και τις διαστάσεις ενός από τα ιστορικά 
γεγονότα που “συγκλόνισαν” τον κόσμο και καθόρισαν την ιστορία 
του 20ού αιώνα, την Οκτωβριανή Επανάσταση. Πέρα από τον όποιο 
επετειακό χαρακτήρα, η έκθεση επικεντρώνεται σ’ έναν ξεχωριστό 
προβληματισμό με τις έννοιες της Ουτοπίας και της Επανάστασης να 
βρίσκονται στον πυρήνα της και σε άμεση γειτνίαση και διάλογο με 
έργα της συλλογής Κωστάκη καθώς και αρχειακό υλικό, περιοδικά, 
αφίσες και φωτογραφίες από το αρχείο Κωστάκη και ιδιωτικές 
συλλογές. Την έκθεση πλαισιώνουν επίσης αντικείμενα (αφίσες, 
προτομές, φωτογραφίες, ζωγραφικοί πίνακες σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού, κ.ά.) της συλλογής του Βασίλη Κωνσταντίνου. Διάρκεια 
Έκθεσης: Έως 22 Ιουλίου.

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

Έκθεση ζωγραφικής της Φωτεινής Τσακιρούδη 
Η καλλιτέχνις, σε δήλωση (statement) για την έκθεση της 
επισημαίνει: “Επίκεντρό μου ο άνθρωπος. Αυτό το τέλεια ατελές ον 
που είναι από τη φύση του γεμάτο παράδοξα. Αγαπώ τη δυναμική 
και τις αδυναμίες του, το πολύπλευρο-πολυδιάστατο του χαρακτήρα 
του. Εμπνέομαι από το κάλλος και αβίαστα το διακρίνω. Σκοπός μου 
είναι να αποδώσω την ομορφιά που υπάρχει γύρω μου με έναν πιο 
ενδιαφέροντα τρόπο. Να δείξω πως υπάρχει και κάτι παραπάνω. 
Παλεύω να σπάσω το ψυχρό προσωπείο του “ωραίου”, να το 
αποτυπώσω με πάθος, ζωντάνια, ευφορία , να το παραποιήσω. Για 
τον λόγο αυτόν επιλέγω καθαρές γραμμές, έντονες αντιθέσεις, 
ξεκάθαρες φόρμες και φωτεινά δυναμικά χρώματα. Χρησιμοποιώ 
φιγούρες ηλεκτρισμένες, γνώριμες αλλά και άρτιες που ακροβα-
τούν ανάμεσα στο αληθινό και το φανταστικό. Αυτό που περιμένω 
από τον θεατή είναι να ξεφύγει από το φαινομενικά άρτια αποδο-
σμένο και με μια βαθύτερη ματιά να εξερευνήσει τους αμέτρητους 
κόσμους που μπορεί να κοιμούνται μέσα του”. Διάρκεια Έκθεσης: 
Έως 8 Απριλίου.

Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΈΤ Βίλα 
Καπαντζή  (Βασιλίσσης Όλγας 108, τηλ. 231 029 5170)

«Χρόνης Μπότσογλου, Απέναντι του βουνού» 
Στην έκθεση παρουσιάζονται 110 περίπου έργα (λάδια, ακουαρέλες 
και τέμπερες) που αποτυπώνουν το τοπίο που ο καλλιτέχνης βλέπει 
από το παράθυρο του σπιτιού του στο Πετρί της Λέσβου. Πρόκειται 
για μια δουλειά η οποία ολοκληρώθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια 

(2008–2016), αν και απασχολούσε τον καλλιτέχνη τουλάχιστον από 
το 1977, όπως φαίνεται από δύο έργα της έκθεσης, χρονολογημένα 
το 1977 και το 1978. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 23 Απριλίου. Η 
έκθεση λειτουργεί με χειμερινό ωράριο: Τρίτη έως και Κυριακή 
10:00-18:00, Δευτέρα κλειστά. Τις ημέρες των εορτών, από Μ. 
Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα, η έκθεση θα παραμείνει 
κλειστή.

Toss Gallery ( Βηλαρά 1, τηλ. 6981034496 ,6974124207)

Έκθεση φωτογραφίας και video art. Το Φωτογραφικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης διοργανώνει έκθεση με συμμετοχή νέων Ελλήνων 
καλλιτεχνών, σε επιμέλεια του φωτογράφου Θανάση Ράπτη. Προ-
σπαθεί να εξερευνήσει το θέμα του φύλου μέσα από το βίωμα, την 
εμπειρία και την αναζήτηση, που οδηγεί σε μια εμβάθυνση για μια 
πιο ουσιαστική αυτογνωσία, καθώς και να αναδείξει την έκφανση 
του φύλου ως μια καθαρά πολιτική πράξη. Η τέχνη είναι η τελευταία 
καταφυγή του ανθρώπου για να εκφράσει με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια αυτό που του συμβαίνει, πεδίο στο οποίο συνήθως ο λόγος 
αποδεικνύεται λίγος. Η performance γίνεται σε συνεργασία με το 
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η έκθεση γίνεται 
στο πλαίσιο σειράς δράσεων με άξονα το Φύλο, κάτω από το γενικό 
τίτλο “Το φύλο μου, ο εαυτός μου”, που διοργανώνει το Φωτογρα-
φικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για το 2017. Διάρκεια Έκθεσης: Έως 
19 Απριλίου.

Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ (Αγίας Σοφίας 38, τηλ. 2310 220 
700, 277 911)

«Χρόνος – Χρώμα – Διαδρομή» 
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1 Απριλίου 2017, 
ώρα 8:00 μ.μ., Διάρκεια Έκθεσης: Έως 8 Απριλίου

press@karfitsa.gr, agenda@karfitsa.gr
Επιμέλεια: Χρυσάνθη Καράπα #εικαστικά ΝΟΗΣΙΣ

Η πρόταση της εβδομάδας

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

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

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Ιουνίου

(Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά Τρίτη – 
Παρασκευή 10:00 – 14:00, Σάββατο 12:00 - 
18:00 και Κυριακή 11:00 -  18:00. Επισκέψεις 
σχολικών ομάδων Τρίτη – Παρασκευή 09:00 
– 14:00 τηλέφωνο 2310 383 000, εσωτ. 104.)
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ΚΈΝΤΡΟ 
Apallou Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898 
Αrc Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309 
Βla Bla  Tσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310287600 
Boulevard 23 Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733 
Βutler Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350 
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520 
Cheval Μητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310282822 
Chilai Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500 
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914 
Defacto Παύλου Μελά 19, Θεσσαλονίκη,  2310263674 
Delol Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310256748 
Dore Ζύθος Στρ. Τσιρογιάννη 7, 2310540284 
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704 
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Ernest Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241 
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033 
Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 2310240416 
Greco Bar Μητροπόλεως 100, Θεσσαλονίκη, 2310281170 
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 2310225523/2310231187 
Κazaviti Κατούνη 9 Θεσσαλονίκη, 2310553141 
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241 
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 
La Baronne Μητροπόλεως 6, Θεσσαλονίκη, 2310506512 
Local Café, Π. Πατρών Γερμανού 13, 2310223307 
New York College Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
Nouveau Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557 
Οval Στρ. Τσιρογιάννη 1, Θεσσαλονίκη, 2310254533 
Papillon, Γρ. Λαμπράκη 207, Θεσσαλονίκη, 2310908680 
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή 1, Θεσσαλονίκη, 2310236736 
Patron Παλ. Πατρών Γερμανού 13, 2310240061 
Plaisir Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444 
Rich Bar Π. Μελά 26, Θεσσαλονίκη, 2310559210 
Salto Espresso Wine Bar Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη, 2310222206 
Sinatra Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739 
Starbucks Coffee Λ. Νίκης & Δημητρίου Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307 
Starbucks Coffee Πλ. Αριστοτέλους & Λ. Νίκης 11, Θεσσαλονίκη, 2310263470 
Tapas Bar Κατούνη 4, Θεσσαλονίκη, 2310547777 
The Ritz Βενιζέλου 1, Θεσσαλονίκη, 2310283138 
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926 
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280 
Tribeca Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604 
Tsatsis Projects Artforum Τσιμισκή 113, Θεσσαλονίκη, 2310257552 
Vlassis Art Gallery - Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 6972282438 
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669 
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173 
Αγιολί Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888 
Αγορά Έργον Π. Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008 
Αθιβόλι Κατούνη 15, Θεσσαλονίκη, 2310508509 
Άκρον Μητροπόλεως 1-9, Θεσσαλονίκη, 2310555267 
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297 
Άρατος Μοσκώφ 12, Θεσσαλονίκη, 2315312487 
Αχίλλειον Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330 
Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665 
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη 
Εφημερίδα Φιλικής Εταιρείας 11, Θεσσαλονίκη, 6944880475 
ΕνοχέςBar 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 Λ. Νίκης 21, Θεσσαλονίκη, 2310239842 
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007 
Κιούπια Πλ. Μοριχώβου 3-5, Θεσσαλονίκη, 2310553239 
Μάραθος Κατούνη 6-8, Θεσσαλονίκη, 2310500058 
Μαρέα Λώρη Μαργαρίτη 13, Θεσσαλονίκη, 2310257696 
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη,  2313016593 
Μια Φέτα Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη, 2310221120 
Μουσείο Φωτογραφίας Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310566716 
Μπουκιά Μπουκιά Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310522168 
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999 
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326 
Ξενοδοχείο Capsis Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800 
Ξενοδοχείο Grand, Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000 
Ξενοδοχείο Mediterranean Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554 
Ξενοδοχείο Porto Palace 28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504 
Ξενοδοχείο TheMet 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000 
Ξενοδοχείο Δάϊος Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2311180230 
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900 
Ξενοδοχείο Εγνατία Αντιγονιδών 16, Θεσσαλονίκη, 2310530675 
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001 
Όρεξις Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448 
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/2310230326 
Παλάτι Πλ.Μωριχώβου 3, Θεσσαλονίκη, 2310550888 
Παπαρούνα Παγγαίου 4, Θεσσαλονίκη, 2310510852 
Πλατεία Assos Odeon Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175 
Σάρωθρον Καφέ Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310538282 
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590 
Σίτυ Καφέ Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310280815 
Σταφύλι Ορβύλου 5, Θεσσαλονίκη, 2310226076 
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 Ελληνικό Στρ. Καλλάρη 9, Θεσσαλονίκη, 2310250210 
Το καφέ του μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822 

Το Κουρδιστό Γουρούνι Αγίας Σοφίας 31, Θεσσαλονίκη, 2310274672 
Το Νέον Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη, 2310527804 
Το πρυτανείο Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 72, Άνω Πόλη, 2310286356 
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136 
Φλοιός Art Studio Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576 
Φουλ του μεζέ Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700 
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833 
Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
40 Κύματα Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000 
Αlbero Εθν. Αντιστάσεως 87, Κορδελιό, 2310769120 
Αllou 28ης Οκτωβρίου 10, 2310568365 
Αllure Π. Μελά 30, Κορδελιό, 2310758698 
Andre Α. Παρασκευής 26-30, Πολίχνη, 2310605005 
Bazaar Παπαμάρκου 34, Έυοσμος, 2310241817 
Booksand Toys Store Μεγάλου Αλεξάνδρου 45, Εύοσμος, 2310 778080/ 2310778090 
Βοulevard Λ. Παπανικοάου 60, Ρετζίκι, 2310676123 
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993 
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888 
Central Μ. Αλεξάνδρου 53, Σίνδος, 2310856975 
Constantinos Coiffure Λ. Ανδ. Παπανδρέου 45, Νεάπολη, 2310672255/2310628588 
Coquet, A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693 
Cozzi Π. Μελά 12, Έυοσμος, 2310544541 
Delise Α. Παπαναστασίου 29, Σίνδος, 231305387 
Different 28ης Οκτωβρίου 10, Σίνδος, 2310753265 
Εlegance Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654 
Famous Μαγνησίας 26, Σταυρούπολη, 2311287854 
Gastra Καλομαγειρεμένα Σπιτικά Γεύματα Βενιζέλου 76, Αμπελόκηποι, 2310731111 
Hair Studio Extensions Ελ. Βενιζέλου 78, Αμπελόκηποι, 2310577090 
Hard Ball Ελπίδος 2-8, Πολίχνη, 2310600719 
Ηοme Αγ.Παρασκευής 35, Πολίχνη, 2310639456 
Hot Hot Burger Bar Αγνώστου Στρατιώτου 21, Πολίχνη, 2310587050 
Ηouse Μ. Αλεξάνδρου 55, Σίνδος, 2310563254 
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831 
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999 
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310458965 
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6977666919 
Kommoseis by Anestis Παναγή Τσαλδάρη 25, Νεάπολη, 2310523612 
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200 
LaBelle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277 
Lavativo Μ. Αλεξάνδρου 33, Έυοσμος, 2310558739 
Level 28ης Οκτωβρίου 5, Καλοχώρι, 6945896875 
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565 
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008 
Μio Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531 
Moca Κυρίμη 10, Μενεμένη, 697687944 
Mocca Π.Μελά 15, Έυοσμος, 2310709174 
Model Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023 
Moi Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885 
Molinari Μ. Αλεξάνδρου 70, Αμπελόκηποι, 2310720030 
Μoments Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310635458 
Namaste Εθν. Αντιστάσεως 66, Κορδελιό, 2310765206 
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080 
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582 
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544 
Playground café, Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194 
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301 
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181 
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119 
Retro Μ. Αλεξάνδρου 45, Σίνδος, 2310574231 
Rich Π. Μελά 26, Έυοσμος, 2310559210 
Soho Επταπυργίου 69-75, Συκιές, 2310218218 
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφ. Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885/7 
Sunray Κολοκοτρώνη 18, Σταυρούπολη, 2310604919 
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444 
Τhe Grand Café  Ρ. Φεραίου 108, Σταυρούπολη, 6947470994 
The nuthouse  Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014 
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375 
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310587734 
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002 
Yolo Αγγελάκη 10, Μενεμένη, 2310282880 
Westroom Λαχανά 19, Κορδελιό, 2310763762 
Αρένα 28 ης  Οκτωβρίου 20,Καλοχώρι, 2310754856 
Ερωτικός Κολοκοτρώνη 18, Σταυρούπολη, 2310640272 
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310067507 
Ηλιοστρόφι Άνθη-Φυτά Ανδρέα Παπανδρέου 35, Κορδελιό, 2310772552 
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477 
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300 
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310733406 
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200 
Μαντάμ Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202 
Μασκωτίτσα Λ. Παπανδρέου Ανδρέα 75, 2310636415 
Ματα Χάρι Κυρίμη 12, Μενεμένη, 2310737016 
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100 
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 2315200200 
Μουμουλίδης Α. Παπανδρέου 176, Νεάπολη, 2310617684 
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος, 2310387551 
Ντεμέκ Π. Μελά 3, Έυοσμος, 2310558087 
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698 
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952 
Πλατεία Χαλκίδη 1, Αμπελόκηποι, 2310730824 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400 
Ρακάδικον Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085 
Σεράνο Μ. Αλεξάνδρου 35, Σίνδος, 2310798840 
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555 
Τα πυθάρια  Λ. Παπανικολάου 76, Ρετζίκι, 23100582241 
Το Ρολόι Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Νεάπολη Συκεών, 2310630002

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585 
Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360 
Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294 
Βallaro Π.Μελά 37, Πανόραμα, 2310269610 
Βeer Art Ν.Πλαστήρα 99, Κρήνη, 2310447533 
Βeeratis Διογένους 17, Τούμπα, 2310944922 
Βelle Epoque Κομνηνών 58, Καλαμαριά, 2310029100 
Boheme Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497 
Βrera Διογένους 29, Τούμπα, 2310901143 
CafeBar 51 Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310481334 
Coffee Island Γεωργίου Παπανδρέου 28 (Ανθέων), Θεσσαλονίκη, 2313071670 
Coffee Island 25ης Μαρτίου 135, Θεσσαλονίκη, 2310305500 
Coffee Story Α.Παπαναστασίου 129, Χαριλάου, 2310328690 
Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439 
Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222 
Devido25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310458956 
Dio con Dio Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294 
Divoi Koμνηνών 71, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2313026350 
Duck Private Cheffing Χάλκης 3, Θεσσαλονίκη, 2315519333 
Elysee Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438 
Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 2314015613 
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000 
Κingstone  Λαμπράκη 246, 2311242203 
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
KTEO Express Service ΈναντιHyatt, Θέρμη, 2310461010 
Lab Ν.Πλαστήρα 2, Κρήνη, 2310443595 
La Bistecca Θ. Σοφούλη 77, Θεσσαλονίκη, 2310410999 
Le Monde M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  231303844 
Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600 
Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία, 2310327724 
Lodge Δημ. Καραολή 2-4 , Θέρμη, 2310024943 
Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114 
Μercado Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017 
Mikel Πλαστήρα 40, Χαριλάου, 2310304790 
Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845 
Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320 
My Bar Μακρυγιάννη 1, Τριανδρία, 2310929277 
My House Ν.Πλαστήρα 55, Κρήνη, 2310439560 
Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310417912 
Papillon Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680 
PolisHamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216 
Remeron  Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122 
Remvi  Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100 
Rumors Ηρ.Πολυτεχνείου 1, Θέρμη, 2310024717 
SharkBar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855 
Societe Κομνηνών 53, Καλαμαριά, 2310433703 
Speaty Αναξιμάνδρου 32, Χαριλάου, 2310302181 
Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155 
The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690 
Τhe Monk Ν.Πλαστήρα 49, Πυλαία, 2310309105 
The Wine House ΤζωνΚέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187 
The Yard Κομνηνών 10, Πανόραμα, 2310332224 
Τierra Κομνηνών 51, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310403281 
Top Barista Κομνηνών 65, Καλαμαριά, 2313078178 
Τre Marie Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655 
Tre Marie Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747 
Tzaki’ho Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266 
Villa Luna Aναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440 
Villagio Λαμπράκη 85, Τούμπα, 2310952582 
Zak Ν.Πλαστήρα 35, Κρήνη, 2310438921 
Αεροδρόμιο Μακεδονίας ΕΟ Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 2310985000 
Ανατολικό Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά,  2310419654 
Άρωμα Διογένους 40, Τούμπα, 2310922678 
Βαρελάκια Ν. Πλαστήρα 65, Κρήνη, 2310487300 
Γένεσις Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000 
Γυαλός Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121 
Γλυκάνισος Μ. Αλεξάνδρου 46, Θεσσαλονίκη, 2310302882 
Ελενίδης Τρίγωνα Πανοράματος Κομνηνών 69, Πανόραμα, 2310341531 
Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133 
Ερωτικός Θ.Σοφούλη 131, Θεσσαλονίκη, 2310444367 
Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925 
Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400000 
Καραβόμυλος Πλαστήρα 53, Πυλαία, 2310327340 
Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996 
Κουτσογιάννης Ιωάννης, Κ.Καραμανλή 129-131, Θεσσαλονίκη, 2310989699 
Κοχύλι Μ.Κάλλας 5, Θεσσαλονίκη, 23150051011 
Κρητικός Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810 
Μαύρη Θάλασσα Ν. Πλαστήρα 3, Κρήνη, 2310932542 
Μαϊάμι  Θέτιδος 18, Κρήνη, 2310447996 
Μπακάλης Μ. Αλεξάνδρου 21, 2310324252 
Μπαράκι Διογένους 42, Τούμπα, 2310026226 
Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085 
Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123 
Ξενοδοχείο Hyatt Regency 13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234 
Ξενοδοχείο Nikopolis Ασκληπιού 16-18, Θέρμη, 2310401000/2310401000 
Ο Αγκαλίτσας Ν . Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310329692 
Ο Μαέστρος Ν.Πλαστήρα 87, Κρήνη, 2310480190 
Περιμεζέ Πλ. Παραμάνας 20, Θέρμη, 2314000884 
Ρακί και Μέλι Άργους 1 - Χάψα, Θέρμη, 2310462306 
Τάκος  Υψηλάντου 45, Θέρμη, 2310465015 
Το Στέκι στον Αφρό Ν. Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310323379 
Το Στέκι του Μπακάλη Μ. Αλεξάνδρου 21, Πυλαία, 2310324252 
Τρίγωνα Τάσος Κομνηνών 16, Πανόραμα, 2310342103 
Χάλαρο Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269 
Χάλαρο Θ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284 
Ωκεανίς Ν. Πλαστήρα 49, Θεσσαλονίκη, 2310447789
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